
รายงานผลการดําเนนิงาน
ตามโครงการ/กิจกรรมในแผนการปฏิบติังาน

และแผนการใชจ้า่ย
งบประมาณ พ.ศ. 2563

กองแผนงาน 
สาํนักงานอธิการบดี

 

มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี

คณะกรรมการบรหิารมหาวทิยาลัย ในการประชุมครั�งที� 16/2563 เมื�อวนัที� 3 พฤศจกิายน 2563
 และคณะกรรมการสภามหาวทิยาลัย ในการประชุมครั�งที� 11/2563 เมื�อวนัที� 28 พฤศจกิายน 2563 

มมีติเหน็ชอบ



สารบัญ 

 

          หน้า 

1. บทสรุปผู้บริหาร        ก  
2. ความเป็นมา 

 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2563-2567) 1 
 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย      

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 แผนภาครับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    10 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  14 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

3. ผลการด าเนินงาน  
 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะท่ี 5 (พ.ศ. 2563-2567) 27 
 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   49 
 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย     

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและ 83  

แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 ผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและ  96 

แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 

 

ตาราง           หน้า 

1. ตารางท่ี 1 สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ   3 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

2. ตารางท่ี 2 สรุปแผนภาครับประจ าปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  10 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 

3. ตารางท่ี 3 สรุปแผนภาครายรับเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2563     11 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562   
จ าแนกแหล่งงบประมาณ 

4. ตารางท่ี 4 สรุปแผนภาครายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     12 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 

5. ตารางท่ี 5 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    16 
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

6. ตารางท่ี 6 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   18 
จ าแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

7. ตารางท่ี 7 สรุปร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ   20 
พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

8. ตารางท่ี 8 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    21 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ าแนกตามยุทธศาสตร์เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน 

9. ตารางท่ี 9 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   23 
จ าแนกตามประเภทโครงการ   

10. ตารางท่ี 10 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 24 
จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณและหมวดรายจ่าย 

11. ตารางท่ี 11 สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 83 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

12. ตารางท่ี 12 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน  94 
และแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

13. ตารางท่ี 13 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  96 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 

14. ตารางท่ี 14 สรุปรายละเอียดงบประมารายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 98 
15. ตารางท่ี 15 เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  101 

พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
 



ตาราง           หน้า 

16. ตารางท่ี 16 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4  
1) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   105 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4  
ของคณะเกษตรศาสตร์ 
2) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   116 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4  
ของคณะนิติศาสตร์ 
3) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   125 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของคณะบริหารศาสตร์ 
4) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   134 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
5) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   145 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของคณะเภสัชศาสตร์ 
6) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   154 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของคณะรัฐศาสตร์ 
7) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   157 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของคณะวิทยาศาสตร์ 
8) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   164 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
9) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   173 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
10) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   181 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของคณะศิลปศาสตร์ 

 



ตาราง           หน้า 

11) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   188 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
12) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   192 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของส านักวิทยบริการ 
13) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   197 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
14) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   204 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
15) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   212 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
16) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   213 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
17) สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน   217 
และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ของส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิ          หน้า 

1. แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับเงินรายได้     11 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย     15 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

3. แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   17 
จ าแนกตามประเภทรายจา่ย 

4. แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   19 
จ าแนกตามพนัธกิจมหาวิทยาลยั 

5. แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   22 
จ าแนกตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

6. แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย     23 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเภทโครงการมหาวิทยาลัย 

7. แผนภูมิที่ 7 แผนภูมแิสดงสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของ 28  
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563-2567 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

8. แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิแสดงสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้ของ  50 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

9. แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ  84 
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 

10.แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิแสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   95 
     ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
11.แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิเปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 97 

และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
12.แผนภูมิที่ 12 แผนภูมแิสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและ 99 

แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4     
13.แผนภูมิที่ 13 แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่าย 102 

แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4     
14.แผนภูมิที่ 14 แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย  103 
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4     

 

 



ก 

บทสรุปผู้บริหาร 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย ในแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะท่ี 5 (พ.ศ. 2563-2567)  ไว้ 9 ด้าน ดังนี ้

1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
4. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
6. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
7. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
8. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
9. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
ในการบริหารจัดการด้านการผลิตบัณฑิต การสนับสนุนการเรียนการสอน และประเด็น 

ยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้   และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  มหาวิทยาลัยโดยที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 
28 กันยายน 2562  มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 869,554,600 บาท และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563  มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 809,808,200 
บาท  รวมแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 1,679,362,800 บาท  โดยแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว 
จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 48.22 ของงบประมาณทั้งหมด  และงบประมาณเงิน
รายได้ คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของงบประมาณทั้งหมด  ซึ่งในภาพรวมลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
จ านวน 21,546,200 บาท ลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.27 ของงบประมาณปี 2562  โดยการลดลงเป็นผลมา
จากงบด าเนินงาน ลดลงจ านวน 94,548,999 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.56  งบรายจ่ายอ่ืน ลดลงจ านวน 
37,265,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.19  และงบบุคลากร ลดลงจ านวน   29,915,088 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 1.76  ส่วนงบลงทุน เพ่ิมขึ้นจ านวน 47,679,930 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.80  และงบเงินอุดหนุน 
เพ่ิมขึ้นจ านวน 92,503,857 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.44  (งบเงินอุดหนุนเพิ่มข้ึน เนื่องจากส านักงบประมาณ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินส าหรับแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ในงบเงินอุดหนุน แทนงบ
รายจ่ายอื่น) 
  กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) พบว่าแผนงบประมาณรายจ่ายกระจายลงทุกยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก คิดเป็นร้อยละ 58.18  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 
2.85  ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 



คิดเป็นร้อยละ 14.56  ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 0.68  ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็ น
ร้อยละ 1.02  ยุทธศาสตร์ที่ 6  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 
7.24   ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 
0.85   ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อย
ละ 2.38   และยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 12.25 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 16 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.26  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-
99 เม่ือเทียบกับแผน จ านวน 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 7.41  และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 
75 และต่ ากว่าเม่ือเทียบกับแผน จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33  
  ผลการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 73 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด จ านวน 46 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.01  ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบ
กับแผน จ านวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 19.18  และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ า
กว่าเม่ือเทียบกับแผน จ านวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.81  

  ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มหาวิทยาลัยจัดท าข้อเสนอโครงการในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 791 โครงการ  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 577 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.95  ของโครงการทั้งหมด   จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29  ของโครงการทั้งหมด  จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56  ของโครงการทั้งหมด   
และยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการทั้งหมด  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   ณ สิ้นไตรมาส 4 ในภาพรวมมหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อย
ละ  76.81  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 93.51   และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้  
คิดเป็นร้อยละ 62.73   ซึ่งผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของคณะ/ส านัก ที่ไม่ เป็นไปตามแผนการ
ด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด   เนื่องจากปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  (COVID-2019)  
ส่งผลกระทบให้คณะ/ส านัก  ต้องยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จ านวน 57 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 7.20 ของโครงการทั้งหมด   
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ความเป็นมา 
 
1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2563- 2567) 

 
   ตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และมหาวิทยาลัยได้ใช้
แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวในการด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กระทั้งได้มี
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดตั้ง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ร่าง) กรอบ
วิสัยทัศน์ของกระทรวง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพ่ือใช้ในการด าเนินงานและถือปฏิบัตินั้น ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้มองถึงการเปลี่ยนแปลงและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี ข้างหน้าที่มีผลต่อ
ทิศทาง และเป้าหมายการพัฒนาของประเทศและมหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้จัดให้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ขึ้น เพ่ือให้สอดรับกับ (ร่าง) กรอบ
วิสัยทัศน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร ก าหนด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
มาตรการ เพ่ือบรรจุในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว มหาวิทยาลัยหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้
จะเป็นทิศทาง แนวทาง เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยน าไปปฏิบัติ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ร่วมกันต่อไป 

ภายใต้กรอบทิศทางของกรอบแผนหรือนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม แผนด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือให้การด าเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ อันน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือ เพ่ือ
พัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และนวัตกรรม” โดย มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน ดังนี้ 
 
ปรัชญา  : สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง  

วิสัยทัศน์  : มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม  

(A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations )  

อัตลักษณ์  : สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม  

เอกลักษณ์  : ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

ค่านิยม : UBU-IMPACTS 
Prioritizing UBU: รักและท าเพื่อ UBU  Integrity: สุจรติ โปร่งใส มจีริยธรรม 
Management by Fact: ท างานด้วยข้อมูล  Proactiveness: ท างานเชิงรุก 
Accountability: รับผิดชอบต่อการท างานและสังคม  Creativity: คิดเป็น ท างานสร้างสรรค ์
Team Work: ท างานเป็นทีม   Stakeholders Focus: มุ่งเนน้ผู้เรยีน 
      และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี 

พันธกิจ   
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1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาค

ลุ่มน้ าโขง 

เสาหลักยุทธศาสตร์   
เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence 
เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community 
เสาหลักที่ 3 : Smart University 
เสาหลักที่ 4 : Sustainable Growth 

ประเด็นยุทธศาสตร์   
๑. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
๒. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
๔. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๕. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
๖. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
๗. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๘. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
๙. บริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ 
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ตารางท่ี 1  สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2563 

พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

หน่วยที่
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

1. สร้างบัณฑติที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน 
มุ่งสู่ความเป็นเลิศทาง
วิชาการและวิชาชีพ 
  
  
  
  

1. ผลิตบณัฑิต
ให้มีคุณภาพ
อย่างโดดเด่น
และพัฒนา
ก าลังคนให้ทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก 
  
  
  
  

1. โครงการผลิตบณัฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 1,900 
2. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

คน 1,400 

3. จ านวนนักศึกษาคง
อยู ่

คน 7,200 

4. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูร 

ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 

6. ค่าใช้จ่ายการผลติ
ตามงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 

ล้านบาท 34.3767 

2. โครงการผลิตบณัฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 380 
2. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

คน 260 

3. จ านวนนักศึกษาคง
อยู ่

คน 1,390 

4. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูร 

ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ร้อยละ 95 

6. ค่าใช้จ่ายการผลติ
ตามงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 

ล้านบาท 15.4826 

3. โครงการผลิตบณัฑิต
ด้านสังคมศาสตร ์
  
  
  

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 2,000 
2. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

คน 1,600 

3. จ านวนนักศึกษาคง
อยู ่

คน 7,800 

4. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูร 

ร้อยละ 100 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

หน่วยที่
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

5. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 

6. ค่าใช้จ่ายการผลติ
ตามงบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 

ล้านบาท 15.5294 

4. โครงการผลิตแพทย์
เพิ่ม 

1. จ านวนนักศึกษาคง
อยู่ สาขาวิชา
แพทยศาสตร ์

คน 16 

5. โครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม 

1. จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร ์

คน 40 

  
  
  

2. จ านวนนักศึกษาคง
อยู่ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร ์

คน 40 

3. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร ์

ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของผู้ส าเรจ็
การศึกษาท่ีจบ
การศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสตูรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร ์

ร้อยละ 98 

5. พัฒนา
มหาวิทยาลยั
ไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลยั
ดิจิทัล 
  
  
  

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
เสถียรภาพ และความ
ปลอดภัยของการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพื้นฐาน 

1. ร้อยละความเชื่อมั่น
ของผู้ใช้ต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 80 

2. ร้อยละของความ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการ 

ร้อยละ 70 

2. โครงการพัฒนา
ระบบจัดการเรียนรู้ 
UBU LMS และพัฒนา
อาจารย์ในศตวรรษท่ี 
21 

1. ร้อยละของจ านวน
รายวิชาที่ท าการเรียน
การสอนผา่นระบบ 
UBU LMS อย่าง
สมบูรณ ์

ร้อยละ 70 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

หน่วยที่
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

3. โครงการส่งเสรมิการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี
ดิจิทัลและการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลัที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา 
และบุคลากร 

1. ร้อยละของอาจารย์ 
บุคลากรและนักศึกษาที่
มีทักษะด้านดิจิทลั
เป็นไปตามเกณฑ์
สมรรถนะที่ก าหนด 

ร้อยละ 40 

  
  
  

6. มุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลยัน่า
อยู่และเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
  
  

1. โครงการการอนุรักษ์
และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนและการใช้
ทรัพยากรที่เป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. คะแนนผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ UI 
Green Metric 

คะแนน 4,000 

2. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบทาง
กายภาพของ
มหาวิทยาลยั 

1. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อโครงสร้าง
พื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 4 

3. โครงการ
มหาวิทยาลยัปลอดภัย 

1. ร้อยละการลดลงของ
อาชญากรรมและ
อุบัติเหตภุายใน
มหาวิทยาลยัเมื่อเทียบ
กับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 10 

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่น าไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์
เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2. สร้าง
งานวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่อบ
โจทย์ท้องถิ่น 
และพัฒนาสู่
ระดับสากล 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสรา้ง
ความมั่งคั่งทาง
เศรษฐกิจ 

1. จ านวนโครงการวิจัย
ที่ด าเนินการ 

โครงการ 10 

2. ร้อยละโครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 

3. ร้อยละของผลงานท่ี
พร้อมใช้งานในเชิง
พาณิชย ์

ร้อยละ 20 

2. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ 

1. จ านวนโครงการวิจัย
ที่ด าเนินการ 

โครงการ 12 

2. จ านวนผลงานวิจัยท่ี
แล้วเสร็จพร้อมยื่น
ตพีิมพ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

ผลงาน 12 

3. ร้อยละโครงการวิจัย
ที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

หน่วยที่
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

  
  

4. ร้อยละของผลงานท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ ไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 

5. จ านวนผลงานท่ียื่น
ขอจดทะเบียนทรัพยส์ิน
ทางปัญญา 

ผลงาน 1 

3. โครงการวิจัยจาก
แหล่งทนุในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
  

1. จ านวนโครงการวิจัย
ที่ด าเนินการ 

โครงการ 5 

2. ร้อยละโครงการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 

3. จ านวนเงินทุนวิจัยที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 22.7129 

4. โครงการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอกอ่ืน 
  

1. จ านวนโครงการวิจัย
ที่ด าเนินการ 

โครงการ 15 

2. ร้อยละโครงการที่
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 

3. จ านวนเงินทุนวิจัยที่
ได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกอ่ืน 

ล้านบาท 9.1535 

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภมูิภาคลุ่มน้ าโขง 
  
  
  
  
  
  
  

3. พัฒนา
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
และยกระดับ
เศรษฐกิจของ
อีสานใต้ จาก
ฐาน BCG 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1. โครงการบริการ
วิชาการของ
มหาวิทยาลยั 

1. จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 

โครงการ 65 

2. ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 95 

3. ร้อยละของงาน
บริการวิชาการแล้ว 
เสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 95 

4. จ านวนผู้เข้ารับ
บริการ 

คน 80,000 

5. ค่าใช้จ่ายการ
ให้บริการวิชาการตาม
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 

ล้านบาท 18.9157 

2. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแตร่ะดับ
อนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

1. จ านวนนักเรียนที่
ได้รับการสนบัสนุนตาม
โครงการ 

คน 90 

2. ร้อยละของของ
ผู้ปกครองสามารถมี

ร้อยละ 100 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

หน่วยที่
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ความพึงพอใจท่ีได้รับ
บริการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการให้บริการ
ด้านสาธารณสุข 
 

1. จ านวนผู้ป่วยนอก คน/ป ี 46,720 
2. จ านวนผู้ป่วยใน คน/ป ี 2,920 
3. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชนใน
พื้นที่ได้รับบริการ 

ร้อยละ 80 

4. โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย 

1. ครูอนามัย/ครู
พยาบาล/ครูชั้น
ประถมศึกษา/นักเรยีน 
อายุ 5-14 ปี มีความ
รอบรู้ด้านสุขภาพ 

คน 1,340 

2. มีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ และทักษะการ
ด ารงชีวิต สู่ศตวรรษท่ี 
21 ของนักเรียนใน
ระดับอายุ 5-21 ปี 

คน 1,400 

5. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพื่อการ
ส่งออกสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน 

1. สามารถยกระดับ 
สร้างมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ของ  SMEs 

รายการ 60 

6. โครงการปรับปรุง
การเรยีนรู ้

1. จ านวนครูและ
นักเรียนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ 

คน 3,000 

2. ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการมคีะแนนเฉลี่ย
ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 
50 ขึ้นไป 

ร้อยละ 3 

7. โครงการพัฒนา
ระบบกลไกการ
คุ้มครองทางสังคม 
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพของผู้สูงวัย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คน 150 

2. จ านวนชุมชนที่เข้า
ร่วมโครงการ 

ชุมชน 3 

4. ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภูมิ

4. ยกระดับ
คุณภาพและ

1. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คน 10,000 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

หน่วยที่
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ปัญญาท้องถิ่นและ
สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่
หลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  
  

สร้างมลูค่า
ให้แก่ภูมิปัญญา
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
  
  

โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  
  

2. จ านวนโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 40 

3. ร้อยละของโครงการ
ที่บรรลตุาม
วัตถปุระสงค ์

ร้อยละ 95 

4. ร้อยละของโครงการ
ที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา 

ร้อยละ 95 

5. ค่าใช้จ่ายของการ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ไดร้ับ
จัดสรร 

ล้านบาท 7.2755 

5. การบริหารจดัการ
ของมหาวิทยาลัย 

7. บริหารและ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

1. โครงการทบทวน
และจัดสรรอัตราก าลัง
ของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับภารกิจ/
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

1. สัมฤทธิผลของการ
ปฏิรูประบบบรหิาร
ทรัพยากรมนุษย์ 
(จ านวนบุคลากร
เพียงพอต่อยุทธศาสตร์) 

ร้อยละ 80 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

2. โครงการพัฒนา
อาจารย์และบุคลากรให้
มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

1. ร้อยละของอาจารย์
ประจ าที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. 
รศ. ศ.) 

ร้อยละ 40 

3. โครงการส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าตาม
ต าแหน่งเพ่ือให้ได้
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

1. ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีระดับ
สมรรถนะที่สูงขึ้นต่อ
จ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 70 

4. โครงการปลูกฝัง
ค่านิยม UBU-
IMPACTS แก่บุคลากร
ทุกระดับ 

1. ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ 72 

8. มหาวิทยาลัย
มีเสถียรภาพ
ทางการเงินเพื่อ
การจัด
การศึกษาสู่
ความยั่งยืน 

1. โครงการพัฒนา
ระบบบรหิารจดัการ
ด้านงบประมาณและ
ทางการเงิน 

1. ร้อยละของรายได้
หลังหักค่าใช้จ่ายต่อ
รายได้รวม 

ร้อยละ 15 

9. บริหาร
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

1. โครงการพัฒนา
คุณภาพการบริหาร

1. จ านวนหน่วยงานที่มี
ผลการประเมินคณุภาพ
การบริหารจัดการตาม

หน่วยงาน 3 
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พันธกิจ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร ์
ชื่อโครงการหลักของ

มหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัด 

หน่วยที่
วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

  จัดการตามเกณฑ์ 
EdPEx/TQA 

เกณฑ์มาตรฐานสากล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 
200 คะแนนข้ึนไป 

2. โครงการส่งเสรมิการ
ด าเนินงานเพื่อ
ขับเคลื่อนสู่การจัด
อันดับของ THE 

1. ผลการจดัอันดับ 
University Impact 
Rankings ของ THE 

อันดับที ่ 300+ 
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2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.1  แผนภาครับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนภาครับ รวมทั้งสิ้น 1,827,199,700  
บาท  เป็นประมาณการรายรับเงินรายได้ จ านวน 1,017,369,500 บาท เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
809,808,200 บาท  ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 29,907,300บาท (ลดลง คิดเป็นร้อย
ละ 1.61 ของงบประมาณปี 2562) โดยในส่วนแผนภาครับเงินงบประมาณแผ่นดิน พิจารณาจากที่ได้รับ
จัดสรรจากส านักงบประมาณ  ส่วนแผนภาครับเงินรายได้  พิจารณาจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เงิน
ผลประโยชน์/รายรับจากการด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และเงินรายได้คงเหลือสะสมของ
หน่วยงาน และเงินอุดหนุนจากกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม ซึ่ง
สามารถสรุปรายละเอียดแผนภาครับได้ดังตารางที่ 2  ตารางที่ 3  ตารางที่ 4  และแผนภูมิที่ 1 

ตารางท่ี 2   สรุปแผนภาครับประจ าปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 

แหล่งงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562   ปีงบประมาณ 2563   การเพ่ิม-ลด   ร้อยละ  

1. งบประมาณแผ่นดิน           869,049,300            809,808,200  -59,241,100 -6.82 

2. เงินรายได้           988,035,700  1,017,369,500 29,333,800 2.97 

รวม        1,857,085,000         1,827,177,700  -29,907,300 -1.61 
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ตารางที่ 3  สรุปแผนภาครายรับเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2563   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562  จ าแนกแหล่งงบประมาณ 

ที ่ แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 
2562 

ปีงบประมาณ 
2563 

การเพ่ิม-ลด ร้อยละ 

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 560,065,100 541,684,500 -
18,380,600 

-3.28 

2. เงินผลประโยชน์/รายรับจากการ
ด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค/
รายรับจากการผิดสัญญาชดใช้ทุน/
ดอกเบี้ยรับและเงินยืมทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั 

389,241,700 350,660,600 -
38,581,100 

-9.91 

3. เงินรายได้คงเหลือสะสมของ
หน่วยงาน 

38,728,900 125,024,400 86,295,500 222.82 

รวม 988,035,700 1,017,369,500 29,333,800 2.97 

 
 

  

รวมประมาณการ 
เงินรายได ้

ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

ประมาณการ 
รายรับรายได้จาก

แหล่งอื่น 

เงินรายได้คงเหลือ
สะสม 

แผนภูมิที่ 1  แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตารางท่ี 4  สรุปแผนภาครายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ  

คณะ/หน่วยงาน เงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

เงินรายได้ รวมเงินรายได้ รวมท้ังสิ้น 
ค่าธรรมเนียม 

การศึกษา 
รวมเงินผลประโยชน์/รายรบัจาก
การด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค 

เงินรายได้ 
คงเหลือสะสม 

1 คณะวิทยาศาสตร ์ 72,422,227 28,822,400 31,962,000 14,077,100 74,861,500 147,283,727 

2 คณะเกษตรศาสตร ์ 51,280,121 14,073,500 19,172,800 629,000 33,875,300 85,155,421 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 52,136,720 37,535,600 16,095,200 6,860,000 60,490,800 112,627,520 

4 คณะศลิปศาสตร ์ 28,714,140 34,749,700 11,028,000 8,469,700 54,247,400 82,961,540 

5 คณะเภสัชศาสตร ์ 97,021,341 30,173,000 14,130,000 20,331,900 64,634,900 161,656,241 

6 คณะบริหารศาสตร ์ 11,105,780 66,381,300 7,279,500 18,502,000 92,162,800 103,268,580 

7 คณะพยาบาลศาสตร ์ 11,150,849 19,084,200 16,334,700 - 35,418,900 46,569,749 

8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 30,612,180 32,477,600 73,558,300 9,214,200 115,250,100 145,862,280 

9 
คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

2,770,180 10,611,700 1,537,000 141,000 12,289,700 15,059,880 

10 คณะนติิศาสตร ์ 2,757,000 24,824,200 8,579,300 - 33,403,500 36,160,500 

11 คณะรัฐศาสตร ์ 2,207,960 25,512,800 4,481,700 - 29,994,500 32,202,460 

12 ส านักงานอธิการบด/ีมหาวิทยาลัย 427,098,302 143,497,700 87,921,400 31,540,000 262,959,100 690,057,402 

13 เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย - 39,216,800 - - 39,216,800 39,216,800 
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คณะ/หน่วยงาน เงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

เงินรายได้ รวมเงินรายได้ รวมท้ังสิ้น 
ค่าธรรมเนียม 

การศึกษา 
รวมเงินผลประโยชน์/รายรบัจาก
การด าเนินงาน/เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค 

เงินรายได้ 
คงเหลือสะสม 

14 ส านักวิทยบริการ 16,806,300 17,363,700 206,100 3,537,000 21,106,800 37,913,100 

15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3,643,500 17,360,300 74,000 - 17,434,300 21,077,800 

16 
ส านักงานบริหารทรัพยส์ินและสิทธิ
ประโยชน ์

81,600 - 35,856,100 11,722,500 47,578,600 47,660,200 

17 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี - - 12,000,000 - 12,000,000 12,000,000 

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

รวมท้ังสิ้น 809,808,200 541,684,500 350,660,600 125,024,400 1,017,369,500 1,827,177,700 
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2.2  กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
แผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  รวม 

ทั้งสิ้น  1,679,362,800 บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินจ านวน 809,808,200 บาท เงินรายได้
จ านวน    869,554,600 บาท  โดยงบบุคลากรมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.36 
ของงบประมาณทั้งหมด รองลงมา คือ งบด าเนินงาน และงบเงินอุดหนุน  คิดเป็นร้อยละ 21.84  และงบ
ลงทุน คิดเป็นร้อยละ 15.96  รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2 แผนภูมิที่ 3 และ ตารางที่ 5  

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2563 – 2567) ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
นวัตกรรม” โดยได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น
และพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  คิดเป็นร้อยละ 58.18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล  คิดเป็นร้อยละ 2.85 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG คิดเป็นร้อยละ 14.56  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  คิดเป็นร้อยละ 0.68 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 1.02  ยุทธศาสตร์ที่ 6 
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  คิดเป็นร้อยละ 7.24   ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหาร
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ คิดเป็นร้อยละ 0.85  ยุทธศาสตร์ที่ 8 
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 2.38 และยุทธศาสตร์
ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 12.25 รายละเอียดตามตารางที่ 6 ตารางที่ 7  ตารางที่ 8 
แผนภูมิที่ 4 และแผนภูมิที่ 5 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเภทโครงการไว้ 3 ประเภท คือ 1) 
งบบริหารจัดการของหน่วยงาน  2) งานประจ าตามภารกิจของหน่วยงาน  และ 3) งานพัฒนาตามกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย  และคณะ/หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการตามประเภทโครงการ โดยจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับงานประจ าตามภารกิจของหน่วยงาน สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 70.85  รองลงมาคือจัดสรร
งบประมาณส าหรับงานพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 16.69  และจัดสรรงบประมาณ
ส าหรับบริหารจัดการของหนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ 12.46 รายละเอียดตามตารางที่ 9 แผนภูมิที่ 6 
  กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
แหล่งงบประมาณ และหมวดรายจ่าย รายละเอียดตามตารางที่ 10 
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แผนภูมิที่ 2  แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 

งบประมาณรายจ่าย  
รวมทั้งสิ้น 1,679,362,800 บาท 
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แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

 



17 
 

ตารางท่ี 5  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ ร้อยละ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม 
เงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม 

1. งบบุคลากร       
- บุคลากร : รายการปกติ 263,482,200 24,713,000 288,195,200 15.69 1.47 17.16 
- งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน 264,114,900 125,403,500 389,518,400 15.73 7.47 23.19 
งบบุคลากร ผลรวม 527,597,100 150,116,500 677,713,600 31.42 8.94 40.36 
2. งบด าเนินงาน       
- งบด าเนินงาน : รายการปกติ - 333,234,000 333,234,000 - 19.84 19.84 
- งบด าเนินงาน : รายการในงบเงินอุดหนุน - 33,610,200 33,610,200 - 2.00 2.00 
งบด าเนินงาน ผลรวม - 366,844,200 366,844,200 - 21.84 21.84 
3. งบลงทุน       
- งบลงทุน : รายการปกติ 138,664,600 127,642,800 266,307,400 8.26 7.60 15.86 
- งบลงทุน : รายการในงบเงินอุดหนุน  1,659,000 1,659,000 - 0.10 0.10 
งบลงทุน ผลรวม 138,664,600 129,301,800 267,966,400 8.26 7.70 15.96 
4. งบเงินอุดหนุน       
- งบอุดหนุน 143,546,500 223,292,100 366,838,600 8.55 13.30 21.84 
งบเงินอุดหนุน ผลรวม 143,546,500 223,292,100 366,838,600 8.55 13.30 21.84 
ผลรวมทั้งหมด 809,808,200 869,554,600 1,679,362,800 48.22 51.78 100.00 
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ตารางท่ี 6  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย  

พันธกิจมหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ ร้อยละ รวมงบประมาณ  
(บาท) 

ร้อยละ  
งบประมาณ

รวม 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินงบประมาณ 

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

1.ด้านการผลิตบัณฑิต 661,528,400 454,219,600 81.69% 52.24% 1,115,748,000 66.44% 

2.ด้านการวิจัย - 47,849,100 0.00% 5.50% 47,849,100 2.85% 

3.ด้านการบริการวิชาการ 121,280,800 123,173,300 14.98% 14.17% 244,454,100 14.56% 

4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 7,275,500 4,175,800 0.90% 0.48% 11,451,300 0.68% 

5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 19,723,500 240,136,800 2.44% 27.62% 259,860,300 15.47% 

ผลรวมทั้งหมด 809,808,200 869,554,600 100.00% 100.00% 1,679,362,800 100.00% 
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แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย 

 
 

1.ด้านการผลิตบัณฑิต
66%

2.ด้านการวิจัย
3%

3.ด้านการบริการวิชาการ
15%

4.ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1%

5.ด้านการบริหารจัดการ
ของมหาวิทยาลัย

15%

1.ด้านการผลิตบัณฑิต 2.ด้านการวิจัย

3.ด้านการบริการวิชาการ 4.ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

5.ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
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ตารางท่ี 7   สรุปร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ร้อยละ ร้อยละ
ภาพรวม 

ร้อยละ รวม 
11 คณะ 

ร้อยละ รวม 
4 ส านัก 

ยุทธศาสตร์ที ่1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่าง
โดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

 60.00 58.18% 59.96% 57.50% 

1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวบุคลากร ไม่เกินกว่า 45.00 43.11% 39.25% 48.50% 

1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัด
การศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 11.00 12.23% 16.21% 7.99% 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครภุัณฑ ์  4.00 2.83% 4.49% 1.01% 

ยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 

 3.50 2.85% 4.70% 0.82% 

ยุทธศาสตร์ที ่3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ 
จากฐาน BCG 

 12.00 14.56% 13.75% 15.81% 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ยกระดับคุณภาพและสร้าง
มูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 0.50 0.68% 0.33% 1.10% 

ยุทธศาสตร์ที ่5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

 1.50 1.02% 1.27% 0.77% 

ยุทธศาสตร์ที ่6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่า
อยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 7.00 7.24% 11.19% 2.92% 

ยุทธศาสตร์ที ่7 บริหารและพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 1.00 0.85% 0.88% 0.83% 

ยุทธศาสตร์ที ่8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ
ทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 

 2.50 2.38% 0.07% 5.04% 

ยุทธศาสตร์ที ่9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไม่เกินกว่า 12.00 12.25% 7.86% 15.22% 

รวม 100% 100% 100% 100% 
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ตารางท่ี 8  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ าแนกตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน   

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ ร้อยละ รวมงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ  
รวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบณัฑติให้มคีุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนา
ก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

602,189,100 374,819,300 74.36% 43.10% 977,008,400 58.18% 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น 
และพัฒนาสูร่ะดับสากล 

  47,849,100 0.00% 5.50% 47,849,100 2.85% 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับ
เศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 

121,280,800 123,173,300 14.98% 14.17% 244,454,100 14.56% 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคณุภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปญัญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

7,275,500 4,175,800 0.90% 0.48% 11,451,300 0.68% 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

  17,149,600 0.00% 1.97% 17,149,600 1.02% 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

59,339,300 62,250,700 7.33% 7.16% 121,590,000 7.24% 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 

  14,270,400 0.00% 1.64% 14,270,400 0.85% 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัด
การศึกษาสู่ความยั่งยืน 

  39,928,500 0.00% 4.59% 39,928,500 2.38% 
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ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แหล่งงบประมาณ ร้อยละ รวมงบประมาณ 
(บาท) 

ร้อยละ  
รวม 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 19,723,500 185,937,900 2.44% 21.38% 205,661,400 12.25% 

ผลรวมท้ังหมด 809,808,200 869,554,600 100.00% 100.00% 1,679,362,800 100.00% 

 
 

 

แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1, 
58.18

ยุทธศาสตร์ที่ 2, 2.85

ยุทธศาสตร์ที่ 
3, 14.56

ยุทธศาสตร์ที่ 4, 0.68

ยุทธศาสตร์ที่ 5, 1.02

ยุทธศาสตร์ที่ 6, 7.24
ยุทธศาสตร์ที่ 7, 0.85

ยุทธศาสตร์ที่ 8, 2.38

ยุทธศาสตร์ที่ 9, 12.25

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9
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ตารางท่ี 9  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเภทโครงการ 

ประเภทโครงการ งบประมาณรายจ่าย (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม งบประมาณ 

แผ่นดิน 
เงินรายได้ รวม 

1. งบบริหารจัดการของหน่วยงาน 1,303,800 207,975,800 209,279,600 0.16% 23.92% 12.46% 
2. งานประจ าตามภารกิจของหน่วยงาน 702,638,900 487,234,000 1,189,872,900 86.77% 56.03% 70.85% 
3. งานพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 105,865,500 174,344,800 280,210,300 13.07% 20.05% 16.69% 
ผลรวมทั้งหมด 809,808,200 869,554,600 1,679,362,800 100.00% 100.00% 100.00% 

 

 

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตามประเภทโครงการมหาวิทยาลัย 

1. งบบริหารจัดการ
ของหน่วยงาน

12%

2. งานประจ าตาม
ภารกิจของหน่วยงาน

71%

3. งานพัฒนาตามกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย

17%

1. งบบริหารจัดการของหน่วยงาน 2. งานประจ าตามภารกิจของหน่วยงาน

3. งานพัฒนาตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 10   สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณและหมวดรายจ่าย 

ชื่อหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ผลรวมท้ังหมด 

ส านักงานอธิการบด ี
  

เงินรายได ้ 8,889,000 94,669,600 26,816,700 130,082,900 260,458,200 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 40,195,570 6,326,532 68,355,000 312,221,200 427,098,302 

ส านักงานอธิการบดี ผลรวม   49,084,570 100,996,132 95,171,700 442,304,100 687,556,502 
คณะวิทยาศาสตร ์
  

เงินรายได ้ 630,900 13,440,900 13,409,500 36,023,300 63,504,600 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 54,654,750 874,177 1,237,000 15,656,300 72,422,227 
คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม   55,285,650 14,315,077 14,646,500 51,679,600 135,926,827 
คณะเกษตรศาสตร ์
  

เงินรายได ้ 456,000 10,713,600 629,000 18,668,700 30,467,300 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 41,236,500 840,121 1,488,000 7,715,500 51,280,121 
คณะเกษตรศาสตร ์ผลรวม   41,692,500 11,553,721 2,117,000 26,384,200 81,747,421 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์
  

เงินรายได ้ 2,949,600 21,416,800 6,932,500 19,311,700 50,610,600 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 35,869,220 2,014,800 5,229,000 9,023,700 52,136,720 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ผลรวม   38,818,820 23,431,600 12,161,500 28,335,400 102,747,320 

คณะศลิปศาสตร ์
  

เงินรายได ้ 811,900 25,127,300 8,133,700 11,429,000 45,501,900 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 22,492,240 2,121,600 120,000 3,980,300 28,714,140 

คณะศิลปศาสตร ์ผลรวม   23,304,140 27,248,900 8,253,700 15,409,300 74,216,040 
คณะเภสัชศาสตร ์
  

เงินรายได ้ 414,000 12,681,300 22,447,500 20,551,500 56,094,300 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 26,444,620 1,470,121 57,851,300 11,255,300 97,021,341 
คณะเภสัชศาสตร ์ผลรวม   26,858,620 14,151,421 80,298,800 31,806,800 153,115,641 
คณะบริหารศาสตร ์
  

เงินรายได ้ - 27,821,400 25,685,600 24,023,600 77,530,600 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,570,180 368,000 - 6,167,600 11,105,780 
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ชื่อหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ผลรวมท้ังหมด 

คณะบริหารศาสตร ์ผลรวม   4,570,180 28,189,400 25,685,600 30,191,200 88,636,380 
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
  

เงินรายได ้ 476,100 75,793,800 4,655,900 26,864,500 107,790,300 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,542,680 - 4,177,500 23,892,000 30,612,180 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม   3,018,780 75,793,800 8,833,400 50,756,500 138,402,480 
คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  

เงินรายได ้ 208,600 2,637,900 141,000 6,902,500 9,890,000 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,436,180 - - 1,334,000 2,770,180 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร ์ผลรวม   1,644,780 2,637,900 141,000 8,236,500 12,660,180 

คณะนติิศาสตร ์
  

เงินรายได ้ - 15,498,700 790,700 10,473,200 26,762,600 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,432,000 - 206,800 1,118,200 2,757,000 

คณะนิติศาสตร์ ผลรวม   1,432,000 15,498,700 997,500 11,591,400 29,519,600 

คณะรัฐศาสตร ์
  

เงินรายได ้ - 10,340,400 279,600 13,385,600 24,005,600 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 868,060 96,000 - 1,243,900 2,207,960 

คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม   868,060 10,436,400 279,600 14,629,500 26,213,560 
คณะพยาบาลศาสตร ์
  

เงินรายได ้ 51,600 8,998,600 3,723,100 16,476,800 29,250,100 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,587,300 11,249 - 8,552,300 11,150,849 

คณะพยาบาลศาสตร ์ผลรวม   2,638,900 9,009,849 3,723,100 25,029,100 40,400,949 
ส านักวิทยบริการ 
  

เงินรายได ้ - 10,979,900 4,413,000 2,200,000 17,592,900 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 11,326,500 1,046,400 - 4,433,400 16,806,300 
ส านักวิทยบริการ ผลรวม   11,326,500 12,026,300 4,413,000 6,633,400 34,399,200 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
  

เงินรายได ้ 180,000 6,847,000 4,808,400 2,112,000 13,947,400 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,014,200 643,200 - 986,100 3,643,500 
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ชื่อหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบลงทุน งบเงินอุดหนุน ผลรวมท้ังหมด 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม   2,194,200 7,490,200 4,808,400 3,098,100 17,590,900 
ส านักบริหารทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ 
  

เงินรายได ้ 2,767,700 12,573,300 6,320,600 16,531,000 38,192,600 
เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - 81,600 81,600 

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผลรวม   2,767,700 12,573,300 6,320,600 16,612,600 38,274,200 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว เงินรายได ้ 4,056,600 5,448,400 95,000 - 9,600,000 

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว ผลรวม   4,056,600 5,448,400 95,000 - 9,600,000 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินรายได ้ 1,290,000 6,995,600 20,000 50,000 8,355,600 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม   1,290,000 6,995,600 20,000 50,000 8,355,600 
  
  

เงินรายได้ ผลรวม 23,182,000 361,984,500 129,301,800 355,086,300 869,554,600 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ผลรวม 

247,670,000 15,812,200 138,664,600 407,661,400 809,808,200 

ผลรวมท้ังหมด 270,852,000 377,796,700 267,966,400 762,747,700 1,679,362,800 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

ผลการด าเนินงาน 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัย และสรุปผลการด าเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                   
(1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563) 

  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัด
ที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดด้านการบิหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณ  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดทั้ง 2 
ดังกล่าว ในการก ากับติดตามผลผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2563)  ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 
1.แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2563 - 2567) 

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้น 
ไตรมาสที่ 4 มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 16 59.26 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 2 7.41 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 9 33.33 

รวม 27 100.00 
 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์   ประจ าปี 
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4  ดังสรุปในแผนภูมิที่ 1 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนก
ความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 16 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 59.26 

2. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76-99 มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด  มีระดับ 
ความเสี่ยงน้อย 

3. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75  มี 
จ านวน 9 ตัวชี้วัด  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดมีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง   อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 
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แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิแสดงสรุปผลการประเมินผล  
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2563-2567 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
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กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง หรือมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายเพียง ร้อยละ 75 และต่ ากว่า มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรว
มของมหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียดมีดังนี้ 
 
1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย : ร้อย
ละ 20.00%   ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 13.23% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดย่อม
และผู้ประกอบการ  
2. กฎ ระเบียบไม่สนับสนุนให้จัดตั้งบริษัทจ าลอง 
3. ขาดสถานปฏิบัติงานให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติในมหาวิทยาลัย 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการ  
2. สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสถานประกอบการโดยเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงเพ่ือเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
3. ปรับปรุงแก้ไขกูฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทจ าลองใน
มหาวิทยาลัย 
4. สร้างสถานปฏิบัติงานหรือบริษัทจ าลองให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติในมหาวิทยาลัย 
 
1.2 รายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย : 3 ล้านบาท ผลการด าเนินงาน : 
1,021,592 ล้านบาท (ตัวชีว้ัดใหม่) 
ปัญหาอปุสรรค 
1. ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในทางพาณิชย์ยังมีน้อย และต้องการการพัฒนาเพ่ิมเติม 
2. สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ขอใช้สิทธิ์ไปแล้วท าการตลาดได้น้อย รวมทั้งเอกชนที่
ร่วมตกลงไว้มีการชะลอการตัดสินใจ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
2. สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเพ่ิมช่องทางในการให้สิทธิ์แก่ภาคเอกชนอุตสาหกรรม 
 
1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย : 5,000 
บาท ผลการด าเนินงาน : 2,250 บาท (ตัวชี้วัดใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายไปยังหน่วยงานย่อยที่ไม่สอดคล้องกับแผน 
2. ยากต่อการเก็บข้อมูล และความไม่ต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือ และการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
3. โครงการปรับแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์โรคระบาดท าให้ไม่เอ้ือต่อการเพ่ิมรายได้ของ
ผู้ร่วมโครงการ  
4. งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
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1. ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
2. พัฒนาระบบในการติดตามข้อมูลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกแหล่ง
งบประมาณ 
 
1.4 ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00% ผลการ
ด าเนินงาน : ร้อยละ 56.43% (ตัวชี้วัดใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้โครงการส่วนหนึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ปรับแผนการด าเนินงานในรูปแบบอื่น 
 
1.5 จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย: 5 ชุมชน ผลการด าเนินงาน : 2 
ชุมชน (ตัวชี้วัดใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้โครงการส่วนหนึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน และมีการปรับแผนการด าเนินงานในรูปแบบอ่ืน เช่น การผลิตสื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เป็น
ต้น 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ก าหนดเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
 
1.6 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย: 2 ล้านบาท ผลการ
ด าเนินงาน : 650,000 บาท (ตัวชี้วัดใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ยากต่อการเก็บข้อมูล และความไม่ต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล  
2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจ าหน่ายสินค้า
และบริการที่สร้างรายได้ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ปรับแผนการด าเนินงานด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้
เหมาะกับสภาเศรษฐกิจปัจจุบัน 
 
1.7 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ (ทุกคณะ/
วิทยาลัย) ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 60.01% (ตัวชี้วดัใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. การได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนที่จะท าให้รายวิชามีความสมบูรณ์ ทั้งด้านของกิจกรรม ข้อมูล สื่อการ
สอน 
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แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ส่งเสริม อบรมสร้างความตระหนักให้อาจารย์ผู้สอนสร้างรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU 
LMS เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ท ากิจกรรม Road Show เพ่ือสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอน 
3. มอบเป็นตัวชี้วัด (OKRs) ให้กับผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
 
1.8 จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป ค่าเป้าหมาย: 3 หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน : 2 หนว่ยงาน 
(ตัวชี้วัดใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยการใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารเพ่ืออบรมผู้บริหารให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ในส่วนปี 2564 มี
หน่วยงานที่ส่งเข้าในรอบ Screenning ของโครงการ EdPEx ครั้งที่ 8 จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2) คณะบริหารศาสตร์ 3) คณะพยาบาลศาสตร์ 4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
และ 5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2564 และหน่วยงานต้องส่ง SAR 
ภายในเดือน มีนาคม โดย ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้มีกระบวนการเพ่ือส่งเสริมการจัดท า SAR และ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบจัดท ารายงาน SAR 
 
1.9 ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings ของ THE  ค่าเป้าหมาย: 300+ ผลการด าเนินงาน : 
400-600 (ตัวชี้วัดใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus Q1-Q2 ใน SDG ที่สมัครเข้าร่วมพิจารณาการจัด
อันดับยังมีน้อย 
2. ยังขาดการวิเคราะห์โครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ SDG เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมที่สอดคล้องอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบสูง 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Scopus Q1-Q2 โดยเฉพาะผลงานวิจัยสอดคล้องกับ SDG ที่สมัครเข้าร่วมจัด
อันดับ 
2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจากรอบท่ีผ่านมาจากฐานข้อมูลของ THE เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัด
โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDG ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 

 

กรณีที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับความเสี่ยงน้อย แต่ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง ซึ่ง
อาจเป็นปัญหาหรือมีระดับความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน และเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

2.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 78.12% (ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย) 
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ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๕.00% 
ผลการด าเนินงาน: 
 78.12% 
ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 
 91.91% 
 

แ น ว โ น้ ม
ก า ร
ด าเนินงาน 
( ปี  6 0 -
63)  

 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการก าลังคนของประเทศเปลี่ยนไป 
2. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
3. การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนตามอาเซียน ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาช้า 
 4. การเข้าร่วมรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. มีนโยบายส าหรับผู้บริหาร/คณบดีเพ่ือให้ขับเคลื่อนการติดตามผลการมีงานท าของบัณฑิตเพ่ิมข้ึน 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศและรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดจากการ 
Disruption เช่น การหลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนครบวงรอบ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การเงินและการลงทุน (64) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจสุขภาพ (64) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (64) หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (64) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีว
การแพทย์ (63) สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (63) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร  (63) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (64) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบวัตศิลป์ 
(63) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (63) 
3. ยกเลิกการเข้าร่วมรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อิ ส ร ะ ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๕.00 

ผลการด าเนินงาน: 78.12 

คิดเป็นร้อยละ:  91.91 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

 
1) คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 55.77 

2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 75.07 

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 75.07 

4) คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 60.87 

5) คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 96.84 

6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 93.53 

7) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 100 

8) คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 81.87 

9) คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 72.39 

10) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 89.71 

11) คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 89.49 

2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามทักษะ 5 ด้าน 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘5.00 

ผลการด าเนินงาน: 84.80 

คิดเป็นร้อยละ:  99.76 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

 
1) คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 80.00 

2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 84.00 

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 83.00 

4) คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 85.00 

5) คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 87.20 

6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 88.80 

7) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 74.00 

8) คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 83.20 

9) คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 85.80 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

10) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 92.40 

11) คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 86.80 

3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มี
ผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๑.00 

ผลการด าเนินงาน: 1.11 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1) คณะวิทยาศาสตร์ 53 คน 24 ผลงาน 

2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 23 คน 10 ผลงาน 

3) คณะเภสัชศาสตร์ 15 คน 12 ผลงาน 

4) คณะพยาบาลศาสตร์ 78 คน 12 ผลงาน 

5) คณะบริหารศาสตร์ 5 คน 2 ผลงาน 

จ านวนนกัศึกษาที่สร้าง/ร่วมสร้างผลงาน
นวัตกรรมทั้งหมด จ านวน 174 คน จาก
จ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 15,717 คน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

4.  ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๒๐.๐๐ 

ผลการด าเนินงาน: 13.23 

คิดเป็นร้อยละ:  ๖๖.๕๐ 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 0.49 (11 คน) 

คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.54 (12 คน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 0.18 (4 คน) 

คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 0.09 (2 คน) 

คณะเภสัชศาสตร ์ร้อยละ 0.09 (2 คน) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 0.09 (2 คน) 

คณะพยาบาลศาสตร์ รอ้ยละ 0.09 (2 คน) 

คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 1.7 (38 คน) 

คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 2.86 (64 คน) 

คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 1.65 (37 คน) 

คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 5.45 (122 คน) 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมิน
ความรู้และสมรรถนะภายหลังการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น/ออนไลน์

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๐.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00  

อบรมหลักสูตรระยะสั้นการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด 
(รุ่น 3) คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าอบรม 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

ส าหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

คิดเป็นร้อยละ:  ๑00.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

39 คน ผ่านการประเมิน 39 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการวิจัย 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่น าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หรือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

ค่าเป้าหมาย: จ านวน ๑๒ ผลงาน 

ผลการด าเนินงาน: 16 ผลงาน 

คิดเป็นร้อยละ:  100.0๐  

การบรรลุเป้าหมาย:  

1) เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ฟื้นฟูความ
เป็นหมัน UBU-150-2-1-3  

2) โครงการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีแปร
รูปอาหารปลอดภัยครบวงจร 

3) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิง
พื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

4) ผลิตภัณฑ์เครื่องผสม Formic Acid 
แบบอัตโนมัติ 

5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากเห็ด 

6) การพัฒนาการผลิตอาหารขบเค้ียวจาก
ปลาดุกโอเมก้า 

7) การพัฒนาขนมพองกรอบจากแป้งข้าวเจ้า
ส าหรับเด็ก 

8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกผสมแป้ง
ข้าวไรซ์เบอรี่ 

9) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก
และการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์
ส าหรับชุมชนฐานราก จ.อุบลราชธานี 

10) การพัฒนาสารชีวภัณฑ์เชื้อปฏิปักษ์
เพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสพริก 

11) การพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่น
ต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบ
และกลไกการดูแลระดับพื้นที่ 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

  12) การออกแบบและสร้างเครื่องสูบน้ า
พลังงานทดแทนแบบผสมผสานพลังงาน
จากการปั่นและเซลล์แสงอาทิตย์ 

13 )  ก า ร เพิ่ มป ระ สิ ท ธิ ภ าพ กา ร ใ ช้
ประโยชน์พื้นที่เพื่อพัฒนาสู่ตลาดปลอดภัย 

14) การพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรม
เชิงพื้นที่ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

15) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

16) การสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดง 
จากอัตลักษณ์ชาวผู้ไทบ้านป่าข่า ต.หนองสิม 
อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

2.  สั ดส่ วนจ านวนบทความทาง
วิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus 
Q1-Q2) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 0.03 

ผลการด าเนินงาน: 0.07 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

จ านวนบทความทางวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-
Q2) ระดับนานาชาติในระดับ Q1-Q2 ใน
ฐานข้อมูล  Scopus (ปีตีพิมพ์  2563) 
จ านวน 49 ผลงาน ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า จ านวน 679 คน 

3.  ร าย ได้ จ ากผลงานวิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: บาท 3,000,000 

ผลการด าเนินงาน: 1,021,592     

คิดเป็นร้อยละ:  34.05 

การบรรลุเป้าหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วม
โครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมาย: บาท 5,000 

ผลการด าเนินงาน: 2,250 

คิดเป็นร้อยละ:  45.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่
ได้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: 56.43 

คิดเป็นร้อยละ:  70.54 

การบรรลุเป้าหมาย:  

กลุ่มตัวชี้วัดสุขภาวะ 

1) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุม
ระดับน้ าตาลได้ ร้อยละ 30.70 

2) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานได้รับการคัด
กรองเบาหวานเข้าจอประสาทตา ร้อยละ 
76.90 

3) ร้อยละผู้ปว่ยความดันโลหิตสูงที่ควบคุม
ความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 61.70 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

3.  จ านวนชุมชนที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย: ชุมชน 5 

ผลการด าเนินงาน: 2  

คิดเป็นร้อยละ:  40.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1) บ้านโดมสามัคคี ต.ช่องเม็ก อ.สิรนธร 
จ.อุบลราชธานี 

2) บ้านศรีไค ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ 
จ.อุบลราชธานี 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จัก ยอมรับหรือมีชื่อเสียงใน
ระดับชาติ 

ค่าเป้าหมาย: จ านวน ๔ แหล่ง/ศูนย์   

ผลการด าเนินงาน: 4 ศูนย์   

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1) อุทยานศิลปวฒันธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 

2) พิพิธภัณฑ์สมุนไพร 

3) สวนสมุนไพรภายใต้โครงการศูนย์การ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานใต้ 

4) แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ประมง 

2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

* นับเฉพาะโครงการที่ด าเนินการที่สร้างมูลค่าใน
ปีนั้น 

ค่าเป้าหมาย: บาท 2,000,000 

ผลการด าเนินงาน: 650,000 

คิดเป็นร้อยละ:  32.50 

การบรรลุเป้าหมาย:  

จากการจ าหน่ายสินค้าและจัดท าต้นแบบ
สิ น ค้ าที่ ส ร้ า งขึ้ น จ ากภู มิ ปั ญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่จัดแสดง ณ ศูนย์แสดง
สินค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานี 

 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด ผลารด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 
หมายเหตุ 

1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อ
คุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

เกณฑก์ารวัด 

ระดับ 1 ร้อยละความเร็วของอินเตอร์เน็ตไม่ต่ า
กว่า 80 MB (ทดสอบโดยใช้ www.fast.com) 

ระดับ 2 ระดับความส าเร็จของการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย 
(Security) 

ระดับ 3 ร้อยละการเพิ่มและทดแทนของเดิมจุด
กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่สามารถใช้งานได้ 

ระดับ 4 อัตราปริมาณการใช้เครือข่ายสูงสุด 

ระดับ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่
ในระดับมาก 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: 90.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 

เกณฑก์ารวัด 

ระดับ 1 แต่ งตั้ งคณะท างานและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ระดับ 2 วิเคราะห์ความเป็นไปได้ แนวทางและ
ขั้นตอนของการเชื่อมโยงฐานข้อมูล จัดท าแผนการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ระดับ 3 ด าเนินงานตามแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ระดับ 4 ติดตามผลและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนและปรับปรุงแผนการเชื่อมโยงฐานข้อมูล 

ระดับ 5 น าเสนอข้อมูลผลการด าเนินงานต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: 80.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 
หมายเหตุ 

3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท า
การเรียนการสอนผ่านระบบ UBU 
LMS อย่ า ง สมบู รณ์  ( ทุ ก ค ณ ะ /
วิทยาลัย) 

เกณฑก์ารวัดความสมบูรณ์รายวิชา LMS 

-  หากมีข้ อมู ล ในข้อ ใดข้อหนึ่ ง ในส่ วนของ 
Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิด
เป็นร้อยละ 33.33 

-  หากมีข้ อมูล ในข้อ ใดข้อหนึ่ ง ในส่ วนของ 
Resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิด
เป็นร้อยละ 33.33 

- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการ
แทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

* การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิดจาก 
Link ที่เป็น Cloud Storage Link 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: 42.01 

คิดเป็นร้อยละ:  60.01 

การบรรลุเป้าหมาย:  

จ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ UBU LMS อยา่งสมบูรณ์ 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนหลักสูตร 
เปิด
สอน 

ความ
สมบูรณ์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 111 33 
คณะวิทยาศาสตร์ 257 103 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 51 20 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 61 35 
คณะเภสัชศาสตร์ 107 54 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 112 45 
คณะพยาบาลศาสตร์ 24 12 
คณะศิลปศาสตร์ 249 105 
คณะบริหารศาสตร์ 121 59 
คณะนิติศาสตร์ 61 25 
คณะรัฐศาสตร์ 72 24 

รวมทั้งหมด 1,226 515  

4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไป
ตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

เกณฑก์ารวัด 

วัดจากผู้ที่ผ่านการทดสอบทักษะด้านดิจิทัลไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 75 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 40.00 

ผลการด าเนินงาน: 90.28 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

วัดจากข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีการวัดทักษะด้านดิจิทัลที่ผ่าน
การประเมินร้อยละ 75 ขึ้นไป จาก
จ านวนผู้เข้าทดสอบทั้งหมด จ านวน 
72 คน ผ่านการทดสอบ จ านวน 
66  คน  เป็ นตั ว ช้ี วั ด ใหม่ ที่ เ ริ่ ม
ด าเนินการกับบุคลากรสายสนับสนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ 
UI Green Metric 

 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 4,000      

ผลการด าเนินงาน: 5,400 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

ระดับคะแนนตามเกณฑ์ UI Green Metric 

หมวดที่ 1 สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน 
(SI) 950 คะแนน 

หมวดที่ 2 พลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (EC) 725 คะแนน 

หมวดที่ 3 ของเสีย (WC) 900 คะแนน 

หมวดที่ 4 น้ า (WR) 700 คะแนน 

หมวดที่ 5 การขนส่ง (TR) 1,050 คะแนน 

หมวดที่ 6 การศึกษา (ED) 1,075 คะแนน 

 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงาน 

คู่เทียบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

UIGM 2019 Ranking     

Setting & Infrastructure (SI) 950 1,200 1,200 1,250 

Energy & Climate Change (EC) 725 775 1,325 1,350 

Waste (WS) 900 600 900 1,125 

Water (WR) 700 525 750 800 

Transportation (TR) 1,050 1,050 1,475 1,425 

Education & Research (ED) 1,075 850 1,425 1,425 

Total Score 5,400 5,000 7,075 7,375  
 



42 
 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 4.30 

ผลการด าเนินงาน: 4.38 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
 

3. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรม
และอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 10.00 

ผลการด าเนินงาน: 62.79 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

จ านวนครั้งการเกิดอาชญากรรมและอุบตัิเหตุภาย 

ปี 2560 จ านวน 107 ครั้ง 

ปี 2561 จ านวน 118 ครั้ง 

ปี 2562 จ านวน 43 ครั้ง 

ปี 2563 จ านวน 16 ครั้ง 

อัตราการลดลงปี 62-63 จ านวน 27 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูป
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (จ านวน 

บุคลากรเพียงพอต่อยุทธศาสตร์) 

* วัดจากระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ 5 ระดับ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดไว้ 5 
ระดับ ดังนี้ 

1. มีแนวทางและแผนการปฏิบัติงานใน
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 และบริหารกรอบอัตราก าลัง เพื่อ
เป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ที่คณะกรรมการ ก.บ.บ. เห็นชอบ 

2. มีการก าหนดกรอบอัตราก าลัง โดยการ
ส า รวจและวิ เคราะห์ ความต้ อ งการ
อัตราก าลังของคณะ/หน่วยงาน เพื่อ
บ ริ ห า ร ก ร อ บ อั ต ร า ก า ลั ง  ต า ม ม ติ
คณะท างานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ / ส า นั ก  ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  แ ล ะ
คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัย 

3. มีการบริหารอัตราก าลัง โดยการเปิด
สอบ แข่ ง ขั น ห รื อ คั ด เ ลื อ กพ นั ก ง า น
มหาวิ ทยาลั ย  และ เปลี่ ย นประ เภท
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร จ้ า ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย  จากเ งินรายได้ เป็นเ งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการ
บริหารอัตราก าลัง 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงาน ต่อ
คณะกรรมการ ก.บ.บ. 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
ต าแหน่ งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 40.00 

ผลการด าเนินงาน: 42.18 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่
สูงขึน้ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: 98.36 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 38 
ราย (เสนอขอ 38 ราย)   

2 .  ก า ร แต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล ให้ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 22 
ราย (เสนอขอ 23 ราย ได้รับการ
แต่งตั้ง 22 ราย ไม่ผ่าน 1 ราย) รวม
เสนอขอ 61 ราย ได้รับการแต่งตั้ง 
60 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.36 

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ต่อมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 72.00 

ผลการด าเนินงาน: 92.36 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้รวม 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 15.00 

ผลการด าเนินงาน: 24.๕1 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1) รายได้รวมทั้งสิ้น  

771,292,275.58 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายรวม 

582,213,486.10 บาท 

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 

เฉพาะเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 
1.  จ านวนหน่ วยงานที่ มี ผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนน
ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย:  ๓ หน่วยงาน 
ผลการด าเนินงาน: ๒ หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ:  66.66 
การบรรลุเป้าหมาย:  

1) คณะเกษตรศาสตร์ 
2) คณะเภสัชศาสตร์ 

 
* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน

ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. ผลการจัดอันดับ University 
Impact Rankings ของ THE 

ค่าเป้าหมาย: อันดับ 300+ 
ผลการด าเนินงาน: 400–๖๐๐ 
คิดเป็นร้อยละ:  75.00 
การบรรลุเป้าหมาย:  

สรุปผลการจัดอันดับตามกลุ่ม SDGs 
SDG 3 48.50    คะแนน 
SDG 4 21.80    คะแนน 
SDG 9 24.70    คะแนน 
SDG 11 75.00    คะแนน 
SDG 17 59.30    คะแนน 

 

SDG 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพส าหรับทุกคนในทุกวัย 

 ระดับคะแนน 48.50  อันดับ 401-600 จาก 620 สถาบันทั่วโลก 

 - SDG3 Research     34.10% 

  - N Graduating in health    44.50% 

  - Collaborations and health services  62.30% 

ตารางสรุปอันดับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่เข้าร่วม (อันดับ 11 ของประเทศจากการเข้าร่วม SDG 3 จ านวน 11 สถาบัน) 
 World Rank Name Score Total All 

1 49 Chiang Mai University 80.40 61.50–68.00 
2 68 Khon Kaen University 78.30 75.40–83.30 
3 77 Mahidol University 77.80 68.20–75.30 
4 101–200 Chulalongkorn University 67.40–75.10 75.40–83.30 
5 201–300 Srinakharinwirot University 58.50–67.30 61.50–68.00 
6 301–400 Mae Fah Luang University 49.80–58.30 46.70–61.40 
7 301–400 Mahasarakham University 49.80–58.30 46.70–61.40 
8 401–600 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 20.60–49.70 61.50–68.00 
9 401–600 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 20.60–49.70 75.40–83.30 

10 401–600 Suranaree University of Technology 20.60–49.70 46.70–61.40 
11 401–600 Ubon Ratchathani University 20.60–49.70 46.70–61.40 

Reference: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/good-health-and-well-being#!/page/0/length/-
1/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined 
 
 

SDG 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ระดับคะแนน 21.80  อันดับ 600+  จาก 676 สถาบันทั่วโลก 

 - SDG4 Research     0.00% 

  - % Grads w/ Teaching Quals                  3.80% 

  - Lifelong learning measures                 64.00% 

  - % 1st gen students    13.10% 
 
 
 
 
 
 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/good-health-and-well-being#!/page/0/length/-1/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/good-health-and-well-being#!/page/0/length/-1/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 
ตารางสรุปอันดับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่เข้าร่วม (อันดับ 15 ของประเทศจากการเข้าร่วม SDG 4 จ านวน 15 สถาบัน) 

 World Rank Name Score Total All 
1 77 Khon Kaen University 71.40 75.40–83.30 
2 101–200 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 57.70–68.50 75.40–83.30 
3 201–300 Mahidol University 48.70–57.60 68.20–75.30 
4 201–300 Suranaree University of Technology 48.70–57.60 46.70–61.40 
5 301–400 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 40.70–48.60 61.50–68.00 
6 301–400 Mahasarakham University 40.70–48.60 46.70–61.40 
7 301–400 Nakhon Ratchasima Rajabhat University 40.70–48.60 9.50–46.60 
8 301–400 University of Phayao 40.70–48.60 46.70–61.40 
9 401–600 Asian Institute of Technology 23.00–40.50 61.50–68.00 

10 401–600 Chiang Mai University 23.00–40.50 61.50–68.00 
11 401–600 Loei Rajabhat University 23.00–40.50 9.50–46.60 
12 401–600 Prince of Songkla University 23.00–40.50 46.70–61.40 
13 401–600 Srinakharinwirot University 23.00–40.50 61.50–68.00 
14 601+ Silpakorn University 2.90–22.90 9.50–46.60 
15 601+ Ubon Ratchathani University 2.90–22.90 46.70–61.40 

Reference: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/quality-
education#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined 
 
 

SDG 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 ระดับคะแนน 24.70  อันดับ 301-400 จาก 494 สถาบันทั่วโลก 

 - SDG9 Research     0.00% 

  - Patents     9.10% 

  - University spin-offs    33.00% 

  - Research income from industry   30.90% 

ตารางสรุปอันดับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่เข้าร่วม (อันดับ 10 ของประเทศจากการเข้าร่วม SDG 9 จ านวน 11 สถาบัน) 
 World Rank Name Score Total All 

1 101–200 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang 53.30–74.70 61.50–68.00 
2 101–200 Prince of Songkla University 53.30–74.70 46.70–61.40 
3 201–300 Chiang Mai University 39.50–53.20 61.50–68.00 
4 201–300 King Mongkut’s University of Technology Thonburi 39.50–53.20 75.40–83.30 
5 201–300 Mae Fah Luang University 39.50–53.20 46.70–61.40 
6 301–400 King Mongkut's University of Technology North Bangkok 24.30–39.40 9.50–46.60 
7 301–400 Mahasarakham University 24.30–39.40 46.70–61.40 
8 301–400 University of Phayao 24.30–39.40 46.70–61.40 
9 301–400 Suranaree University of Technology 24.30–39.40 46.70–61.40 

10 301–400 Ubon Ratchathani University 24.30–39.40 46.70–61.40 
11 401+ Srinakharinwirot University 2.20–24.20 61.50–68.00 

Reference: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/industry-innovation-and-
infrastructure#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined 
 
 

SDG 11: ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน 

 ระดับคะแนน 75.00  อันดับ 79  จาก 470 สถาบันทั่วโลก 

 - SDG11 Research    51.90% 

  - Art & Heritage support    93.10% 

  - Art & Heritage expend    91.00% 

  - Sustainable practices    74.10% 
 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/quality-education#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/quality-education#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/industry-innovation-and-infrastructure#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/industry-innovation-and-infrastructure#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 
ตารางสรุปอันดับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่เข้าร่วม (อันดับ 1 ของประเทศจากการเข้าร่วม SDG 11 จ านวน 14 สถาบัน) 

 World Rank Name Score Total All 
1 79 Ubon Ratchathani University  75.00 46.70–61.4 
2 101–200 Chiang Mai University  58.10–71.00 61.50–68.00 
3 101–200 Chulalongkorn University  58.10–71.00 75.40–83.30 
4 101–200 Khon Kaen University  58.10–71.00 75.40–83.30 
5 101–200 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang  58.10–71.00 61.50–68.00 
6 201–300 Asian Institute of Technology  46.80–57.80 61.50–68.00 
7 201–300 Mae Fah Luang University  46.80–57.80 46.70–61.40 
8 301–400 King Mongkut’s University of Technology Thonburi  33.40–46.70 75.40–83.30 
9 301–400 University of Phayao  33.40–46.70 46.70–61.40 

10 301–400 Silpakorn University  33.40–46.70 9.50–46.60 
11 301–400 Srinakharinwirot University  33.40–46.70 61.50–68.00 
12 301–400 Suranaree University of Technology  33.40–46.70 46.70–61.40 
13 401+ Mahasarakham University  9.00–33.10 46.70–61.40 
14 401+ Nakhon Ratchasima Rajabhat University  9.00–33.10 9.50–46.60 

Reference: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/sustainable-cities-and-
communities#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined 
 
 

SDG 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟูสภาพหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 ระดับคะแนน 59.30  อันดับ 301-400 จาก 807 สถาบันทั่วโลก 

 - SDG17 Research    21.00% 

  - Relationships to support the goals  92.20% 

  - Publication of SDG reports   34.20% 

  - Education for the SDGs    100.00% 

ตารางสรุปอันดับสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่เข้าร่วม (อันดับ 7 ของประเทศจากการเข้าร่วม SDG 17 จ านวน 19 สถาบัน) 
 World Rank Name Score Total All 

1 101–200 Chulalongkorn University  70.70–80.60 75.40–83.30 
2 101–200 Khon Kaen University  70.70–80.60 75.40–83.30 
3 101–200 King Mongkut’s University of Technology Thonburi  70.70–80.60 75.40–83.30 
4 101–200 Mahidol University  70.70–80.60 68.20–75.30 
5 201–300 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang  62.40–70.20 61.50–68.00 
6 201–300 Srinakharinwirot University  62.40–70.20 61.50–68.00 
7 301–400 Ubon Ratchathani University  54.30–62.30 46.70–61.40 
8 401–600 Asian Institute of Technology  37.80–54.20 61.50–68.00 
9 401–600 Chiang Mai University  37.80–54.20 61.50–68.00 

10 401–600 Mae Fah Luang University  37.80–54.20 46.70–61.40 
11 401–600 University of Phayao  37.80–54.20 46.70–61.40 
12 401–600 Suranaree University of Technology  37.80–54.20 46.70–61.40 
13 401–600 Thammasat University  37.80–54.20 46.70–61.40 
14 601+ King Mongkut's University of Technology North Bangkok  4.10–37.70 9.50–46.60 
15 601+ Loei Rajabhat University  4.10–37.70 9.50–46.60 
16 601+ Mahasarakham University  4.10–37.70 46.70–61.40 
17 601+ Nakhon Ratchasima Rajabhat University  4.10–37.70 9.50–46.60 
18 601+ Prince of Songkla University  4.10–37.70 46.70–61.40 
19 601+ Silpakorn University  4.10–37.70 9.50–46.60 

Reference: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/partnerships-
goals#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined 
 

 

https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/sustainable-cities-and-communities#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/sustainable-cities-and-communities#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/partnerships-goals#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2020/partnerships-goals#!/page/0/length/25/locations/TH/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/undefined
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2. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มี
ตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 73 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 46 63.01 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 14 19.18 
ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 13 17.81 

รวม 73 100.00 
 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ  สิ้นไตรมาส 4 ดังสรุปในแผนภูมิที่ 2 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนกความส าเร็จต่อการบรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 46 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 63.01 

2 ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76-99 มีจ านวน 14 ตัวชี้วัด มี
ระดับความเสี่ยงน้อย 

3. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75 มีจ านวน 13 
ตัวชี้วัด ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อการด า เนินงานของมหาวิทยาลัยใน
อนาคต 
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แผนภูมิที่ 8  แผนภูมิแสดงสรุปผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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จากแผนภูมิที่ 2 เม่ือพิจารณาเฉพาะตัวช้ีวัด  ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าและไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยมี 13 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 75 และอาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

 
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการ
ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 95.00%   ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 
68.66% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง จึงลาพักการศึกษา/พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าธรรมเนียม 
2. นักศึกษาตกและเรียนซ้ าในรายวิชาภาษาอังกฤษท าให้เพ่ิมระยะเวลาการศึกษา 
3. นักศึกษาขาดทักษะการใช้ชีวิตนอกบ้าน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. จัดหาทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เช่น ทุนให้เปล่า จ้างงานระหว่างเรียน ทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น 
2. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการให้สอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 
3. จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
4. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 
 
2. ร้อยละโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 50.00% (ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การเก็บข้อมูล การปิด
การใช้ห้องปฏิบัติการ การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น 
2. ได้รับงบประมาณล่าช้าส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้าไปด้วย 
3. การบริหารจัดการการเงินและพัสดุของโครงการวิจัยของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานของการวิจัยในภาพรวม 
4. จ านวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลง และมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
แนวทางการแกไ้ข/พัฒนา 
1. ให้หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมวิจัยจัดเตรียมแผน เพ่ือปรับแผนด าเนินการให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. มีนโยบายสนับสนุนเงินส ารองจ่ายกรณีแหล่งทุนล่าช้า 
3. สร้างกลไกและหน่วยงานเพ่ือจัดการการวิจัยแบบองค์รวมเพ่ือการท างานวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ 
4. เพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ส่งเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
3. จ านวนผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ ค่าเป้าหมาย: 12 ผลงาน ผลการด าเนินงาน : 3 ผลงาน (ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย) 
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ปัญหาอุปสรรค 
1. เนื่องจากโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายมีจ านวนน้อย 
2. นักวิจัยยังมีความสามารถในการจัดเตรียมบทความทางวิชาการไม่เพียงพอ และมีโครงการวิจัยส่วนหนึ่งที่ไม่มี
เงื่อนไขในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. สร้างกลไกให้โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลามากข้ึน 
2. พัฒนานักวิจัยโดยมุ่งเป้ายกระดับความสามารถในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
3. ก าหนดตัวชี้วัดในโครงการวิจัยให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
 
4. ร้อยละโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 62.50% (ต่ ากว่า
ค่าเป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การเก็บข้อมูล การปิด
การใช้ห้องปฏิบัติการ การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น 
2. ได้รับงบประมาณล่าช้าส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้าไปด้วย 
3. การบริหารจัดการการเงินและพัสดุของโครงการวิจัยของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันส่ง ผลต่อการ
ด าเนินงานของการวิจัยในภาพรวม 
4. จ านวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลง และมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ให้หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมวิจัยจัดเตรียมแผน เพ่ือปรับแผนด าเนินการให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. มีนโยบายสนับสนุนเงินส ารองจ่ายกรณีแหล่งทุนล่าช้า 
3. สร้างกลไกและหน่วยงานเพ่ือจัดการการวิจัยแบบองค์รวมเพ่ือการท างานวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ 
4. เพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ส่งเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
5. ร้อยละของผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการ
สร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 19.54% 
(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. การก าหนดเป้าหมายเรื่องการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน 
2. ยังไม่มีมาตรการการส่งเสริมการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ก าหนดเป้าหมายเรื่องการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 
2. ก าหนดมาตรการการส่งเสริมการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
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6. ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน ค่าเป้าหมาย: 
ร้อยละ 85.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 50.00% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การเก็บข้อมูล การปิด
การใช้ห้องปฏิบัติการ การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น 
2. ได้รับงบประมาณล่าช้าส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้าไปด้วย 
3. การบริหารจัดการการเงินและพัสดุของโครงการวิจัยของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันส่ง ผลต่อการ
ด าเนินงานของการวิจัยในภาพรวม 
4. จ านวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลง และมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ให้หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมวิจัยจัดเตรียมแผน เพ่ือปรับแผนด าเนินการให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ 
2. มีนโยบายสนับสนุนเงินส ารองจ่ายกรณีแหล่งทุนล่าช้า 
3. สร้างกลไกและหน่วยงานเพ่ือจัดการการวิจัยแบบองค์รวมเพ่ือการท างานวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ 
4. เพิ่มจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนทุนเพื่อการวิจัยส าหรับ
บัณฑิตศึกษา ส่งเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 
7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย: 145 
โครงการ ผลการด าเนินงาน : 99 โครงการ (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. งบประมาณลดลง 
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ โครงการเชิงบูรณาการ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินการของโครงการเชิงบูรณาการ 
2. กระตุ้น หรือ ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดหาแหล่งทุนอื่น เพ่ือใช้ด าเนินงานโครงการ 
 
8. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ (ทุกคณะ/
วิทยาลัย) โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษท่ี 21 ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ 70.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 60.01% (ตัวชี้วัดใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. การได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนที่จะท าให้รายวิชามีความสมบูรณ์ ทั้งด้านของกิจกรรม ข้อมูล สื่อการ
สอน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ส่งเสริม อบรมสร้างความตระหนักให้อาจารย์ผู้สอนสร้างรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU 
LMS เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ท ากิจกรรม Road Show เพ่ือสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอน 
3. มอบเป็นตัวชี้วัด (OKRs) ให้กับผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาที่เปิดสอน 



54 
 

9. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป ค่าเป้าหมาย : 3 หน่วยงาน ผลการด าเนินงาน : 2 หนว่ยงาน 
(ตวัชี้วัดใหม่) 
ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยการใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารเพ่ืออบรมผู้บริหารให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ในส่วนปี 2564 
มีหน่วยงานที่ส่งเข้าในรอบ Screenning ของโครงการ EdPEx ครั้งที่ 8 จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2) คณะบริหารศาสตร์ 3) คณะพยาบาลศาสตร์ 4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และ 5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2564 และหน่วยงาน
ต้องส่ง SAR ภายในเดือน มีนาคม โดย ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้มีกระบวนการเพ่ือส่งเสริมการ
จัดท า SAR และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบจัดท ารายงาน SAR 
 
10. ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 85.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 0.00% เนื่องจากไม่มี
โครงการที่แล้วเสร็จในปีนี้ 
 
11. จ านวนผู้ป่วยใน โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ค่าเป้าหมาย : 2,920 คน/ปี ผล
การด าเนินงาน : 0 คน/ปี เนื่องจากยังไม่มีการเปิดบริการผู้ป่วยใน ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปี 2564 
จ านวน 24 เตียง 
 
12. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ ค่า
เป้าหมาย : ร้อยละ 3.00% ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 0.00% ยังไม่สามารถประเมินผลได้ เนื่องจากจะ
สามารถประมวลผลได้ภายหลังการประกาศผลสอบ O-Net ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัดสอบ
ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 
 
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยได้ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ค่าเป้าหมาย: คน  1,900 

ผลการด าเนินงาน: 1,489 

คิดเป็นร้อยละ:  78.37 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย 411 คน 

1) คณะเกษตรศาสตร์ 180 คน 

2) คณะวิทยาศาสตร์ 572 คน 

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 674 คน 

4) คณะศิลปประยุกต์ฯ 63 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย: คน  1,400 

ผลการด าเนินงาน: 1,123 

คิดเป็นร้อยละ:  80.21 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย 277 คน 

1) คณะเกษตรศาสตร์ 209 คน 

2) คณะวิทยาศาสตร์ 432 คน 

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 450 คน 

4) คณะศิลปประยุกต์ฯ 32 คน 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ค่าเป้าหมาย: คน  7,200 

ผลการด าเนินงาน: 5,805 

คิดเป็นร้อยละ:  80.63 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย 1,395 คน 

1) คณะเกษตรศาสตร์ 910 คน 

2) คณะวิทยาศาสตร์ 1,964 คน 

3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,641 คน 

4) คณะศิลปประยุกต์ฯ 290 คน 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95.00 

ผลการด าเนินงาน: 68.66 

คิดเป็นร้อยละ:  72.27 

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 27.73 

1) คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 96.65 

2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 90.13 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

การบรรลุเป้าหมาย:  3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 59.10 

4) คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 18.31 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท 35.6171 

ผลการด าเนินงาน: 35.5910 

คิดเป็นร้อยละ:  99.23 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 0.77 

 

2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ค่าเป้าหมาย: คน  380 

ผลการด าเนินงาน: 377 

คิดเป็นร้อยละ:  99.21 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย 3 คน 

1) คณะเภสัชศาสตร ์113 คน 

2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 182 คน 

3) คณะพยาบาลศาสตร์ 82 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย: คน  260 

ผลการด าเนินงาน: 247 

คิดเป็นร้อยละ:  95.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย 13 คน 

1) คณะเภสัชศาสตร ์116 คน 

2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 100 คน 

3) คณะพยาบาลศาสตร์ 31 คน 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ค่าเป้าหมาย: คน  1,390 

ผลการด าเนินงาน: 1,484 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

สูงกว่าเป้าหมาย 94 คน 

1) คณะเภสัชศาสตร ์618 คน 

2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 641 คน 

3) คณะพยาบาลศาสตร์ 225 คน 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95.00 

ผลการด าเนินงาน: 81.20 

คิดเป็นร้อยละ:  85.47 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.53 

1) คณะเภสัชศาสตร ์- 

2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 82.65 

3) คณะพยาบาลศาสตร์ 77.14 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท 15.4826 

ผลการด าเนินงาน: 15.0512 

คิดเป็นร้อยละ:  97.21 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.79 

 

๓. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  

โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ค่าเป้าหมาย: คน  2,000 

ผลการด าเนินงาน: 2,170 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

สูงกว่าเป้าหมาย 170 คน 

1) คณะศิลปศาสตร ์695 คน 

2) คณะบริหารศาสตร์ 734 คน 

3) คณะนิติศาสตร์ 352 คน 

4) คณะรัฐศาสตร์ 389 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย: คน  1,600 

ผลการด าเนินงาน: 1,723 

สูงกว่าเป้าหมาย 123 คน 

1) คณะศิลปศาสตร ์382 คน 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

2) คณะบริหารศาสตร์ 834 คน 

3) คณะนิติศาสตร์ 207 คน 

4) คณะรัฐศาสตร์ 300 คน 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ ค่าเป้าหมาย: คน  7,800 

ผลการด าเนินงาน: 7,757 

คิดเป็นร้อยละ:  99.45 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย 43 คน 

1) คณะศิลปศาสตร ์2,241 คน 

2) คณะบริหารศาสตร์ 2,968 คน 

3) คณะนิติศาสตร์ 1,270 คน 

4) คณะรัฐศาสตร์ 1,278 คน 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95.00 

ผลการด าเนินงาน: 86.59 

คิดเป็นร้อยละ:  91.15 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 8.85 

1) คณะศิลปศาสตร ์2,241 คน 

2) คณะบริหารศาสตร์ 2,968 คน 

3) คณะนิติศาสตร์ 1,270 คน 

4) คณะรัฐศาสตร์ 1,278 คน 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท 15.5294 

ผลการด าเนินงาน: 15.5294 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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4. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1.  จ านวนนักศึกษาคงอยู่  สาขา
แพทยศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย: คน  16 

ผลการด าเนินงาน: 16 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

เป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตามแผนของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
นอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข 

 

5. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  

โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย: คน  40 

ผลการด าเนินงาน: 40 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่  สาขา
พยาบาลศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย: คน  40 

ผลการด าเนินงาน: 40 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขา
พยาบาลศาสตร์ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 98.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 

6. ผลผลิต : ผลงานวิจัย 

โครงการหลัก : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ ค่าเป้าหมาย: โครงการ 10 

ผลการด าเนินงาน: 29 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียว
จากเห็ด 

2) โครงการพัฒนาการผลิตอาหารขบเค้ียว
จากปลาดุกโอเมก้า 

3) โครงการพัฒนาขนมพองกรอบจากแป้ง
ข้าวเจ้าส าหรับเด็ก 

4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุก
ผสมแป้งข้าวไรซ์เบอรี่ 

5) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูก
และการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์
ส าหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี 

6 )  โ ค ร ง ก า รพั ฒน า เ ศ รษ ฐกิ จ ฐ า น
วัฒนธรรมเชิงพื้นที่ อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

7) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
ทางวัฒนธรรม อ าเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี 

8 )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ส า ย พั น ธุ์ พ ริ ก 
Capsicum chinesnse และ  Capsicum 
frutescense สายพันธุ์ใหม่ให้มีลักษณะตัว
ผู้ เ ป็ นหมันแบบ Genic male sterility 
โดยการผสมข้ามชนิด 

9) โครงการปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันที่
ไม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย
อุ บลราชธานี  ภาย ใต้ แผนงาน  กา ร
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจ
หมุนเวี ยน- เศรษฐกิจสี เขี ยว (BCG in 
Action)  

10) โครงการศึกษาสายพันธุ์จิ้ งหรีด 
พัฒนา มาต รฐา นและกร ะบว นกา ร
เพาะเลี้ยงตลอดจนสร้างฐานข้อมูลสาย
พันธ์จิ้งหรืดเพื่อรวบรวมประชากรจิ้งหรีด
ที่ให้โปรตีนสูง 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

11) โครงการพัฒนาโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ส าหรับตลาดสดปลอดภัย 

12) โครงการ Development of Supply 
Chain of Organic Agriculture Product 
for Safe Fresh Market" 

13) โครงการจัดตั้ ง ศูนย์พัฒนาและ
วิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่ง
โปรตีนทางเลือกใหม่ส าหรับการบริโภค 
เพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน 

14) โครงการศึกษาห่วงโซ่อุปทานและ   
โลจิสติกส์ของสินค้า เกษตรในจังหวัด
อุบลราชธานี 

15) โครงการระบบการจัดส่งผักปลอดภัย 
'ผักดีดี' จังหวัดอุบลราชธานี 

16) โครงการสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการ
แปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์
ชีวภาพในจังหวัดอุบลราชธานี 

17) โครงการพัฒนาเครื่องพรวนดินพร้อม
กับหยอดข้าวติดรถไถนาเดินตาม 

18) โครงการพัฒนาหัวเตาในกระบวนการ
กลั่นส าหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ ามันไม้
กฤษณา 

19) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เทเทอร์
ท็อตส์ดักแด้เพื่อเป็นอาหารส าหรับอนาคต 

20) โครงการพัฒนาต้นแบบกระบวนการ
การผลิตสตาร์ชมันส าปะหลังอินทรีย์
ดัดแปลง 

21) โครงการยกระดับสถานประกอบการ
เพื่อผลิตอาหารปลอดภัย 

22) โครงการยกระดับคุณค่าและมูลค่า
ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย: ศึกษากรณี
บ้านบัวเทิง จ.อุบลราชธานี 

23) โครงการกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับ
ตลาดอาหารปลอดภัยจังหวัดอุบลราชธานี 

24) โครงการพัฒนาระบบตลาดดิจิทัล
และเกษตรอัจฉริยะส าหรับเกษตรอินทรีย์ 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

25 )  โครงก ารพัฒนาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี (ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนา
แมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และการพัฒนา
โปรตีนทางเลือกจากแมลงเพื่อชับเคลื่อน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio 
Economy) 

26) โครงการผลิตเครื่องดื่มผงโปรตีนไอโซ
เลตชงส าเร็จรูปจากน้ าหม้อนึ่งข้าวกล้อง
งอกโดยวิธีท าแห้งแบบพ่นฝอย 

27) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การขนส่งอย่างยั่งยืนส าหรับห่วงโซ่อาหาร
ปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี 

28) โครงการพัฒนาระบบและการ
ประยุกต์ใช้หลักการข้อมูลขนาดใหญ่
ส าหรับการบริหารจัดการข้อมูลอาหาร
ปลอดภัย 

29) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่และ
แก้ปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและ
แม่นย าจังหวัดอ านาจเจริญ 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00 

ผลการด าเนินงาน: 50.00 

คิดเป็นร้อยละ:  58.23 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 41.77 

1) จ านวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในปี 
2563 จ านวน 3 โครงการ 

2) จ านวนโครงการที่มีก าหนดระยะเวลา
สิ้นสุดในปี 2563 จ านวน 6 โครงการ 

3. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งาน
ในเชิงพาณิชย์ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 20.00 

ผลการด าเนินงาน: 28.57 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

จ านวนผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ 
จ านวน 4 ผลงาน จากทั้งหมด 14 ผลงาน 

1) ผลิตภัณฑ์ขนมขบเค้ียวจากเห็ด 

2) ผลิตภัณฑ์อาหารขบเค้ียวจากปลา
ดุกโอเมก้า 

3) ขนมพองกรอบจากแป้งข้าวเจ้า
ส าหรับเด็ก 

4) ผลิตภัณฑ์เม็ดไข่มุกผสมแป้งข้าว
ไรซ์เบอรี ่

 



64 
 

โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ ค่าเป้าหมาย: โครงการ 12 

ผลการด าเนินงาน: 34 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

2. จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จ
พร้ อมยื่ นตี พิม พ์ระดับชาติ และ
นานาชาติ 

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน 12 

ผลการด าเนินงาน: 3 

คิดเป็นร้อยละ:  25.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 75.00 

3. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00 

ผลการด าเนินงาน: 62.50 

คิดเป็นร้อยละ:  73.53 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 26.47 

4. ร้อยละของผลงานที่น าไปใช้
ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: 19.54 

คิดเป็นร้อยละ:  24.23 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 75.77 

1) จ านวนโครงการวิจัยที่ใช้ประโยชน์ 
จ านวน 17 โครงการ 

2) จ านวนโครงการวิจัยที่ด า เนินการ 
จ านวน 87 โครงการ (นับแยกโครงการ
ย่อย) 

5. จ านวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน 1 

ผลการด าเนินงาน: 27 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

อนุสิทธิบัตร 20 ผลงาน 

สิทธิบัตร 3 ผลงาน 

ลิขสิทธิ์ 4 ผลงาน 

อนุสิทธิบัตรที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

1) สื่อการเรียนรู้ หุ่นจ าลองไฟฟ้าบริหาร
กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน เพื่อป้องกันภาวะ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

2) ระบบแบ่งปันภาพจากล้องหน้ารถยนต์
ผ่านการสื่อสารทางไกล 

3) กรรมวิธีการเย็บและชุดเครื่องนอน
หมอนกล่อง 

4) กรรมวิธีการเย็บและหมอนสามเหลี่ยม
สามแบบ 

5) ระบบอิมัลชันไขมันจากพืชส าหรับ
ผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์แมลงและกรรมวิธีการ
ผลิต 

6) ข้าวและแป้งข้าวที่ย่อยได้อย่างช้าและ
กรรมวิธีการผลิต 

7) เครื่องผสมกรดฟอร์มิก(Formic Acid)
และจ่ายกรดลงขวดแบบอัตโนมัติ โดย
สามารถสั่งการผ่านมือถือ 

8) ข้าวเม่าอัดเม็ดและกรรมวิธีการผลิต 

9) อุปกรณ์วัดระยะก้าวบนลู่เดินระบบ
สายพาน 

10) อุปกรณ์ควบคุมการยิงปืนส าหรับเกม
ที่ใช้ร่วมกับอุปกรณ์วีอาร์ และอุปกรณ์เอ
อาร์ โดยใช้เซนเซอร์แกนสามมิติชี้ต าแหน่ง
และทิศทางการยิง 

11) สูตรสบู่น้ ามันจิ้งหรีดและกรรมวิธีการ
ผลิต 

12) กรรมวิธีการผลิตบล็อกคอนกรีตลด
แรงกระแทก 

13) เจลลี่สารสกัดผักชี 

14) กรรมวิธีการสกัดกวางเพื่อให้ ได้
โปรตีนและโกรทแฟคเตอร์ 

15) เครื่องจ่ายน้ ามันอัตโนมัติช าระเงิน
แบบระบบออนไลน์ 

16) ชิ้นหน้าอกส าหรับเครื่องฟังตรวจ 

17) อุปกรณ์ช่วยจัดต าแหน่งหูฟังแพทย์
เพื่อฟังเสียงปอด 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

18) อุปกรณ์ช่วยจัดต าแหน่งหูฟังแพทย์
เพื่อฟังเสียงหัวใจ 

19) เครื่องท าความเย็นแบบใช้แผ่นเพล
เทียร์ร่วมกับระบบหมุนเวียนด้วยของเหลว
และ คว บ คุ ม ก า รท า ง า น ด้ ว ย ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 

20) วัสดุแผ่นโฟมกันกระแทกจากยางพารา
ผสมผงกากงา และกรรมวิธีการผลิต 

สิทธิบัตรที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1) กรรมวิธีการผลิตอุปกรณ์ถ้วยรองน้ า
ยางพาราที่สามารถจับตัวน้ ายางได้เอง 

2) กรรมวิธีการผลิตและผลิตภัณฑ์ลิโพ
โซมรูปแบบใหม่กักเก็บเคอร์คูมินที่มีสาร
กลุ่มเทอร์ปีนเป็นสารเพิ่มการซึมผ่าน
ผิวหนัง 

3) แผ่นติดหลังคาเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
แบบผกผันผลิตไฟฟ้าด้วยอุณหภูมิและน า
อุณหภูมิ ด้ ว ยขอ ง เหลวควบ คุมด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก 

ลิขสิทธิ์ที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

1) การ์ตูนสุขภาพชุดสามจุ้นจอมป่วนกับ
ครูจิ๊บลิขสิทธิ์ (ภาพยนตร์) 

2) แอพพลิเคชั่น รู้ทัน ท้องเสีย 

3) คู่มือการใช้งาน แอพพลิเคชั่น รู้ทัน 
ท้องเสีย 

4) เว็บแอพพลิเคชั่น โรงเรียนผู้สูงอายุ 
คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี 
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โครงการหลัก : โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ ค่าเป้าหมาย: โครงการ 5 

ผลการด าเนินงาน: 16 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

2.  ร้ อยละโครงการที่ แล้ ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00 

ผลการด าเนินงาน: 0.00 

คิดเป็นร้อยละ:  0.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100.00 

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัส COVID-19 ท าให้หลาย
โครงการไมส่ามารถลงพื้นที่ในการ
เก็บข้อมูลได้ ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้ากว่าแผนที่ได้ก าหนดไว ้

3. จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรร ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท 22.7129 

ผลการด าเนินงาน: 21.8152 

คิดเป็นร้อยละ:  90.05 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 9.95 

 

โครงการหลัก : โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ ค่าเป้าหมาย: โครงการ 15 

ผลการด าเนินงาน: 57 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

2. ร้อยละโครงการที่ แล้ ว เสร็ จ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00 

ผลการด าเนินงาน: 50.00 

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 41.18 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

คิดเป็นร้อยละ:  58.82 

การบรรลุเป้าหมาย:  

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ
โรคไวรัส COVID-19 ท าให้หลาย
โครงการไม่สามารถลงพื้นที่ในการ
เก็บข้อมูลได้ ท าให้การด าเนินงาน
ล่าช้ากว่าแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

3. จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจาก
แหล่งทุนภายนอกอ่ืน 

ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท 9.1535 

ผลการด าเนินงาน: 23.3020 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน 
BCG 

7. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

ค่าเป้าหมาย: โครงการ 145 

ผลการด าเนินงาน: 99 

คิดเป็นร้อยละ:  68.28 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 31.72 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95.00 

ผลการด าเนินงาน: 96.04 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

3. ร้อยละของงานบริการวิชาการ
แล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95.00 

ผลการด าเนินงาน: 96.97 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

4. จ านวนผู้เข้ารับบริการ ค่าเป้าหมาย: คน  244,400 

ผลการด าเนินงาน: 329,792 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

5. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการ
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท 18.9157 

ผลการด าเนินงาน: 18.7151 

คิดเป็นร้อยละ:  98.94 

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 1.06 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

โครงการหลัก : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1.  จ านวนนั ก เ รี ยนที่ ได้ รั บการ
สนับสนุนตามโครงการ 

ค่าเป้าหมาย: คน  90 

ผลการด าเนินงาน: 78 

คิดเป็นร้อยละ:  86.66 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.34 

2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึง
พอใจที่ได้รับบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 100.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

 

โครงการหลัก : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้ป่วยนอก ค่าเป้าหมาย: คน/ปี 46,720 

ผลการด าเนินงาน: 37,468 

คิดเป็นร้อยละ:  80.20 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 19.80 

2. จ านวนผู้ป่วยใน ค่าเป้าหมาย: คน/ปี 2,920 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100.00 
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ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

ผลการด าเนินงาน: 0 

คิดเป็นร้อยละ:  0.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

เนื่องจากยังไม่มีการเปิดบริการ
ผู้ป่วยใน ซึ่งจะเปิดให้บริการภายใน
ปี 2564 จ านวน 24 เตียง 

3 .  ร้ อ ยล ะคว าม พึ งพอ ใ จขอ ง
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับบริการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: 93.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย  

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูชั้น
ประถมศึกษา/นักเรียน อายุ 5 - 14 ปี 
มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

ค่าเป้าหมาย: คน  1,150 

ผลการด าเนินงาน: 1,152 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

2. มีการส่งเสริมการเรียนรู้  และ
ทักษะการด ารงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 
ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ปี 

ค่าเป้าหมาย: คน  1,400 

ผลการด าเนินงาน: 1,533 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

หมายเหตุ: หน่วยงานรับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาส 

 

 

 

ตร์ และคณะเภสัชศาสตร์  
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โครงการหลัก : โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของ SMEs 

ค่าเป้าหมาย: รายการ 60 

ผลการด าเนินงาน: 70 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

 

โครงการหลัก : โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ  

ค่าเป้าหมาย: คน  3,000 

ผลการด าเนินงาน: 6,242 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

2. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยผล
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 3.00 

ผลการด าเนินงาน: 0.00 

คิดเป็นร้อยละ:  0.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 100.00 

ยั ง ไ ม่ ส า ม า ร ถ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ไ ด้  
เนื่องจากจะสามารถประมวลผลได้
ภายหลังการประกาศผลสอบ O-Net 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งจะจัด
สอบในช่วงเดือนมีนาคม 2564 
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โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพของผู้สูงวัย 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย: คน  150 

ผลการด าเนินงาน: 260 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

2. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย: ชุมชน 3 

ผลการด าเนินงาน: 4 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

8. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย: คน  5,000 

ผลการด าเนินงาน: 7,042 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

2.  จ านวนโครงการท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

ค่าเป้าหมาย: โครงการ 40 

ผลการด าเนินงาน: 40 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95.00 

ผลการด าเนินงาน: 99.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95.00 

ผลการด าเนินงาน: 99.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

 

5. ค่ าใช้จ่ ายของการท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ค่าเปา้หมาย: ล้านบาท 7.0797 

ผลการด าเนินงาน: 7.0797 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

โครงการหลัก : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 
หมายเหตุ 

1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อ
คุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: 90.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: 80.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
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โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 
หมายเหตุ 

1. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท า
การเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS 
อย่างสมบูรณ์ (ทุกคณะ/วิทยาลัย) 

 

เกณฑก์ารวัดความสมบูรณ์รายวิชา LMS 

-  หากมีข้ อมูล ในข้อ ใดข้อหนึ่ ง ในส่ วนของ 
Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิด
เป็นร้อยละ 33.33 

-  หากมีข้ อมูล ในข้อ ใดข้อหนึ่ ง ในส่ วนของ 
Resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ คิด
เป็นร้อยละ 33.33 

- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการ
แทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้ 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 

* การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิดจาก 
Link ที่เป็น Cloud Storage Link 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: 42.01 

คิดเป็นร้อยละ:  60.01 

การบรรลุเป้าหมาย:  

จ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่าน
ระบบ UBU LMS อยา่งสมบูรณ์ 

คณะ/วิทยาลัย 
จ านวนหลักสูตร 
เปิด
สอน 

ความ
สมบูรณ์ 

คณะเกษตรศาสตร์ 111 33 
คณะวิทยาศาสตร์ 257 103 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 51 20 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 61 35 
คณะเภสัชศาสตร์ 107 54 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 112 45 
คณะพยาบาลศาสตร์ 24 12 
คณะศิลปศาสตร์ 249 105 
คณะบริหารศาสตร์ 121 59 
คณะนิติศาสตร์ 61 25 
คณะรัฐศาสตร์ 72 24 

รวมทั้งหมด 1,226 515 
* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน

ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

 

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้อง
กับความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน/ 
หมายเหตุ 

1. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไป
ตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 40.00 

ผลการด าเนินงาน: 90.28 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

วัดจากข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
การวัดทักษะด้านดิจิทัลที่ผ่านการประเมิน
ร้อยละ 75 ขึ้น ไป จากจ านวนผู้ เข้ า
ทดสอบทั้งหมด จ านวน 72 คน ผ่านการ
ทดสอบ จ านวน 66 คน เป็นตัวชี้วัดใหม่ที่
เร่ิมด าเนินการกับบุคลากรสายสนับสนุน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการหลัก : โครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ 
UI Green Metric 

 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 4,000      

ผลการด าเนินงาน: 5,400 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
 

 

 

ระดับคะแนนตามเกณฑ์ UI Green Metric 

หมวดที่ 1 สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน 
(SI) 950 คะแนน 

หมวดที่ 2 พลังงานและการเปลี่ยนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ (EC) 725 คะแนน 

หมวดที่ 3 ของเสีย (WC) 900 คะแนน 

หมวดที่ 4 น้ า (WR) 700 คะแนน 

หมวดที่ 5 การขนส่ง (TR) 1,050 คะแนน 

หมวดที่ 6 การศึกษา (ED) 1,075 คะแนน 

 

โครงการหลัก : โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 4.30 

ผลการด าเนินงาน: 4.38 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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โครงการหลัก : โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรม
และอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 10.00 

ผลการด าเนินงาน: 62.79 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

จ านวนครั้งการเกิดอาชญากรรมและอุบตัิเหตุภาย 

ปี 2560 จ านวน 107 ครั้ง 

ปี 2561 จ านวน 118 ครั้ง 

ปี 2562 จ านวน 43 ครั้ง 

ปี 2563 จ านวน 16 ครั้ง 

อัตราการลดลงปี 62-63 จ านวน 27 ครั้ง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

9. ผลผลิต : การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก : โครงการทบทวนและจัดสรรอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ/บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูป
ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ (จ านวน 

บุคลากรเพียงพอต่อยุทธศาสตร์) 

* วัดจากระดับความส าเร็จตามเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ 5 ระดับ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: 100.00 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

ด าเนินการตามเกณฑ์ที่ ได้ก าหนดไว้ 5 
ระดับ ดังนี้ 

1. มีแนวทางและแผนการปฏิบัติงานใน
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2563 และบริหารกรอบอัตราก าลัง เพื่อ
เป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ที่คณะกรรมการ ก.บ.บ. เห็นชอบ 

2. มีการก าหนดกรอบอัตราก าลัง โดยการ
ส า รวจและวิ เคราะห์ ความต้ อ งการ
อัตราก าลังของคณะ/หน่วยงาน เพื่อ
บ ริ ห า ร ก ร อ บ อั ต ร า ก า ลั ง  ต า ม ม ติ
คณะท างานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ค ณ ะ / ส า นั ก  ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  แ ล ะ
คณะท างานปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและ
การบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงของ
มหาวิทยาลัย 

3. มีการบริหารอัตราก าลัง โดยการเปิด
สอบ แข่ ง ขั น ห รื อ คั ด เ ลื อ กพ นั ก ง า น
มหาวิ ทยาลั ย  และ เปลี่ ย นประ เภท
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ก า ร จ้ า ง พ นั ก ง า น
มหาวิทยาลัย  จากเ งินรายได้ เป็นเ งิน
งบประมาณแผ่นดิน 

4. มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
แนวทางและแผนการปฏิบัติงานในการ
บริหารอัตราก าลัง 

5. มีการรายงานผลการด าเนินงาน ต่อ
คณะกรรมการ ก.บ.บ. 
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โครงการหลัก : โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
ต าแหน่ งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 40.00 

ผลการด าเนินงาน: 42.18 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
 

 

โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามต าแหน่งเพื่อให้ได้ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่
สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: 98.36 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1. การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 38 
ราย (เสนอขอ 38 ราย)   

2 .  ก า ร แต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล ให้ ด า ร ง
ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 22 
ราย (เสนอขอ 23 ราย ได้รับการ
แต่งตั้ง 22 ราย ไม่ผ่าน 1 ราย) รวม
เสนอขอ 61 ราย ได้รับการแต่งตั้ง 
60 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.36 

 

โครงการหลัก : โครงการปลูกฝังค่านิยม UBU-IMPACTS แก่บุคลากรทุกระดับ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ต่อมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 72.00 

ผลการด าเนินงาน: 92.36 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความย่ังยืน 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงิน 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้รวม 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 15.00 

ผลการด าเนินงาน: 24.๕1 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1) รายได้รวมทั้งสิ้น  

771,292,275.58 บาท 

2) ค่าใช้จ่ายรวม 

582,213,486.10 บาท 

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 

เฉพาะเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx/TQA 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1.  จ านวนหน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนน
ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย:  ๓ หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน: ๒ หน่วยงาน 

คิดเป็นร้อยละ:  66.66 

การบรรลุเป้าหมาย:  

1) คณะเกษตรศาสตร์ 

2) คณะเภสัชศาสตร ์

 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 
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โครงการหลัก : โครงการส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การจัดอันดับของ THE 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน/ 

หมายเหตุ 

1.  ผลการจัด อันดับ  University 
Impact Rankings ของ THE 

ค่าเป้าหมาย: อันดับ 300+ 

ผลการด าเนินงาน: 400–๖๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ:  75.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

สรุปผลการจัดอันดับตามกลุ่ม SDGs 

SDG 3 48.50    คะแนน 

SDG 4 21.80    คะแนน 

SDG 9 24.70    คะแนน 

SDG 11 75.00    คะแนน 

SDG 17 59.30    คะแนน 
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3. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณก าหนดจากเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 ไว้ที่ร้อยละ 100 ในภาพรวมรายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุน ดังนี้ 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 

ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 

ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 28.00 58.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 8.00 40.00 65.00 100.00 

ภาพรวม 23.00 54.00 77.00 100.00 

 

3.1  ผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
       พ.ศ. 2563   

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ 
งานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า คณะ/หน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการ
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 791 โครงการ  ณ สิ้นไตรมาส 4  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 577 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.95  ของโครงการทั้งหมด   จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29  ของโครงการทั้งหมด  
จ านวนโครงการ/กิจกรรมทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56  ของโครงการทั้งหมด   และ
ยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียด
ตามตารางที่ 11 และแผนภูมิที่ 9      
 

ตารางท่ี 11   สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 

 

 

 

 สถานะ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละการ
ด าเนินงาน

 1. ผลการด่าเนินงานต ่ากวา่ค่าเป้าหมาย       113.00               14.29
 2. ผลการด่าเนินงานบรรลุเป้าหมาย       577.00               72.95
 3. อยูร่ะหวา่งด่าเนินการ         44.00                 5.56
 4. ยกเลิกโครงการ         57.00                 7.20
 รวม      791.00             100.00
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แผนภูมทิี่ 9 แผนภูมแิสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

 

คณะ/หน่วยงาน  ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 และพบว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมบรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน 577 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.95 ของโครงการทั้งหมด    

1) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม   ที่บรรลุค่าเป้าหมายและเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100  ของโครงการทั้งหมด  คือ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   จ านวน 20 
โครงการ  รองลงมาคือส านักงานอธิการบดี  จ านวน 202 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.96 ของโครงการทั้งหมด  และ
คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61  ของโครงการทั้งหมด  

2) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ใน 
ภาพรวม จ านวน 113 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของโครงการทั้งหมด  คณะหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายท่ีก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ 1.1) สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 6 โครงการ  1.2) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 
โครงการ และโรงพิมพ์มีนโยบายงดการสัมมนาประจ าปีโดยจัดประชุมภายในแทนการสัมมนาเพ่ือลดค่าใช้จ่าย  และ
อนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีค่าลงทะเบียน  และปรับการประชุม
คณะกรรมการบริหารเป็น 3 เดือนประชุม 1 ครั้ง และคณะกรรมการอ านวยการประชุม 1 ครั้งต่อปี    1.3) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.13 ของโครงการทั้งหมด    1.4) คณะ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของโครงการทั้งหมด  เนื่องจากผลกระทบการระบาดของ 
Covid 19     
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3) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ในภาพรวม  
จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย 

คณะ/ส านัก สาเหตุ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

คณะนิติศาสตร์ 1. ผลกระทบการระบาด
ของ Covid 19 

4 คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการทั้งหมด   

1. ยกเลิกการจัดฝึกอบรม เนื่องจากแผนการด าเนินงานคือ
ระหว่างวันท่ี 26-27 มีนาคม 2563 

2. เนื่องจากไม่สามารถเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อวารสารได้ 
ส่งผลกระทบต่อการผลิตวารสารให้ออกตามก าหนดไม่ทัน   และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวางแผนจะจัดเก็บข้อมูลผล
การส ารวจความพึงพอใจแบบออนไลน์ และผลิตวารสารรูปแบบ 
e-book  

3. เลื่อนการอบรมและอยู่ระหว่างการรับสมัคร 

4. ประสบปัญหาการเดินทางเพื่ อแลกเปลี่ ยนข้อมูล ใน
โครงการวิจัยที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลและผู้ร่วมวิจัยจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

1. โครงการเตรยีมความพร้อมในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน งบประมาณ 52,800 บาท 

2. โครงการทุนวิจัยด้านกฎหมาย งบประมาณ 
200,000 บาท 

3. โครงการวารสารกฎหมาย คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี งบประมาณ 50,000 
บาท 

4. โครงการอบรมกฏหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง รุ่นท่ี 2 งบประมาณ 2,516,800 บาท 

 2.อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 และขาดความ
ชัดเจนในการเทียบโอนรายวิชา และคณะวางแผนจะปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2564  และหรือจัดการเรียน
การสอนแบบชุดวิชาและสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อจบ
การศึกษาและรับปริญญาได้ 

คือ โครงการบริหารจัดการหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ 
งบประมาณ 1,158,000 บาท  

และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 258,700 บาท 
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คณะ/ส านัก สาเหตุ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ การด าเนินงานโครงการ
ลักษณะลงทุน 

5 คิดเป็นร้อยละ 6.94 ของโครงการทั้งหมด  คือโครงการพัฒนา
กายภาพระบบสาธารณปูโภคและโครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลยั  ซึ่งเป็นโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรมดังนี ้

1. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 900,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงพื้นที่ซุ้มอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 500,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ENG Co-Working Space) งบประมาณ 2,190,000 
บาท 

4. โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 760,000 บาท 

5. โครงการอุปกรณ์มือกลเสริมก าลังแบบโครงร่าง
ภายนอกส าหรับการฟื้นฟผูู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ งบประมาณ 241,000 บาท 

และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 6,477,010 บาท  

คณะบริหารศาสตร์ การด าเนินงานโครงการ
ลักษณะลงทุน   

5 จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของโครงการทั้งหมด 
ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรมดังน้ี 

1. โครงการระบบกันซมึชั้น 4 อาคารเรียนหลังเก่า 
งบประมาณ 250,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงห้องเรยีนช้ัน 4 อาคารคณะบรหิาร
ศาสตร์ งบประมาณ 1,500,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ HTM ช้ัน 3 เป็น
ห้องเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ 150,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงอาคารเรยีนรวม 1 ช้ัน 2 
งบประมาณ 2,000,000 บาท 

5. โครงการปรับปรุงห้อง MS202/2 - MS203 เป็นห้อง
คอมพิวเตอร์ 4 งบประมาณ 2,500,000 บาท 

และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 9,731,500  บาท 

ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน ์

การด าเนินงานโครงการ
ลักษณะลงทุน   

6 คิดเป็นร้อยละ 17.14  ของโครงการทั้งหมด  คือ โครงการ
ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 
2,239,000 บาท    

และส านักขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 4,050,960 บาท  

ส านักงานอธิการบด ี 1. การด าเนินงาน
โครงการลกัษณะลงทุน   

17 จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.23  ของโครงการ
ทั้งหมด คือ โครงการลักษณะงบลงทุน/โครงการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงสิ่ งก่อสร้างต่างๆ  โครงการบริการวิชาการ และ
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คณะ/ส านัก สาเหตุ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

โครงการวิจัย รวมทั้งโครงการลักษณะการใช้งบประมาณหมวด
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    

1. โครงการปรับปรุ งสนามบาสเกตบอล สนาม A

งบประมาณ  441,169 บาท 

2. โครงการปรับปรุ งสนามบาสเกตบอล สนาม B 

งบประมาณ  241,665 บาท 

3. โครงการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

งบประมาณ  8,850,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกลุ่ม
สนามกีฬา งบประมาณ 4,124,000 บาท 

5. โครงการสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ 
SME และสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปสินค้าการเกษตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ส่วนการก่อสร้าง
โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant))  งบประมาณ 62,355,000 
บาท  

6. โครงการก่อสร้างขยายแนวสายสัญญาณไฟเบอร์     
ออฟติก งบประมาณ 490,000 บาท 

7. โครงการปรับปรุงโครงกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์
บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย งบประมาณ 
150,000 บาท 

8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ งบประมาณ 290,000 
บาท 

9. โครงการปรับปรุงถนนบริเวณประตู 3 งบประมาณ 
500,000 บาท 

10. โครงการปรับปรุงถนนและระบบจราจรหน้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ งบประมาณ 340,000 บาท 

11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขต
การศึกษา งบประมาณ 280,000 บาท 

 2. โครงการบริการ
วิชาการ  โครงการวิจัย 
และโครงการลักษณะ
ตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ 

 1. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 30,384,000 

บาท 

2. โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  งบประมาณ   
บาท 3,692,400 บาท 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME 

Regular Level) ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2563 งบ ป ร ะ ม า ณ 
3,660,000 บาท 

4. โครงการสนับสนุ นการพัฒนา เทค โน โลยี ของ
อุตสาหกรรมไทย ( ITAP) งบประมาณ 1,690,880 
บาท 

5. โ ค ร ง ก า ร ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย  ง บ ป ร ะ ม า ณ            
3,871,900  บาท 
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คณะ/ส านัก สาเหตุ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

6. เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบ
นิ เ วศอาหารปลอดภั ย ในจั งหวัดอุบลราชธานี  
งบประมาณ 5,610,850 บาท 

และส านักงานอธิการบดีขออนุมัติกันเหลื่อมปี รวมจ านวน 
67,707,319.57 บาท  เป็นกันเหลื่อมปีเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 39,066,923.12 บาท และกันเหลื่อมปีเงิน
รายได้ จ านวน 28,640,396.45 บาท 

 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1. อยู่ระหว่างการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

1 คิดเป็นร้อยละ 6.90 ของโครงการทั้งหมด  คือโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน และรายงานผลการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ คือ ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่อพ.สธ. (พื้นที่
อนุรักษ์ต้นน้ าป่าร่องก่อ) งบประมาณ 80,000 บาท  

 2. รอผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย 

1 โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ซึ่งตัวบ่งช้ีคือ ความพึง
พอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะใ ช้ผลการประ เมินของมหาวิทยาลั ย  งบประมาณ 
6,113,600  บาท 

คณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 703,080 บาท 

ส านักวิทยบริการ อยู่ระหว่างการรอผลการ
ประเมิน 

4 คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย 4 
โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
ความเสี่ยง  งบประมาณ 105,000  บาท 

2. โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ  
งบประมาณ 1,485,170 บาท 

3. โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  งบประมาณ 192,200  บาท 

4. โครงการ Green Library for Life  อยู่ระหว่างด าเนินงาน
รับตรวจประเมินวันที่ 19 ตุลาคม 2563 งบประมาณ 
80,000 บาท 

และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 3,499,207 บาท 
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4) คณะ/ส านักที่ไม่มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม  
จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย  

สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. ผลกระทบการ
ระบาดของ Covid 19 

คณะเกษตรศาสตร์ 1 ยกเลิกการจัดฝึกอบรม เนื่องจากแผนการด าเนินงานคือ
ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2563 คือ โครงการการเพาะ
เห็ดเศรษฐกิจ งบประมาณ 95,000 บาท   

คณะนิติศาสตร์ 20 1. ยกเลิกโครงการ โดยเลื่อนไปด าเนนิงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 

2. ยกเลิกโครงการ  โดยปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อจดัซื้อจัดหาครุภณัฑ์การศึกษา 

2.  
3. คณะได้ปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยการ
ประชุมผา่นระบบออนไลน ์  

3.  
4. กรณีที่ต้องไปศึกษาดูงาน คณะปรับรูปแบบเป็นการศึกษา
หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมออนไลน ์ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดงันี ้

1. โครงการฝึกทักษะเสริมประสบการณ์วิชาชีพและ
การศึกษากฎหมายชิงคลินิก งบประมาณ            
665,800 บาท 

2. โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์ศกึษาดูงาน
หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม งบประมาณ  

            58,000  บาท 

3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน 
(ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 
183,100 บาท 

4. โครงการเตรยีมความพร้อมรับอาเซียนส าหรับ
นักศึกษา (ประกอบด้วย 3 กิจกรรม)  งบประมาณ 
141,500 บาท 

5. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรใน
การท างาน (ประกอบด้วย 2 กิจกรรม)  งบประมาณ 
111,000 บาท 

6. โครงการประชุมเพื่อสรุปแผนปฏบิัติการประจ าป ี

งบประมาณ 20,200 บาท 

7. โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุก งบประมาณ 
101,600 บาท 

8. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์คณะนิติศาสตร์ งบประมาณ 85,700 
บาท 
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

9. โครงการอบรมการบริหารความเสีย่งและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน งบประมาณ 11,200 
บาท 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ  
86,700 บาท 

11. โครงการจดัการความรูสู้่งานวิจัย งบประมาณ 
20,200 บาท 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการการ
สอบสวนทางวินัยบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ 1,048,600 บาท 

13. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษ
ที่ 21 งบประมาณ 458,700 บาท 

14. โครงการอบรมหลักสูตรสภาท้องถิ่นไทยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 งบประมาณ 437,600 บาท 

15. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทาง
กฎหมายในท้องถิ่นอีสาน งบประมาณ 10,000 
บาท  

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการ  ประกอบด้วย 
2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1.  โครงการอบรมเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ" งบประมาณ 
200,000 บาท 

2. โครงการอบรมเรื่อง "ระบบควบคมุอัตโนมตัิ" 
งบประมาณ 200,000 บาท 

  

คณะรัฐศาสตร์ 3 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีประกาศยกเลิก
การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก งบประมาณ 160,000 บาท 

2. โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นทางด้านการเมือง
การปกครอง งบประมาณ 410,000 บาท 

3. สืบสานวิถีคนท าเทียนและแห่เทียนพรรษา ระหวา่ง
ชุมชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณ 50,000 บาท 
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการเพื่อหารายได้ คือ 

โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการ งบประมาณ
809,900 บาท 

ส านักงานบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากลักษณะกิจกรรมเน้น
ภาคปฏิบตัิ คือ โครงการเตรยีมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยใน
หอพักนักศึกษา งบประมาณ 6,000 บาท 

 

คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการเพื่อหารายได้ 
คือ โครงการสร้างรายไดจ้ากการบริการวิชาการ งบประมาณ 
32,000 บาท 

คณะเภสัชศาสตร ์ 2 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากเป็นการรวมบคุลากร
จ านวนมาก  ประกอบด้วย 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

1. โครงการงานบุญสงกรานต์ งบประมาณ 20,0000 
บาท 

2. โครงการสืบสานประเพณสีักการะบูชาองค์พระไภสัช
คุรุไวฑรูยประภาตถาคต งบประมาณ 226,300 
บาท 

 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 3 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากเป็นการรวมบคุลากร
จ านวนมาก ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ งบประมาณ 
120,000 บาท 

2. โครงการสนับสนุนการบรหิารงานองค์กร 
งบประมาณ6,000 บาท 

3. การให้ความรูด้้านอนามัยเจรญิพันธุ์และการป้องกัน
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ปีท่ี 3  งบประมาณ 83,000 บาท 

 

ส านักงานอธิการบด ี 14 ยกเลิก/ปรับลด/ทบทวนการด าเนนิงานโครงการ เนื่องจากจะ
น า งบประมาณไปด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลเกีย่วกับการป้องกันและตั้งรับกับสถานถานการณ์การ
ระบาดของ Covid 19  ประกอบด้วย 14 โครงการ/กิจกรรม 
ดังนี้  
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. โครงการสนับสนุนคา่บ ารุงสมาชิกหรือค่าวารสาร
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 60,000 
บาท 

2. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
งบประมาณ 68,800 บาท 

3. โครงการประเมินผู้บริหาร งบประมาณ 294,900 
บาท 

4. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ งบประมาณ 
144,800 บาท 

5. โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั งบประมาณ 10,000 บาท  

6. โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และการบรหิาร
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ  งบประมาณ 10,000 บาท 

7. โครงการจดัหาและบ ารุงรักษาครภุัณฑ์ งบประมาณ 
10,734,000 บาท 

8. โครงการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี งบประมาณ 94,000 บาท 

9. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์ 
งบประมาณ3,000,000 บาท 

10. โครงการ UBU JOBFAIR งบประมาณ 50,000 บาท 

11. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
งบประมาณ 350,000 บาท 

12. โครงการวิจัยและพัฒนา งบประมาณ 6,400,000 
บาท 

13. โครงการจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง  การ
ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์  และนโยบายของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี สู่การพฒันาอย่างเป็น
รูปธรรม งบประมาณ 130,000 บาท 

14. โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสรมิหลักสูตรและ
พัฒนาทักษะชีวิต งบประมาณ 505,000 บาท 

 

คณะบริหารศาสตร ์ 7 1. ยกเลิกโครงการเนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะได้ 

มีมติพิจารณาทบทวนความจ าเป็น/เร่งด่วนในการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ใน
การปรับลดงบประมาณในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
Covid 19   

2. ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการรวมบคุลากรจ านวนมาก  

เพื่อลดภาวการณ์เสีย่งต่อการติดโรคระบาดดังกล่าว 



 

93 
 

สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

ประกอบด้วย 7 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ า ช้ัน 1 และ 2 ฝั่งโรง
อาหาร งบประมาณ 700,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงตกแต่งผนังอาคารเรยีน คณะ
บริหารศาสตร์ งบประมาณ 800,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคาร
คณะบริหารศาสตร์ งบประมาณ 950,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างลานจอดรถ งบประมาณ 
700,000 บาท 

6. ปั้นแบรนด์ เพิ่มยอดขาย ด้วย LINE Sticker 
งบประมาณ 55,500 บาท 

7. การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชี
สร้างมลูค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน:กลุ่มโฮมสเตยแ์ละผูผ้ลิตกลุม่
หัตถกรรมพื้นบ้าน มุ่งสู่การเป็นปะเทศไทย 4.0 
ประจ าปี 2563 งบประมาณ 96,000 บาท 

 

2. คณะยังไม่มีความ
พร้อมตามข้อก าหนด
ของสภาการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practitioner) คือ โครงการอบรม
หลักสตูรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency 

Nurse Practitioner) งบประมาณ 2,600,000 บาท 

 

3.เปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการจากจัดซ้ือ
จัดหาครุภัณฑ์ เป็นการ
เช่าแทน 

ส านักงานบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

1 เนื่องจากส านักเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดซื้อจดัหา เป็นการเช่า
เครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แทน 

คือ โครงการจดัหาครภุัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ 63,100 บาท 

 

 

  รายละเอียดตามตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 10 
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ตารางที่ 12 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

 

 จ านวน
โครงการ

 รอ้ยละ  จ านวน
โครงการ

 รอ้ยละ  จ านวน
โครงการ

 รอ้ยละ  จ านวน
โครงการ

 รอ้ยละ  จ านวน
โครงการ

 รอ้ยละ

(1) (2) (3) (4)=(3)*100/
(13)

(5) (6)=(5)*100/
(13)

(7) (8)=(7)*100/
(13)

(9) (10)=(9)*100/
(13)

(11) (12)=(11)*100/
(13)

(13)=(3)+(5)+
(7)+(9)+(11)

(14)=(5)+(7) (15)=(14)*100/13

1 คณะเกษตรศาสตร์           9       18.37           20       40.82           19       38.78             -                 -                1              2.04              49                       39                            79.59

2 คณะนิติศาสตร์ 11              18.33 8                   13.33 16                26.67 5                       8.33 20                     33.33              60                       24                            40.00

3 คณะบริหารศาสตร์         16       20.78           12       15.58           37       48.05              5           6.49              7              9.09              77                       49                            63.64

4 คณะพยาบาลศาสตร์           4       12.12           12       36.36           13       39.39             -                 -                4            12.12              33                       25                            75.76

5 คณะเภสัชศาสตร์         16       44.44              7       19.44           11       30.56             -                 -                2              5.56              36                       18                            50.00

6 คณะรัฐศาสตร์           1         4.35              5       21.74           14       60.87             -                 -                3            13.04              23                       19                            82.61

7 คณะวทิยาศาสตร์           8       27.59              4       13.79           15       51.72              2           6.90             -                    -                29                       19                            65.52

8 คณะวศิวกรรมศาสตร์           7         9.72           19       26.39           39       54.17              5           6.94              2              2.78              72                       58                            80.56

9 คณะศิลปประยกุต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์           5       21.74           13       56.52              4       17.39             -                 -                1              4.35              23                       17                            73.91

10 คณะศิลปศาสตร์           7       21.21           23       69.70              3         9.09             -                 -               -                    -                33                       26                            78.79

11 วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 9                28.13 8                   25.00 14                43.75 -                       -   1                          3.13              32                       22                            68.75

12 ส่านักวทิยบริการ 4                14.81 3                   11.11 16                59.26 4                     14.81 -                          -                27                       19                            70.37

13 ส่านักงานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธปิระโยชน์           7       20.00           16       45.71              4       11.43              6         17.14              2              5.71              35                       20                            57.14

14 ส่านักคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย          -                -             17       85.00              3       15.00             -                 -               -                    -                20                       20                          100.00

15 โรงแรมมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี           6     100.00             -               -               -                -               -                 -               -                    -                  6                        -                                     -   

16 โรงพมิพม์หาวทิยาลัยอบุลราชธานี           1     100.00             -               -               -                -               -                 -               -                    -                  1                        -                                     -   

17 ส่านักงานอธกิารบดี           2         0.85         192       81.70           10         4.26           17           7.23           14              5.96            235                    202                            85.96

ผลรวมทัง้หมด      113       14.29         359       45.39         218       27.56           44           5.56           57              7.20            791                    577                            72.95

ล าดับ คณะ/ส านัก  ผลการด าเนินงาน ผลรวมโครงการทีม่ี
ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย

รอ้ยละจ านวนโครงการ
ทีม่ีผลการด าเนินบรรลุ

เป้าหมายต่อจ านวนโครงการ
ทัง้หมด

ผลรวม
โครงการ
ทัง้หมด

 ต่ ากวา่เป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  สูงกวา่เป้าหมาย  อยูร่ะหวา่งด าเนินงาน  ยกเลิกโครงการ
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แผนภูมิที่ 10 แผนภูมแิสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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3.2 ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563   

ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4  ร้อยละ 
100 เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตร
มาส 4 แล้วพบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  76.81   ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 93.51   และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้  คิดเป็นร้อยละ 62.73   ซึ่งผล
การด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายของคณะ/ส านัก ที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด   
เนื่องจากปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า  (COVID-2019)  ส่งผลกระทบให้คณะ/ส านัก  ต้อง
ยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จ านวน 57 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการ
ทั้งหมด  รายละเอียดตามตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 11 
 
ตารางท่ี 13   เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

สถานะ เป้าหมายการเบิกจ่าย 

(ส านักงบประมาณ
ก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 

เงินรายได ้

ร้อยละ 100 93.51 62.73 

 

หมายเหตุ : 

1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา, เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี 

2. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน (ไม่รวมส านักงานอธิการบดี) 
3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS (ไม่รวมส านักงานอธิการบดี) 
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แผนภูมิที่ 11  แผนภูมิเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

 

  คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4  พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้  จ านวน 1,328,568,123.14 บาท  คิดเป็นร้อยละ  76.81  ของงบประมาณทั้งหมด  
รายละเอียดตามตารางที่ 14  และแผนภูมิที่ 12 
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ตารางท่ี 14  สรุปรายละเอียดงบประมารายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
(ต้นปีงบประมาณ และไม่รวมส านักงานอธิการบดี)  

1,679,362,800.00 97.09 

งบประมาณรายจ่ายตั้งเพ่ิมกลางปี ณ สิ้นไตรมาส 4 50,297,287.05 2.91 

รวมงบประมาณ 1,729,660,087.05 100.00 

รวมผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 1,328,568,123.14 76.81 

งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 401,091,963.91 23.19 

 

หมายเหตุ :  งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1) เงินผูกพันรายการ/โครงการอื่น ๆ (เงินงบประมาณแผ่นดินกันเหลื่อมปีงบลงทุน)  จ านวน 
43,146,823.12 บาท 

2) เงินงบประมาณแผ่นดินคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 8,194,046.97 บาท 
3) เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง-แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น-โครงการจ้างงานฯ) 

จ านวน 27,909,000 บาท 
4) เงินผูกพันรายการงบลงทุน (เงินรายได้กันเหลื่อมปี)  จ านวน 50,783,493.50 บาท 
5) เงินผูกพันรายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (เงินรายได้กันเหลื่อมปี)  จ านวน   8,572,185.95 บาท 
6) เงินผูกพันรายการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ และเงินอุดหนุนส าหรับแหล่งฝึก (เงินรายได้กัน

เหลื่อมปี)  จ านวน 1,709,350บาท 
7) โครงการคณะ/หน่วยงานยกเลิกการด าเนินงาน (เงินรายได้) จ านวน 38,382,750 บาท 
8) เงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน จ านวน 7,186,106.12 บาท 
9) โครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกหรือรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก  โครงการหารายได้จากเงินบริจาค เป็นต้น)  จ านวน  142,453,303.39 บาท 

10)  งบประมาณคงเหลือจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (เป็นการประหยัดงบประมาณในโครงการ/
เงินคงเหลือจากการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน)  จ านวน 72,808,904.86 บาท 
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แผนภูมิที่ 12  แผนภูมแิสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลอืตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย    ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของคณะ/ส านัก  พบว่าคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ร้อย
ละ 95.47  ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 99.16 ของเงินงบประมาณ
แผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 91.40  ของงบประมาณเงินรายได้  รองลงมาคือ สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร้อยละ 94.59 ของงบประมาณเงินรายได้  (ผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้)   และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ร้อยละ 87.36 ของงบประมาณทั้งหมด  
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 97.62 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ 
ร้อยละ 85.75 ของงบประมาณเงินรายได้    และเมื่อพิจารณาคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด 
ประกอบด้วย  คณะบริหารศาสตร์  ร้อยละ 55.66 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 50.16 ของงบประมาณเงิน
รายได้  รองลงมาคือโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร้อยละ 59.12 (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้)  
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ร้อยละ 66.04 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ  58.01 ของ
งบประมาณเงินรายได้  รายละเอียดตามตารางที่ 15  แผนภูมิที่ 13 และแผนภูมิที่ 14 
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ตารางที่ 15  เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ :    

     1.ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใชข้้อมูลจากกองแผนงานสรุปวิเคราะห์ที่เสนอคณะกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน  
        และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 4/๒๕๖3  ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖3 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2563 

2.ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม เงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินรายได้ รวม เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ ภาพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์     50,742,250.32     34,559,500.40        85,301,750.72     50,742,250.32     20,397,693.83        71,139,944.15        100.00             59.02             83.40
2 คณะนิติศาสตร์       2,655,060.00     26,845,600.00        29,500,660.00       2,655,060.00     18,835,891.57        21,490,951.57        100.00             70.16             72.85
3 คณะบริหารศาสตร์       9,217,420.00     74,250,550.00        83,467,970.00       9,217,420.00     37,240,704.47        46,458,124.47        100.00             50.16             55.66
4 คณะพยาบาลศาสตร์     10,768,220.00     36,752,461.79        47,520,681.79     10,768,220.00     30,235,735.98        41,003,955.98        100.00             82.27             86.29
5 คณะเภสัชศาสตร์     96,000,681.79     54,310,185.00      150,310,866.79     90,101,443.65     22,606,910.64      112,708,354.29          93.86             41.63             74.98
6 คณะรัฐศาสตร์       2,072,900.00     20,665,750.00        22,738,650.00       2,072,900.00     15,002,576.83        17,075,476.83        100.00             72.60             75.09
7 คณะวทิยาศาสตร์     74,328,472.12     67,524,013.00      141,852,485.12     73,706,895.57     61,713,720.12      135,420,615.69          99.16             91.40             95.47
8 คณะวศิวกรรมศาสตร์     52,688,451.58     54,631,210.00      107,319,661.58     52,688,358.86     35,253,546.07        87,941,904.93        100.00             64.53             81.94
9 คณะศิลปประยกุต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์       2,472,320.00     11,266,270.00        13,738,590.00       2,472,320.00       7,581,427.26        10,053,747.26        100.00             67.29             73.18

10 คณะศิลปศาสตร์     28,670,421.05     45,563,170.00        74,233,591.05     28,670,421.05     26,336,201.03        55,006,622.08        100.00             57.80             74.10
11 วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     27,959,560.00  118,206,101.83      146,165,661.83     27,959,559.79     68,572,108.48        96,531,668.27        100.00             58.01             66.04
12 ส่านักวทิยบริการ     16,297,140.00     15,699,900.00        31,997,040.00     16,297,099.30     10,617,280.27        26,914,379.57        100.00             67.63             84.12
13 ส่านักงานบริหารทรัพยสิ์นและสิทธปิระโยชน์            81,600.00     28,225,538.00        28,307,138.00            81,600.00     20,788,332.81        20,869,932.81        100.00             73.65             73.73
14 ส่านักคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย       3,300,660.00     20,937,800.00        24,238,460.00       3,222,098.40     17,953,310.23        21,175,408.63          97.62             85.75             87.36
15 โรงแรมมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี                          -         9,600,000.00          9,600,000.00                          -         9,080,294.22          9,080,294.22                 -               94.59             94.59
16 โรงพมิพม์หาวทิยาลัยอบุลราชธานี                          -              8,355,600          8,355,600.00                          -         4,940,132.54          4,940,132.54                 -               59.12             59.12
17 ส่านักงานอธกิารบดี  413,981,143.14        311,030,137      725,011,280.17  369,239,782.97  181,516,826.88      550,756,609.85          89.19             58.36             75.97

ผลรวมทัง้หมด  791,236,300.00  938,423,787.05   1,729,660,087.05  739,895,429.91  588,672,693.23   1,328,568,123.14          93.51             62.73             76.81

ล าดับ คณะ/ส านัก แผน ผล รอ้ยละการเบิกจา่ย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
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แผนภูมทิี่ 13  แผนภูมเิปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจดัสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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แผนภูมิที่ 14  แผนภูมิแสดงร้อยละของผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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รายละเอียดผลการด าเนินงาน และผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รายคณะ/หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางท่ี 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 16  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4
1. คณะเกษตรศาสตร์

โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา

เงินรายได้                629,000          694,420.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์แล้ว
เสร็จตามแผนปฏิบัติการปี 
2563

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการบริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
 Non Degree  หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม่

เงินรายได้                145,800                         -   ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก

ร้อยละ 100 ด าเนินการพัฒนาความร่วมมือ
กับหอการค้าไทยและสภา
หอการค้าแห่งประเทศ
,สภาดิจิตัลเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฯ
, สมาคมพัฒนาประชากรและ
ชุมชน

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์

เงินงบประมาณแผ่นดิน+งบ
รายได้

            1,855,800       2,739,637.03 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑
 ปี

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
ร้อยละ 55. 77 บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้าง

เงินงบประมาณแผ่นดิน+งบ
รายได้

               533,000          645,325.50 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการซ่อมแซมครุภัณฑ์
และส่ิงก่อสร้างแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง
บุคลากร

เงินรายได้             4,140,100       3,666,317.22 ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้างท่ีมี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา
,ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
ร้อยละ 80.6 ความพึงพอใจ
ของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการเงินส ารองจ่าย 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

เงินรายได้                268,800                         -   ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ100 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563

ตุลาคม2562 -กุมภาพันธ์ 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการจัดหารายได้ เงินรายได้                609,700          335,333.60 ด าเนินการและมี
รายได้ไม่น้อยกว่า
(ของแผนท่ีต้ัง)

ร้อยละ 75 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
รายได้ร้อยละ 103.26

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการพัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์

เงินรายได้                323,100          302,546.00 ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้างท่ีมี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
ร้อยละ 80.6 ความพึงพอใจ
ของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรของ
นักศึกษา

เงินรายได้                110,000                         -   ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้างท่ีมี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80 ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนในการให้นักศึกษาไป
แลกเปล่ียนต่างประเทศ
เน่ืองจากโรคระบาดไวรัสโคโร
น่า-19

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย มีปัญหาโรค
ระบาดไวรัสโค

โรน่า-19

ไม่มี

โครงการสนับสนุนการบริหารท่ัวไป โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา

เงินงบประมาณแผ่นดิน             1,488,000       1,475,000.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์แล้ว
เสร็จตามแผนปฏิบัติการปี 
2563

มีนาคม -กันยายน 2563 ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต_ส านักเลขานุการ

เงินรายได้                248,300          104,191.15 ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้างท่ีมี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
ร้อยละ 80.6 ความพึงพอใจ
ของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์

เงินรายได้                455,800          280,011.17 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑
 ปี

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
ร้อยละ 55. 77 บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ
นักศึกษา

โครงการทุนการศึกษาและ
บริจาคแหล่งทุนภายนอก

เงินรายได้             3,200,000       3,012,129.01 ร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑
 ปี

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
ร้อยละ 55. 77 บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

เงินงบประมาณแผ่นดิน           42,076,621     41,032,022.40 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์

เงินรายได้                494,500            46,880.00 บุคลากรได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 
บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 
 52.57

ตุลาคม2562 -กุมภาพันธ์ 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ไม่สามารถไป
อบรมสัมมนาได้
ตามแผน
เน่ืองจากโรค
ระบาดไวรัสโค
โรน่า -19

ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานบุคคล

เงินรายได้                  20,200            19,545.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการท างาน

เงินรายได้                  40,000                         -   บุคลากรได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 
บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 
 52.57

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร

เงินรายได้                  27,500                         -   บุคลากรได้รับการ
พัฒนา

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 
บุคลากรได้รับการพัฒนาร้อยละ 
 52.57

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

เงินรายได้             3,120,000       2,788,745.03 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาดกลุ่มอาคารคณะ
เกษตรศาสตร์

เงินงบประมาณแผ่นดิน                334,500          334,500.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

โครงการบริหารจัดการระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะ

เงินรายได้                115,000            89,375.00 ร้อยละหลักสูตรท่ี
ได้รับการประเมินอยู่
ในระดับดี (คะแนน
3.01 ข้ึนไป),ร้อยละ
หลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์
ก ากับมาตรฐาน

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ
เกษตรศาสตร์

เงินรายได้             3,010,000          635,988.43 ร้อยละความพึง
พอใจของนายจ้างท่ีมี
ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

ร้อยละ 80 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
ร้อยละ 80.6 ความพึงพอใจ
ของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ โครงการสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

เงินรายได้           10,576,700       3,077,417.00 ร้อยละการสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 ได้รับ
ทุนจากแหล่งทุนภายนอกร้อยละ
 33.12

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการบริการวิชาการ โครงการรายได้ของศูนย์ทดสอบ
 และศูนย์เคร่ืองมือต่างๆ

เงินรายได้                  68,800                         -   ด าเนินการและมี
รายได้ไม่น้อยกว่า
(ของแผนท่ีต้ัง)

ร้อยละ 75 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผล
รายได้ร้อยละ 163.2

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการสนับสนุนงานบริการ
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

เงินรายได้             2,040,000       1,522,784.29 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน,ร้อยละการ
สนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มีผลได้
ร้อยละ 291.34

ตุลาคม2562 -กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย การแพร่ระบาด
โรคโควิท-19

ไม่มี

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรในโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดน และชุมชนป่า
หญ้าคา ปีท่ี 9

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,200            80,200.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 42  คนและ 
ร้อยละ 97.62 ของผู้ร่วม
โครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และร้อยละ 97.62 
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

 4- 6 สิงหาคม 2563 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

การฝึกอบรมและประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้
เกษตรกรในเขตอีสานใต้

เงินงบประมาณแผ่นดิน                608,000          608,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 296,190 คน
 ร้อยละ 95.92 ของผู้ร่วม
โครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และร้อยละ 95.09 
ความพีงพอใจขอผู้เข้าร่วม
โครงการ

 7-16 กพ.2563 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

เทคโนโลยีการผลิตและการ
ประเมินคุณภาพเมล็ดพันธ์ุ
ส าหรับเกษตรกร

เงินงบประมาณแผ่นดิน                120,000          120,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีเกษตรกร
ในชุมชนต าบลโพธ์ิใหญ่ ต.เมือง
ศรีไค จ านวน 32 คน  ร้อยละ 
100 ของผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์และร้อย
ละ 95 ความพีงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

11-12 กค.63 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการฟาร์มเกษตรอินทรีย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เงินงบประมาณแผ่นดิน             2,000,000       2,000,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีเกษตรกร
และประชาชนท่ัวไป จ านวน 
186 คน
ร้อยละ100 ของผู้ร่วมโครงการ
ท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
ร้อยละ 84.4 ความพีงพอใจขอ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 ตุลาคม 2562- กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการ
พัฒนามาตรฐานฟาร์มจ้ิงหรีด

เงินงบประมาณแผ่นดิน                220,000          220,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ปฎิบัติการ และมีเกษตรกรผู้
เพาะเล้ียงจ้ิงหรีดท่ีต้องการ
พัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐานและ
ผู้สนใจ จ านวน 28 คน และ
ร้อยละ 95.83 ของผู้ร่วม
โครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และร้อยละ 88.00 
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

2  สิงหาคม 2563 ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การสุขาภิบาลสัตว์เล้ียงและ
การดูแลสุขภาพสัตว์เพ่ือ
ยกระดับสู่การเกษตรแบบ
ปลอดภัย

เงินงบประมาณแผ่นดิน                145,100          145,100.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
และมีเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์
ส าหรับบริโภค เข้าร่วม จ านวน 
185 คน  และร้อยละ 96.7 
ของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์และร้อยละ 88.4  
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

10,15 กพ.63 และ 18-19
 ก.ค.63

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

เกษตรอินทรีย์วิถึเศรษฐกิจ
พอเพียง

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  56,000            56,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน มี
เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป 
เข้าร่วม  จ านวน 33 คน  และ
ร้อยละ 98 ของผู้ร่วมโครงการ
ท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
ร้อยละ90 ความพีงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

 25-26 ก.ค.63 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

การสร้างความเป็นเลิศด้านการ
ผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์
อาหารแปรรูปด้วยบรรจุภัณฑ์
ฟิล์มพลาสติก

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  70,000            70,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ มีผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป บุคคล
ท่ัวไป เข้าร่วม จ านวน 130 คน
 และร้อยละ 100 ของผู้ร่วม
โครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และร้อยละ 100  
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

 วันท่ี 13  มีนาคม 2563 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ เงินงบประมาณแผ่นดิน                  96,000            96,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ขอยกเลิกโครงการ (
เน่ืองจากผลกระทบการระบาด
ของ Covid 19 ส่งผลต่อการ
จัดฝึกอบรมฯ ตามแผนท่ีวางไว้
คือวันท่ี 26-27 มีนาคม 2563
 ดังน้ันจึงได้ขออนุมัติยกเลิกการ
ฝึกอบรมฯ ตามบันทึกท่ี 
0604.1.4/1096 ลว.26 
มี.ค.63)

26-27 มีนาคม 2563 ขอยกเลิกโครงการ ไม่มี ไม่มี

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนต าบลโพธ์ิใหญ่: การ
พัฒนาระบบการเล้ียงปลา
อัตโนมัติให้เหมาะสมกับผู้สูงวัย

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,000            80,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ มีบุคคลเข้าร่วม 
จ านวน 60 คน และร้อยละ 92
 ของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และร้อยละ 95 
 ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

 10-12 กุมภาพันธ์ 2563 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนต าบลโพธ์ิใหญ่: การ
ผลิตปลาหมอปลอดภัย

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,000            80,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ มีบุคคลเข้าร่วม 
จ านวน 60 คน และร้อยละ 80
  ของผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้
ไปใช้ประโยชน์และร้อยละ 95 
 ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

13-15  กุมภาพันธ์ 2563 ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
พริกข้ีหนูและพืชประกอบใน
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ในระบบ
การตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee 
System: PGS) ระยะท่ี 2

เงินงบประมาณแผ่นดิน                162,000          162,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ เกษตรกรผู้ท า
การเกษตรบ้านค าลือชา ต.โพธ์ิ
ใหญ่ จ านวน 88  คน  และร้อย
ละ 100  ของผู้ร่วมโครงการท่ี
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
ร้อยละ 96.70 ความพีงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

15 พฤษภาคม 2563 ต่ ากว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการฝึกอบรมการผลิต
อาหารปลาโดยใช้วัตถุดิบใน
ชุมชน

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,000            80,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการและมีเกษตรกร
ต าบลโพธ์ิใหญ่ เข้าร่วม จ านวน 
30 คน และร้อยละ 97  ของผู้
ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และร้อยละ 96.00 
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

 17-18 กค.63 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

112



โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
ตามโครงการอาหารกลางวันใน
พระราชด าริ

เงินงบประมาณแผ่นดิน                150,000          150,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการปี 2563 มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 118  คน และ
ร้อยละ 95.70  ของผู้ร่วม
โครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และร้อยละ 100 
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ตค.62- กย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

สินค้าเกษตรออนไลน์ ปีท่ี 2 เงินงบประมาณแผ่นดิน                  56,000            56,000.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการและมีประชาชน
ท่ัวไป เข้าร่วม จ านวน 28 คน 
และร้อยละ 100  ของผู้ร่วม
โครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์และร้อยละ 100  
ความพีงพอใจของผู้เข้าร่วมโครง
กา

 14 - 15  มีนาคม 2563 สูงกว่าเป้าหมาย เป็นช่วงระบาด
โรคโควิท-19

ไม่มี

การผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้ดิน 
แบบใช้วัสดุทดแทน (Substrate
 culture)

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  74,400            74,400.00 ผู้ร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
, ความพึงพอใจของผู้
ร่วมโครงการ

ร้อยละ 95 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการและมีครู นักเรียน
 ประชาชนท่ัวไป ต.เมืองศรีไค ต.
โพธ์ิใหญ่ จ านวน 50 คน และ
ร้อยละ 95  ของผู้ร่วมโครงการ
ท่ีน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และ
ร้อยละ 95 ความพีงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

24-26 ส.ค.63 ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการยกระดับการเรียนรู้
ทางวิชาการในโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการ

เงินงบประมาณแผ่นดิน          722,500.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพีงพอใจต่อ
การด าเนินโครงการ

ระดับมาก  3.51
 ข้ึนไป

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบิตการ

มิถุนายน - กันยายน 2563 ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
 ขนบธรรมเนียมและประเพณี

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

เงินรายได้                100,000            24,834.00 ด าเนินการแล้วเสร็จ
ตามแผน

ร้อยละ 100 ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

 9 มกราคม 2563 ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ประมงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,000            80,000.00 จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ี
ได้รับการพัฒนาท้ัง
ในและนอก
มหาวิทยาลัย

 1 แหล่งเรียนรู้ ได้รับการพัฒนาแหล่งรู้เรียนรู้
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง
 (จัดเก็บตัวอย่าง,จัดการพ้ืนการ
แสดงตัวอย่าง,โปสเตอร์ปลาลุ่ม
น้ าโขงของไทย)

ตุลาคม 2562-30กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

แนวทางการเพาะและ
ขยายพันธ์ุกลุ่มปลาซิว

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,000            80,000.00 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์
ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม, ร้อย
ละของนักศึกษา 
บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ

ร้อยละ 80,

ร้อยละ 80

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้ร้อยละ 87,
 ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร
และชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ ได้ร้อยละ 
100

ตุลาคม 2562-30กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

การอนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็ก
ในแม่น้ ามูล

เงินงบประมาณแผ่นดิน                100,000          100,000.00 จ านวนกิจกรรมท่ี
ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก, 
จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ี
ได้รับการพัฒนาท้ัง
ในและนอกมหาวทิ
ยาลัย

จ านวน 1  แหล่ง จัดต้ังเขตอนุรักษ์ปลาเสือตอลาย
เล็กในแม่น้ ามูลท่ีท่าน้ าวัดดอน
ธาตุ บ้านทรายมูลเหนือ อ.
พิบูลมังสาหาร

ตุลาคม 2562-30กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ แหล่งงบประมาณ  งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

การส ารวจและรวบรวมพันธ์ุไม้
ผลวงศ์ส้ม (Rutaceae) ของ
จังหวัด อุบลราชธานีเพ่ือการ
อนุรักษ์พันธุกรรม ปีท่ี ๓

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,000            80,000.00 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์
ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม, ร้อย
ละของนักศึกษา 
บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ

ร้อยละ 80,

ร้อยละ 80

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้ร้อยละ 80,
 ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร
และชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ ได้ร้อยละ 
100

ตุลาคม 2562-30กันยายน 
2563

ตามเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

การศึกษาการขยายพันธ์ุ
กล้วยไม้เพชรหึงเพ่ือใช้เป็นพืช
สมุนไพร

เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,000            80,000.00 ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์
ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม, ร้อย
ละของนักศึกษา 
บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ

ร้อยละ 80,

ร้อยละ 80

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ได้รัอยละ 85.7, ร้อยละของ
นักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ ได้ร้อยละ 140

ตุลาคม 2562-30กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง เงินงบประมาณแผ่นดิน                  80,000            80,000.00 ร้อยละของนักศึกษา
 บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ

ร้อยละ 80,  ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร
และชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ ได้ร้อยละ 
375

ตุลาคม 2562-30กันยายน 
2563

สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มี ไม่มี

ผลรวมท้ังหมด 85,301,750.72    71,139,944.15   
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สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4
2. คณะนิติศาสตร์

พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและวิชาชีพ

ด้านการผลิตบัณฑิต โครงการบริการด้านทะเบียน
และประมวลผลนักศึกษา

โครงการพัฒนาระบบ
การแนะแนวการศึกษา
เชิงรุก

จ านวนนักศึกษารับเข้า
ตามแผนท่ีก าหนด ร้อยละ
 100

           165,510.00         145,697.00 จ านวนนักศึกษารับเข้าต่ ากว่า
แผนท่ีก าหนด (358/400 คน)

พ.ย.62-มิ.ย.63 ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารงานคณะนิติศาสตร์
 ร้อยละ80

      11,819,500.00    10,938,798.10 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารงานคณะนิติศาสตร์ 
คะแนน 3.73

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย อยู่ระหว่างการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ฉบับ พ.ศ. 
2564

หลักสูตรควรเน้นการฝึก
ภาคปฏิบัติหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องทางกฎหมายเพ่ือ
จบออกไปแล้วสามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับ
บัณฑิตเข้าท างาน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
นิติศาสตร์

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต

ระดับความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนนักศึกษา
นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 
2562 ระดับ 4

        1,038,990.00       1,017,387.01 ระดับ 4 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการฝึกทักษะเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ
และการศึกษากฎหมาย
ชิงคลินิก

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมมีความรู้
 ทักษะ และประสบการณ์
วิชาชีพทางกฎหมายเพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 80

           665,800.00           11,000.00 - พ.ย.62-มิ.ย.63 ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 จึงไม่
สามารถฝึกฏิบัติในพ้ืนท่ี
เป้าหมายได้

ปรับรูปแบบเป็นการศึกษา
สภาพปัญหาและแนว
ทางแก้ไขโดยใช้ระบบ
กฎหมาย

โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์ศึกษาดู
งานหน่วยงานใน
กระบวนการยุติธรรม

ระดับความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียนนักศึกษา
นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 
2562 ระดับ 4

             58,000.00             2,990.00 - ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 จึงไม่
สามารถฝึกฏิบัติในพ้ืนท่ี
เป้าหมายได้

ปรับรูปแบบเป็นการศึกษา
หน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมออนไลน์

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของหน่วยงาน

ความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและบริการห้องสมุด 
ร้อยละ 80

           501,500.00         483,798.40 ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนและบริการห้องสมุด

 คะแนน 4.27

ต.ค. 62 -มี.ค. 63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารจัดการ
ห้องสมุดและสารสนเทศ
เพ่ือการบริการท่ีทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้
เสีย ร้อยละ 80

           224,800.00           82,260.00 ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนและบริการห้องสมุด

 คะแนน 4.27

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา

ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อการบริหารจัดการส่ิง
สนับสนุนการเรียนการ
สอน ร้อยละ 80

           223,700.00         223,700.00 ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนและบริการห้องสมุด

 คะแนน 4.27

มี.ค. - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย ได้รับการจัดสรร
งบประมาณล่าช้า และ
ประสบกับสถานการณ์
ฉุกเฉินโรคระบาดโควิด-19

ขออนุมัติปรับแผนเพ่ือ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ท่ีราคาต่ า
กว่าท่ีต้ังไว้ในแผน หรือ
จัดซ้ือครุภัณฑ์ประเภทอ่ืนท่ี
จ าเป็นต้องใช้ในสถานการณ์
ฉุกเฉินต่อไป

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและระดับ
สากล

โครงการแลกเปล่ียน
นักศึกษากับประเทศ
อาเซียน

นักศึกษาแลกเปล่ียนจาก 
สปป.ลาว มีความเข้าใจ
กฎหมายไทยเพ่ิมมากข้ึน
และสามารถถ่ายทอดได้ 
ร้อยละ 80

             67,300.00                        -   เล่ือนวันออกไปเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

ไม่มีก าหนด

พ.ค. - มิ.ย. 63 ยกเลิกโครงการ เล่ือนวันออกไปเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ไม่มีก าหนด

ปรับโอนงบประมาณเพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์แทน

นักศึกษาแลกเปล่ียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายของประเทศลาว
มากย่ิงข้ึน ร้อยละ 80

             38,000.00                        -   เล่ือนวันออกไปเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

ไม่มีก าหนด

พ.ค. - มิ.ย. 63 ยกเลิกโครงการ เล่ือนวันออกไปเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ไม่มีก าหนด

ปรับโอนงบประมาณเพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์แทน

นักศึกษาแลกเปล่ียนมี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายของประเทศลาว
มากย่ิงข้ึนและสามารถ
ถ่ายทอดได้ ร้อยละ 80

             77,800.00                        -   เล่ือนวันออกไปเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 

ไม่มีก าหนด

พ.ค. - มิ.ย. 63 ยกเลิกโครงการ เล่ือนวันออกไปเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ไม่มีก าหนด

ปรับโอนงบประมาณเพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์แทน

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และระดับสากล

โครงการเตรียมความ
พร้อมรับอาเซียน
ส าหรับนักศึกษา

นักศึกษาแลกเปล่ียนฯ มี
ความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายไทยเพ่ิมมากข้ึน
และสามารถถ่ายทอดได้ 
ร้อยละ 80

             74,600.00                        -   เล่ือนวันออกไปเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

พ.ค. - มิ.ย. 63 ยกเลิกโครงการ เล่ือนวันออกไปเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 ไม่มีก าหนด

ปรับโอนงบประมาณเพ่ือ
จัดหาครุภัณฑ์แทน

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและระดับ
สากล

โครงการความร่วมมือ
กับต่างประเทศเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย

ความพึงพอใจของ
บุคลากรท้ัง 2 สถาบันใน
การเข้าร่วมกิจกรรม ร้อย
ละ 80

           100,900.00           37,128.00 ผู้เร่วมมีความพึงพอใจร้อยละ 80 13-15 ก.พ. 2563 ตามเป้าหมาย

บุคลากรได้รับความรู้ด้าน
วิชาการทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศไทย-ลาว
มากข้ึน ร้อยละ 80

             90,000.00           90,000.00 บุคลากรได้รับความรู้ด้านวิชาการ
ทางกฎหมายระหว่างประเทศ

ไทย-ลาวมากข้ึน

13-15 ก.พ. 2563 ตามเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการกิจกรรมทาง
วิชาการเสริมหลักสูตร
และพัฒนาทักษะชีวิต

ความพึงพอใจต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80

           496,300.00         364,625.80 100 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การจัดการเลือกต้ังผู้แทน
นักศึกษาของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80

               3,100.00             2,400.00 100 24 ก.พ. 63 สูงกว่าเป้าหมาย

ความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนของว่าท่ี
นิติศาสตรบัณฑิตต่อการ
น าไปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ร้อยละ 80

             72,194.00           72,194.00 83.33 23-24 ก.พ.63 สูงกว่าเป้าหมาย

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
ทุนมีผลการเรียนดี ท า
กิจกรรม และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อคณะและต่อ
มหาวิทยาลัยเป็นตัวอย่าง
ท่ีดีแก่รุ่นน้อง 12 คน

             15,000.00           15,000.00 5 คน ส.ค. 2563 ตามเป้าหมาย

จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ 5 คน

             60,000.00           40,540.86 2 คน 27 ต.ค. 2562
24 ก.พ. 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ผลกระทบต่อการเดินทาง
ไปแข่งขันใน กทม. เส่ียง
ต่อการติดเช้ือโรคระบาด
โควิด-19 จึงงดการ
เดินทาง

ปรับโอนงบประมาณใน
โครงการ

แนวทางการท างานใหม่
เพ่ือปรับปรุงกิจกรรม
สโมสรนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 1 แนวทาง

             38,200.00                        -   ร้อยละ 100 22-24 ม.ค. 2563 สูงกว่าเป้าหมาย

แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2563 1 แผน

             59,900.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด-19 ไม่
สามารถจัดด าเนินการได้

ปรับโอนงบประมาณภายใน
โครงการ

โรงเรียนท่ีมีความเหมาะสม
 เพ่ือก าหนดเป็นพ้ืนท่ี
เป้าหมายการออกค่ายของ
ชุมนุมนิติอาสาพัฒนา 1 
โรงเรียน

               7,000.00                        -   ไม้ได้ด าเนินงาน 10-13 ตุลาคม 2562 ยกเลิกโครงการ ช่วระยะเวลาในการจัด
ด าเนินการโครงการตรง
กับวันสอบปลายภาค

วางแผนระยะเวลาในการ
จัดด าเนินการโดยค านึงวัน
ส าคัญต่างๆ ในปฏิทิน
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการฝึกทักษะเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมมีความรู้
 ทักษะ และประสบการณ์
วิชาชีพทางกฎหมายเพ่ิม
มากข้ึน ร้อยละ 80

           121,200.00           56,008.00 ร้อยละ 85.32 28 ต.ค. 62-1 มี.ค. 63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ
นักศึกษา

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

มูลค่าของเงินหรือส่ิงของท่ี
ได้รับการบริจาคเพ่ือ
การศึกษา 200,000 บาท

           200,000.00         153,000.00 153,000 บาท ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย ขาดการประชาสัมพันธ์ไป
ยังกลุ่มผู้ประสงค์จะให้
ทุนการศึกษา

ก าหนดรูปแบบ
วัตถุประสงค์ของการขอรับ
ทุนการศึกษาให้ชัดเจน

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณตามมาตรการ
รัฐก าหนด ร้อยละ 100

        1,493,500.00       1,493,500.00 เบิกจ่ายร้อยละ 100 ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

ด้านพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนสนเทศการ
ส่ือสาร

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ

ความพึงพอใจต่อส่ิง
สนับสนุนการเรียนการ
สอนและบริการห้องสมุด 
ร้อยละ 80

           862,900.00         862,800.00 ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนและบริการห้องสมุด

 คะแนน 4.27

ต.ค. - ธ.ค. 62 สูงกว่าเป้าหมาย

ด้านพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารงานคณะนิติศาสตร์
 ร้อยละ 80

             20,000.00           20,000.00 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารงานคณะนิติศาสตร์ 
คะแนน 3.73

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย หลักสูตรควรเน้นการฝึก
ภาคปฏิบัติหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องทางกฎหมาย
เพ่ือจบออกไปแล้ว
สามารถปฏิบัติงานใน
หน่วยงานท่ีรับบัณฑิตเข้า
ท างาน

หลักสูตรควรเน้นการฝึก
ภาคปฏิบัติหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องทางกฎหมายเพ่ือ
จบออกไปแล้วสามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับ
บัณฑิตเข้าท างาน

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาทักษะ
และสมรรถนะของ
บุคลากรในการท างาน

บุคลากรสายวิชาการเข้า
ร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80

             15,000.00                        -   ไม่มีผู้เข้าร่วมเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร

น่า 2019

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ทักษะผ่านเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประจ า
คณะก าหนด ร้อยละ 80

             56,300.00             7,925.00 13 คย ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีมีทักษะผ่าน
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ประจ าคณะก าหนด ร้อย
ละ 80

             84,000.00           18,023.56 14 คน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีมี
ทักษะผ่านเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประจ า
คณะก าหนด ร้อยละ 80

             96,000.00                        -   ไม่มีผู้เข้าร่วมเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโร

น่า 2019

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ

โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการ
ท างาน

จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการได้รับทุนระดับ
ปริญญาเอก 2 คน

           400,000.00           67,610.00 2 คน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

จ านวนอาจารย์ท่ีได้ ผศ. /
รศ./ ศ เพ่ิมข้ึน 2 คน

             46,300.00                        -   ไมมีผู้ย่ืนขอต าแหน่งทางวิชาการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย อาจารย์อยู่ระหว่างท า
ผลงานเพ่ือย่ืนขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ

ควรมีการวางแผนการ
พัฒนาความก้าวหน้าของ
บุคลากรเป็นรายบุคคล

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ี
สูงข้ึน 1 คน

             10,100.00                        -   ไมมีผู้ย่ืนขอต าแหน่งท่ีสูงข้ึน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย ขาดความชัดเจนในการ
ก าหนดอัตราต าแหน่งท่ี
สูงข้ึนของสายสนับสนุน

มหาวิทยาลัยและคณะควร
มีการวางแผนอัตราก าลังท่ี
ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน

โครงการสร้างเสริม
สวัสดิการและคุณภาพ
ชีวิตอย่างมีความสุข

บุคลากรท่ีเข้าร่วมท้ังหมด
มีผลการตรวจสุขภาพอยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ร้อยละ 80

             32,000.00           28,410.00 บุคลากรท้ังหมด 31 คน รับตรวจ
 25 คน มีผลตรวจสุขภาพท่ีอยู่ใน

เกณฑ์ปกติ จ านวน 18 คน

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพได้

จัดกิจกรรมรณรงค์สร้าง
เสริมสุขภาพอย่างต่อเน่ือง

ด้านพัฒนาระบบ
บริหารจัดการ

โครงการการพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการเตรียมความ
พร้อมในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

ผลการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์  EdPEx ได้
คะแนน 150

             52,800.00           52,800.00 อยู่ระหว่างด าเนินงาน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน รับตรวจประเมินคุณภาพ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 วันท่ี 6-7 ต.ค. 63

ปรับก าหนวันตรวจให้อยู่ใน
ปีงบประมาณท่ีจัด
ด าเนินการโครงการ

โครงการเตรียมความ
พร้อมและรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน-
โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

ภาพรวมผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะนิติศาสตร์ 
คะแนนมากกว่า 3.51

             35,200.00             7,700.00 คะแนน 3.54 ก.ค. - ส.ค. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย - หลักสูตรควรเน้นการฝึก
ภาคปฏิบัติหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องทางกฎหมายเพ่ือ
จบออกไปแล้วสามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับ
บัณฑิตเข้าท างาน

โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นเลิศ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80

             45,700.00           16,955.00 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
ในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 

58.06

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย บุคลากรท่ีเข้าร่วมมีความ
กังวลกับเกณฑ์ EdPEx 
และเกิดทัศนคติทางลบต่อ
 feedback ใน
กระบวนการท างานท่ี
กระทบต่องานตนเอง

สร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจกระบวนการท างาน
เพ่ือมุ่งเป้าหมายในการ
พัฒนาคณะตามวิสยทัศน์
ร่วมกัน
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
บริหารงานคณะนิติศาสตร์
 ร้อยละ 80

        2,566,000.00             2,566.00 ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารงานคณะนิติศาสตร์ 
คะแนน 3.73

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย อยู่ระหว่างการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ ฉบับ พ.ศ. 
2564

หลักสูตรควรเน้นการฝึก
ภาคปฏิบัติหรือฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพท่ี
เก่ียวข้องทางกฎหมายเพ่ือ
จบออกไปแล้วสามารถ
ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับ
บัณฑิตเข้าท างาน

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

 โครงการประชุมเพือ
สรุปแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

บุคลากรทุกคนตระหนักรู้
และเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน ร้อยละ 80

             20,200.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 ไม่สามาร
จัดด าเนินการโครงการ
ตามข้ันตอนท่ีก าหนด

ยกโครงการไปจัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการประชาสัมพันธ์
เชิงรุก

จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซด์
คณะนิติศาสตร์ 1,000 คน

           101,600.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ ไม่สามารถหาผู้รับจ้างงาน
ได้อันเน่ืองมาจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019

อาจใช้ช่องทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสาร

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ตามวิสัยทัศน์คณะ
นิติศาสตร์

บุคลากรทุกคนตระหนักรู้
และเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน ร้อยละ 80

             85,700.00           85,700.00 ไม่ได้ด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 ไม่สามาร
จัดด าเนินการโครงการ
ตามข้ันตอนท่ีก าหนด

โครงการอบรมการ
บริหารความเส่ียงและ
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน

บุคลากรทุกคนตระหนักรู้
และเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน ร้อยละ 80

             11,200.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 ไม่สามาร
จัดด าเนินการโครงการ
ตามข้ันตอนท่ีก าหนด

ประชุมผ่านระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและระดับ
สากล

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
และบุคลากรเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

บุคลากรทุกคนตระหนักรู้
และเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของตนเองชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน ร้อยละ 80

             86,700.00           86,700.00 - ม.ค. - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 ไม่สามาร
จัดด าเนินการโครงการ
ตามข้ันตอนท่ีก าหนด

ประสานออนไลน์ ปรับ
แผนการด าเนินงาน

1. สร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ ผลรวม 22,340,494.00         16,487,216.73
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมท่ีน าไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ด้านพัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
วิจัย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

โครงการจัดการความรู้สู่
งานวิจัย

ระดับความรู้ความเข้าใจ
การน าเสนอและวิพากย์
บทความวิชาการ 
บทความวิจัย ร้อยละ 80

             20,000.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ ต.ค.62 -ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ
เพ่ือการจัดการความรู้
ด้านวิจัยไม่สามารถ
เดินทางมาร่วม
แลกเปล่ียนฯ ได้
เน่ืองมาจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019

ประสานออนไลน์ ปรับ
แผนการด าเนินงาน

โครงการทุนวิจัยด้าน
กฎหมาย

ผลงานวิจัย จ านวน 2 
ผลงาน

           200,000.00           15,172.00 โครงการวิจัยทางกฎหมายท่ีได้รับ
ทุน 2 โครงการ

ต.ค.62 -ก.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน ประสบปัญหาการเดินทาง
เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลใน
โครงการวิจัยท่ีมีพ้ืนท่ีเก็บ
ข้อมูลและผู้ร่วมวิจัยจาก 
สปป.ลาว

ประชุมผ่านระบบออนไลน์

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการวารสาร
กฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ความพึงพอใจต่อวารสาร 
ร้อยละ 80

             50,000.00           58,492.67 อยู่ระหว่างด าเนินงาน
วารสารกฎหมาย ปีท่ี 12 ฉบับท่ี

 24 (ก.ค.-ธ.ค.62)

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัสโควิด-19 ส่งผล
กระทบต่อการผลิต
วารสารให้ออกตาม
ก าหนด ส่งผลต่อการเก็บ
ข้อมูลความพึงพอใจต่อ
วารสารล่าช้าตามล าดับ

วางแผนการบริหารจัดการ
วารสาร ในปี 64 โดยเก็บ
ผลความพึงพอใจออนไลน์ 
และผลิตวารสารรูปแบบ 
e-book

2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีน าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผลรวม270,000.00                     73,664.67
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ด้านให้บริการวิชาการ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

โครงการบริการวิชาการ โครงการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางกฎหมาย

ความพึงพอใจต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์
โครงการของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ร้อยละ 80

           107,000.00           78,200.00 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม ร้อย
ละ 92.5

ส.ค. 2563 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรภาคนอกเวลา
ราชการ

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อหลักสูตร 
ร้อยละ 80

        1,158,000.00                        -   อยู่ระหว่างด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน อยู่ระหว่างปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2564 
และขาดความชัดเจนใน
การเทียบโอนรายวิชา

ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 
2564 ให้แล้วเสร็จและ
หรือจัดการเรียนการสอน
แบบชุดวิชาและสามารถ
สะสมsน่วยกิตเพ่ือจบ
การศึกษาและรับปริญญาได้

โครงการหลักสูตรการ
อบรมวินัยเก่ียวกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา 
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อหลักสูตร
การอบรม ร้อยละ 80

           645,900.00         271,085.71 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท่ีมี
ต่อหลักสูตรการอบรม ร้อยละ 

85.75

ส.ค.-63 สูงกว่าเป้าหมาย
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการอบรมกฏหมาย
ปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง 
รุ่นท่ี 2

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อหลักสูตร
การอบรม ร้อยละ 80

        2,516,800.00       1,189,433.52 อยู่ระหว่างด าเนินงานรับสมัคร เล่ือนเน่ืองจากสถานการณ์
โรคระบาดไวรัส COVID-19

อยู่ระหว่างด าเนินงาน เล่ือนเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-19

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการกระบวนการ
การสอบสวนทางวินัย
บุคลากรทางการศึกษา

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อหลักสูตร
การอบรม ร้อยละ 80

        1,048,600.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัส COVID-19

ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัส COVID-19

โครงการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครอง
ส าหรับผู้บริหารและ
บุคลากรภาครัฐ

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อหลักสูตร
การอบรม ร้อยละ 80

           437,600.00         186,849.00 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมท่ีมี
ต่อหลักสูตรการอบรม ร้อยละ 

88.25

ส.ค.-63 สูงกว่าเป้าหมาย เล่ือนเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-19

โครงการอบรมหลักสูตร
ผู้บริหารท้องถ่ินใน
ศตวรรษท่ี 21

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อหลักสูตร
การอบรม ร้อยละ 80

           458,700.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัส COVID-19

ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัส COVID-19

ปรับรูปแบบการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

โครงการอบรมหลักสูตร
สภาท้องถ่ินไทยในยุค
ไทยแลนด์ 4.0

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมท่ีมีต่อหลักสูตร
การอบรม ร้อยละ 80

           437,600.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัส COVID-19

ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัส COVID-19

ปรับรูปแบบการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

โครงการอบรมกฎหมาย
ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563

ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 80

           140,000.00         140,000.00 ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 95

1 พ.ย. 62 - 31 ส.ค. 63
(รุ่นท่ี 1 ในวันท่ี 30-31 มีนาคม

 2563
รุ่นท่ี 2 ในวันท่ี 23-24 

พฤษภาคม 2563)

สูงกว่าเป้าหมาย เล่ือนการจัดด าเนินงานใน
รุ่นท่ี 2 เน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 อย่างไม่มีก าหนด

โครงการค่ายเยาวชน
พิทักษ์สิทธิมนุษยชน 
คร้ังท่ี 11

ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 80

           150,000.00         150,000.00 ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 92.5

23-25 ธ.ค. 62 สูงกว่าเป้าหมาย รูปแบบกิจกรรมบาง
กิจกรรมย่อยไม่เป็นท่ี
น่าสนใจของผู้เข้าร่วม

ปรับรูปแบบกิจกรรมย่อย
ตามความสนใจของผู้เข้าร่วม
เน้นการน าไปใช้ได้จริงใน
ชีวิตประจ าวัน

โครงการเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย ประจ าปี
งบประมาณ 2563

ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 80

           108,000.00         108,000.00 ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 87.5

ส.ค. - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย เล่ือนเน่ืองจาก
สถานการณ์โรคระบาด
ไวรัส COVID-19

ปรับรูปแบบการด าเนินงาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผลรวม 7,208,200.00              2,123,568.23
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พันธกิจ
ยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย
โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน

ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้าง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ี
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ด้านสืบสานเผยแพร่
ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ระดับความรู้ความเข้าใจ
กฎหมายโบราณของไทย 
ร้อยละ 80

             20,000.00           10,220.00 ระดับความรู้ความเข้าใจกฎหมาย
โบราณของไทย 120/150 คน 

ร้อยละ 80 ระดับ 4

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมสืบสาน 
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ไทยทางกฎหมายใน
ท้องถ่ินอีสาน

ฐานข้อมูลกฎหมาย
โบราณท้องถ่ิน 1 
ฐานข้อมูล

             10,000.00                        -   ไม่ได้ด าเนินการ ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ อยู่ระหว่างออกแบบรบบ
ฐานข้อมูลและจัดท า TOR
 เพ่ือการจ้างผู้ท าระบบ

ต้ังคณะท างานร่วมกับ
หน่วยงานภายนอกท่ีมี
ข้อมูลด้านกฎหมายโบราณ
ของไทยและจัดท า TOR 
เพ่ือการจ้างผู้ท าระบบต่อไป

4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ผลรวม            30,000.00          10,220.00

ผลรวมท้ังหมด 29,500,660.00        21,490,951.57
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3. คณะบริหารศาสตร์

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

 โครงการการพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

 โครงการเตรียมความพร้อมในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

             314,000.00               81,065.00  คะแนนประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ

 150 คะแนน   119 คะแนน ปีการศึกษา 2561 เดือน ตุลาคม
 2562

 ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการจัดหาและพัฒนาสื อ
การเรียนรู้แก่นักศึกษา

 โครงการจัดซ้ือทรัพยากรเพื อสนับสนุน
การเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

          5,204,800.00          1,409,416.30  ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ระดับความพึงพอต่อสิ งสนับสนุน
 4.06

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการเงินและ
การธนาคาร

             634,600.00             467,176.34  จ่านวนนักศึกษา
สาขาการเงินและ
การธนาคารส่าเร็จ
การศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 78.83 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการ              678,100.00             243,913.57  จ่านวนนักศึกษา
สาขาการจัดการ
ส่าเร็จการศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 63.15 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการ
การโรงแรม

             606,000.00             472,022.84  จ่านวนนักศึกษา
สาขาการจัดการ
การโรงแรมส่าเร็จ
การศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 68.38 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด           1,103,900.00             614,049.88  จ่านวนนักศึกษา
สาขาการตลาด
ส่าเร็จการศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 78.83 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี           1,028,800.00             726,210.16  จ่านวนนักศึกษา
สาขาการบัญชี
ส่าเร็จการศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 70.50 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

             247,400.00               51,004.00  จ่านวนนักศึกษา
สาขาการจัดการ
ธุรกิจระหว่าง
ประทเศส่าเร็จ
การศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 68.00 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ              710,000.00             349,545.00  จ่านวนนักศึกษา
สาขาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตส่าเร็จ
การศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 18.18 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาระบบ
สารสนเทศเพื อการจัดการ

             107,600.00               29,194.76  จ่านวนนักศึกษา
สาขาระบบ
สารสนเทศเพื อ
การจัดการส่าเร็จ
การศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 54.65 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

 โครงการระบบกันซึมช้ัน 3 อาคาร
เรียนหลังเก่า

             350,000.00             350,000.00  ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ระดับความพึงพอต่อสิ งสนับสนุน
 4.06

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการระบบกันซึมช้ัน 4 อาคาร
เรียนหลังเก่า

             250,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื อมปี ม.ค.-00  อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

 โครงการปรับปรุงห้องเรียนช้ัน 4 
อาคารคณะบริหารศาสตร์

          1,500,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื อมปี ม.ค.-00  อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

 โครงการปรับปรุงห้องเรียน 201และ
424

             450,000.00             450,000.00  ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ระดับความพึงพอต่อสิ งสนับสนุน
 4.06

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการปรับปรุงห้องน่้า ช้ัน 1และ 2
 ฝ่ังโรงอาหาร

             700,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ระดับความพึงพอต่อสิ งสนับสนุน
 4.06

 ยกเลิกโครงการ

 โครงการค่าออกแบบก่อสร้าง              200,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ระดับความพึงพอต่อสิ งสนับสนุน
 4.06

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการปรับปรุงตกแต่งผนังอาคารเรียน คณะบริหารศาสตร์             800,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ เนื องจาก 
คณะกรรมการประจ่าคณะ 
พิจารณาทบทวนความจ่าเป็น/
เร่งด่วนในการด่าเนินงาน
โครงการ เพื อสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ ในการปรับลด
การงบประมาณ ในช่วง
สถานการณ์ โควิด
ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรก
มารประจ่าคณะ วาระพิเศษ 
วันที  22 เมษษยน 2563

โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์          5,000,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ยกเลิกโครงการ และใช้
งบประมาณของส่านักทรัพย์สิน
ในการด่าเนินโครงการฯ ใน
ปีงบประมาณ 2564

 ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ เนื องจาก 
คณะกรรมการประจ่าคณะ 
พิจารณาทบทวนความจ่าเป็น/
เร่งด่วนในการด่าเนินงาน
โครงการ เพื อสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ ในการปรับลด
การงบประมาณ ในช่วง
สถานการณ์ โควิด
ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรก
มารประจ่าคณะ วาระพิเศษ 
วันที  22 เมษษยน 2563

โครงการปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ ช้ัน 4  อาคารคณะบริหารศาสตร์             400,000.00             400,000.00  ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ระดับความพึงพอต่อสิ งสนับสนุน
 4.06

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคารคณะบริหารศาสตร์             950,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ เนื องจาก 
คณะกรรมการประจ่าคณะ 
พิจารณาทบทวนความจ่าเป็น/
เร่งด่วนในการด่าเนินงาน
โครงการ เพื อสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ ในการปรับลด
การงบประมาณ ในช่วง
สถานการณ์ โควิด
ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรก
มารประจ่าคณะ วาระพิเศษ 
วันที  22 เมษษยน 2563

 โครงการก่อสร้างลานจอดรถ              700,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ  ยกเลิกโครงการ เนื องจาก 
คณะกรรมการประจ่าคณะ 
พิจารณาทบทวนความจ่าเป็น/
เร่งด่วนในการด่าเนินงาน
โครงการ เพื อสนองนโยบาย
มหาวิทยาลัยฯ ในการปรับลด
การงบประมาณ ในช่วง
สถานการณ์ โควิด
ผ่านความเห็นชอบ คณะกรรก
มารประจ่าคณะ วาระพิเศษ 
วันที  22 เมษษยน 2563

 โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ HTM
 ช้ัน 3 เป็นห้องเรียนขนาดเล็ก

             150,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื อมปี  อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

 โครงการปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 
ช้ัน 2

          2,000,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื อมปี  อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

 โครงการปรับปรุงห้อง MS202/2 - 
MS203 เป็นห้องคอมพิวเตอร์ 4

          2,500,000.00                            -    ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

 เฉลี ย 3.51  ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลื อมปี  อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

 โครงการพัฒนาบุคลากร  โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร         19,935,200.00        16,664,910.00  จ่านวนพนักงาน
มหาวิทยาลัย

 91 คน  91 คน 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ตามเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

 โครงการบริหารจัดการทั วไป           3,039,000.00          1,896,138.05  คะแนนประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ

 150 คะแนน  119 คะแนน 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก              970,000.00             747,122.00  จ่านวนักศึกษา
ใหม่เทียบแผนรับ

 ร้อยละ 80  คิดเป็นร้อยละ 82.56 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรเพื อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และระดับสากล

 โครงการด่าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์                10,000.00             232,116.49  จ่านวนเครือข่าย
ต่างประเทศ

 1 ฉบับ  จ่านวนเครือข่ายต่างประเทศ 2 
ฉบับ

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรเพื อ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและระดับสากล

 โครงการด่าเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์           1,126,000.00                            -    จ่านวนเครือข่าย
ต่างประเทศ

 1 ฉบับ  จ่านวนเครือข่ายต่างประเทศ 2 
ฉบับ

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

             721,300.00             639,330.00  จ่านวนักศึกษา
ใหม่เทียบแผนรับ

 ร้อยละ 80  คิดเป็นร้อยละ 82.56 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการสนับสนุนการบริหาร
ทั วไป

 โครงการการรับบริจาคและการจัด
กิจกรรมเพื อหารายได้

             500,000.00               59,950.00  ยอดเงินเป็นไป
ตามแผน

 500,000 บาท  59,950 บาท 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการบริหารจัดการหลักสูตร 
NonDegree หรือ หลักสูตรรูปแบบใหม่

             183,600.00                            -    จ่านวนโครงการ  1 โครงการ  ไม่มีการด่าเนินการ -  ตามเป้าหมาย  ปรับลดประมาณการรายรับ
และประมาณการรายจ่ายเงิน
รายได้ NonDegree ตามมติที 
ประชุมคณะกรรมการ
ด่าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุม
คร้ังที   2/2562  เมื อวันที  20
 กรกฎาคม 2563

 โครงการสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ

 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที พึงประสงค์

          3,393,000.00          2,033,680.03  ผลการประเมิน
ประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร

 เฉลี ย 3.00  ผลการประเมินประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร เฉลี ย 3.42

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

          4,938,180.00          4,777,740.00  ร้อยละการเบิกจ่าย  ร้อยละ 80  ร้อยละ 96.28 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการปรับปรุงการเรียนรู้  โครงการยกระดับการเรียนรู้ทาง
วิชาการในโรงเรียนเครือข่ายวิชาการ

          1,275,360.00             554,680.00  จ่านวนโรงเรียนที 
เข้าร่วมกิจกรรม

 20 โรงเรียน  24 โรงเรียน 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

          4,530,800.00          1,147,270.00  ระดับความพึงพอ
ต่อสิ งสนับสนุน

                   3.51  ระดับความพึงพอต่อสิ งสนับสนุน
 4.06

1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ              800,000.00             324,449.81  บุคลากรสาย
วิชาการ มี
สมรรถนะสูง 
(ระดับดีมากข้ึนไป)

 ร้อยละ 50  ร้อยละ 83.33 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

 โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน              200,000.00               78,198.18  บุคลากรสาย
สนับสนุน มี
สมรรถนะสูง 
(ระดับดีมากข้ึนไป)

 ร้อยละ 50  ร้อยละ 53.97 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

 โครงการบริหารและจัดการการศึกษา           3,639,800.00          2,853,858.67  จ่านวนนักศึกษา
ท้ังหมด

 2,500 คน  2,970 คน 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน           3,277,600.00             683,569.54  ร้อยละการส่าเร็จ
การศึกษา

 ร้อยละ 70  ร้อยละ 85.58 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงาน

             777,200.00               16,303.52  ความสุขของ
บุคลากร

 ร้อยละ 80  ร้อยละ 64.30 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

 โครงการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย           2,100,000.00             400,793.40  ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์

20 ผลงาน ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
10 ผลงาน

ต.ค.62-ก.ย.63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการวิจัยและพัฒนา  โครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก              720,000.00             590,000.00  ร้อยละของรายได้
อื นเพิ มข้ึน

ร้อยละ 50  ร้อยละ 323.63 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  สูงกว่าเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

 โครงการบริการวิชาการ  โครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน           4,368,000.00          1,166,005.50  ร้อยละของรายได้
อื นเพิ มข้ึน

ร้อยละ 80  คิดเป็นร้อยละ 53.70 ต.ค.62-ก.ย.63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก

             152,000.00             890,000.00  ร้อยละของรายได้
อื นเพิ มข้ึน

ร้อยละ 50  คิดเป็นร้อยละ 100 6  ธ.ค.62-30  เม.ย.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของ
โรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติส่าหรับผู้สูง
วัย

               96,000.00               96,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

70 คน  คิดเป็นร้อยละ 136.67 วันที   3-5  ก.พ.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ่าหมู่บ้าน (อสม.)ในการให้บริการ
ชุมชนและผู้สูงวัย

               60,000.00               60,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

50 คน  คิดเป็นร้อยละ 106.67 วันที   12, 17  ก.พ.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 การสร้างอาชีพเสริมพร้อมเรียนรู้การ
ด่าเนินธุรกิจเพื อสร้างรายได้เพิ ม

               81,800.00               80,500.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 วันที   23-24  ม.ค.63  ตามเป้าหมาย

 เปิดโลกทัศน์ผลิตภัณฑ์ไทยมองไกลสู่
ตลาด AEC

               70,000.00               70,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  คิดเป็นร้อยละ 120 วันที   22, 29  ม.ค.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 การวางแผนและจัดท่าบัญชีด้วย
โปรแกรมบัญชีส่าเร็จรูป (Express) เพื อ
เพิ มศักยภาพธุรกิจ Startup

               96,000.00               96,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน   คิดเป็นร้อยละ 106.67 วันที   23  ก.พ.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 วางแผนภาษี วางแผนธุรกิจ เพื อสร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขัน

               55,000.00               26,960.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  คิดเป็นร้อยละ 133.33 วันที  1 มีนาคม 2563 - 30 
มิถุนายน 2563

 สูงกว่าเป้าหมาย

 แผนธุรกิจ พิชิตเงินล้าน              150,000.00             150,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  คิดเป็นร้อยละ 200 วันที   11-12  ก.ค.63, 18-19 
 ก.ค.63, 25  ก.ค.63

 สูงกว่าเป้าหมาย

 เศรษฐศาสตร์การเงินในครัวเรือน 
(Household Finance)

               77,000.00               77,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 วันที   7  ม.ค.63  ตามเป้าหมาย

 การสร้างตราสินค้าและพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ์เพื อเพิ มมูลค่าทางธุรกิจ

               50,000.00               50,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  คิดเป็นร้อยละ 176 วันที  8-10  ก.พ.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 การพัฒนาเพื อเพิ มมูลค่าทางการตลาด
ของสินค้าชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ใน
จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ

               90,000.00               90,200.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  คิดเป็นร้อยละ 114.29 วันที  20  ม.ค.-30  เม.ย.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการอบรมกลยุทธ์การตลาด
ออนไลน์ (รู้ทัน เข้าใจ ใช้เป็น)

               81,200.00               81,100.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

40 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 วันที  20  ม.ค.-30  เม.ย.63  ตามเป้าหมาย

 สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนใน
โครงการบัญชีสัญจร เพื อการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน (Break Even Point) ส่าหรับ
วิสาหกิจชุมชน รุ่นที  3

             105,000.00             105,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

80 คน  คิดเป็นร้อยละ 200 วันที  มี.ค.-พ.ค.63  สูงกว่าเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

 การวางแผนการเพาะปลูกผักอินทรีย์
ตามแผนความต้องการของตลาด

               90,000.00               90,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

50 คน  คิดเป็นร้อยละ 173 วันที  25-26, 31  ม.ค.63, 1, 
28  ก.พ.63

 สูงกว่าเป้าหมาย

 การยกระดับผลิตภัณชุมชนท่องเที ยว 
OTOP นวัตวิถีเพื อเพิ มคุณค่ามูลค่าด้วย
กลยุทธ์การตลาดิจิทัลข้ันสูง

               80,000.00               80,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

50 คน  คิดเป็นร้อยละ 85 วันที  17-18,24,26,29  ก.ค.63  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่างครบวงจร
เพื อยกระดับสินค้าคุณภาพเชิงพาณิชย์ 
ของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               72,000.00               71,238.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

50 คน  คิดเป็นร้อยละ 140 วันที  21-22  ส.ค.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 ถอดบทเรียนและติดตามผลการด่าเนิน
โครงการการจัดท่าบัญชีส่าหรับการ
วางแผนก่าไร โดยการวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน (Break Even Point) ส่าหรับ
วิสาหกิจชุมชน รุ่นที  1 และ 2 (ตาม
ค่าแนะน่าผู้น่าชุมชน)

             104,000.00             104,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

100 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 วันที  25  ส.ค.61  ตามเป้าหมาย

 การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตผลการเกษตร
เพื อวางแผนก่าไร ( Profit planning) 
และการถ่ายทอดรูปแบบการบริหาร
หน้ีสินเพื อความยั งยืนของเกษตรกร

               96,000.00               96,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

130 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 1 ต.ต.62 - 30 ก.ย. 63  ตามเป้าหมาย

 การสร้างรายได้และลดรายจ่ายแก่กลุ่ม
เกษตรชาวสวนยางพารา

             100,000.00               98,320.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

80 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 วันที  19-23  ส.ค.63  ตามเป้าหมาย

 ป้ันแบรนด์ เพิ มยอดขาย ด้วย LINE 
Sticker

               55,500.00                            -    จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

20 คน  ยกเลิกและคืนเงิน  ยกเลิกโครงการ เนื องจากสถานการโควิด - 19 
ไม่สามารถจัดกิจกรรมใน
รูปแบบการอบรมได้

 การสร้างผู้ประกอบการด้านสินค้า
เกษตรอินทรีย์

             125,000.00             117,712.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

40 คน   คิดเป็นร้อยละ 100 วันที  8, 9, 15, 16 และ 26 
สิงหาคม พ.ศ.2563

 ตามเป้าหมาย

 การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้
ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพิ มเชิง
เศรษฐกิจ เพื อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน:กลุ่มโฮมสเตย์และผู้ผลิต
กลุ่มหัตถกรรมพ้ืนบ้าน มุ่งสู่การเป็นปะ
เทศไทย 4.0 ประจ่าปี 2563

               96,000.00                            -    จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

40 คน  ยกเลิกและคืนเงิน  ยกเลิกโครงการ เนื องจากสถานการโควิด - 19 
ไม่สามารถจัดกิจกรรมใน
รูปแบบการอบรมได้

                                    -    คลินิกออมไว้ไม่จน เยาวชนฉลาดคิด                75,000.00               75,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

50 คน  คิดเป็นร้อยละ 193.33 วันที  15  ม.ค.63  สูงกว่าเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด  สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

 โครงการเตรียมความพร้อมทักษะการ
เรียนรู้แบบบูรณาการส่าหรับนักเรียน
ประถมศึกษาตอนปลายเพื อก้าวสู่
ศตวรรษที  21

               95,000.00               95,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

50 คน  คิดเป็นร้อยละ 102 วันที  22, 29  พ.ย.62  สูงกว่าเป้าหมาย

 เยาวชนไทยกับวิถีพอเพียง (เข้าใจ รู้วิธี
 มีภูมิต้านทาน)

               50,000.00               50,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

70 คน  คิดเป็นร้อยละ 118.33 วันที  20  ม.ค.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 Improving the English Skills of 
Thai English Teachers in schools 
around the University 

               74,000.00                 4,965.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  จัดกิจกรรมได้เพียงบางส่วน 
เนื องด้วยสถานการณ์โรคระบาด 
ไวรัสโควิด-19

1 ก.ค.-31 ส.ค.2563  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 Accounting Game เกมส์ยุวชน
สร้างสรรค์ส่าหรับโรงเรียนเครือข่าย
พันธมิตร

             150,000.00             150,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน  ปรับรูปแบบท่าสื อการอบรม 
online ให้กับโรงเรียนเป้าหมาย 
จ่านวน  2  โรงเรียน

เมษายน 2563 – เดือนสิงหาคม
 2563

 ตามเป้าหมาย

 การวิเคราะห์ระบบควบคุมภายในและ
การบริหารความเสี ยงของธนาคารชุมชน
 หรือวิสาหกิจชุมชน

               71,500.00               62,900.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

100 คน  คิดเป็นร้อยละ 90 วันที  18-19, 25-26, 27-28 
ก.ค.62

 ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานบริการวิชาการ

 โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการ
วิชาการ

             250,100.00               16,430.00  จ่านวนการจัด
กิจกรรม

1 คร้ัง  มีการด่าเนินการส่ารวจความ
ต้องการบริการวิชาการ โดยการ
จัดส่งแบบสอบถามถึงกลุ่ม
ผู้รับบริการ

เมษายน 2563 – เดือนสิงหาคม
 2563

 ตามเป้าหมาย

 โครงการเตรียมความพร้อม คน 
เพื อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมี
ส่วนร่วม

 โครงการเตรียมความพร้อม คน เพื อ
รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีส่วนร่วม

          1,987,100.00          1,409,314.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

150 คน  คิดเป็นร้อยละ 173.33 ต.ค.62-ก.ย.63  สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

 โครงการสืบสานวิถีหมี กะทิอุบลสู่โลก
ไร้พรมแดน

               80,000.00               80,000.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

120 คน  คิดเป็นร้อยละ 100 วันที  27,29  ก.พ.63  ตามเป้าหมาย

 สืบสาน ท่านุ งานศิลป์ ถิ นไทย บอก
เล่าเรื องราวและเผยแพร่ วัฒนธรรม
ไทยผ่านการใช้สื อดิจิทัล

               80,000.00               31,730.00  จ่านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

30 คน จ่านวน  5  คน 1 ก.ค.-31 ส.ค.2563  ต ่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

 โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

             251,800.00                            -    จ่านวนักศึกษา
ใหม่เทียบแผนรับ

ร้อยละ 80  คิดเป็นร้อยละ 82.56 1 ก.ค.-31 ส.ค.2563  สูงกว่าเป้าหมาย

ผลรวมทังหมด 83,467,970.00       46458124.47
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สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4
คณะพยาบาลศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร 1. การรายงานทางเงินครบทุกไตรมาส
2. การายงานผลการตรวจสอบบัญชี อย่างน้อย
ปีงบประมาณละ 1 คร้ัง

      7,842,900.00      8,350,538.00 1. ในปีงบ 2563 มีการรายงานทางเงินครบ
ทุกไตรมาส โดยงานการเงินและบัญชีจะ
น าเข้ารับรองในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะฯ เม่ือส้ินไตรมาส
2. ในปีงบ 2563 คณะฯมีก าหนดรายงานผล
การตรวจสอบบัญชี กับผู้สอบบัญชีในเดือน
ธันวาคม 2563

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนสาขาพยาบาลศาสตร์

1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพในปีแรก ร้อยละ 100
2.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร  
3.51 ข้ึนไป

         453,500.00         437,650.00 1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพในปีแรก โดยในปี 63 ร้อย
ละ 100
2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของบัณฑิตต่อ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 มีค่าเท่ากับ 
4.22 คะแนน (เฉล่ีย 1-6 ด้าน) ข้อมูล ณ 
เดือน ก.พ.63

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของนักศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอก

1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
ของการจัดบริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักศึกษา
ในระดับมากข้ึน (> ร้อยละ 80 หรือ > 3.51)

           65,000.00             4,000.00 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพ
ของการจัดบริการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
นักศึกษา มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.93 (จาก
คะแนนเต็ม 5)

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาล
ศาสตร์

เชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  จ านวน 40 คน
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์  จ านวน 120 คน 
3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร ร้อยละ 100
4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีจบการศึกษาตาม
หลักสูตร ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 98
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม มากกว่าร้อย
ละ 80 
เชิงคุณภาพ
1. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจโดยภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 ข้ึนไป
2. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ 3.51 ข้ึนไป
3. ค่าเฉล่ียของการบรรลุวัตถุประสงค์ มากกว่า 
3.51 คะแนน

      7,336,000.00      5,521,754.04 เชิงปริมาณ
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  มีจ านวน 40 คน
2. จ านวนนักศึกษาท่ีคงอยู่ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์  มีจ านวน 120 คน 
3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษา ท่ีจบการศึกษา
ตามหลักสูตร ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด คิด
เป็นร้อยละ 100
5. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการโดยรวม เฉล่ีย
ร้อยละ 96.7 
เชิงคุณภาพ
1. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจโดยภาพรวม
ของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 4.72
2. ค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจต่อประโยชน์ท่ี
ได้รับของผู้เข้าร่วมโครงการ คะแนนเฉล่ีย 
3.98
3. ค่าเฉล่ียของการบรรลุวัตถุประสงค์ คะแนน
เฉล่ีย 4.69

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

การด าเนินการเบิกจ่ายครบถูกต้องทุกเดือน 
(เบิกจ่ายท่ีส่วนกลาง)

      2,598,548.80                         -   มีการด าเนินการเบิกจ่ายครบ ถูกต้องทุกเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร ร้อยละของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีได้รับการ
จัดสรรตามแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้งบประมาณเงิน
รายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มากกว่า
 ร้อยละ 80

           85,000.00           81,870.00 มีการด าเนินการขอซ้ือ/จ้างครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการเรียบร้อยแล้ว 
(ตามแผนการจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมฯ เงินรายได้
 ปีงบ 2563) คิดเป็นร้อยละ 100

1 ต.ค.62-31 
พ.ค.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมการอบรม หลักสูตร
ฝึกอบรมระยะส้ัน 
สาขาศาสตร์ และศิลปะการสอนทางการพยาบาล

         120,000.00 ไม่ได้ด าเนินการ ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์
กาแพร่รระบาดของ
ไวรัส COVID-19 
ส่งผลให้ยกเลิกกิจกรรม

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

มีจ านวนผู้ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก 1 คน          600,000.00                         -   มีจ านวนผู้ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก 3 คน
อธิบายเพ่ิมเติม 
1. ยังไม่สามารถใช้เงินรายได้คณะฯ ในการ
สนับสนุนการลาศึกษาต่อได้ 
ท้ังน้ีอยู่ระหว่างการจัดท าระเบียบ/ประกาศฯ 
ท่ีเก่ียวข้อง
2. แต่อย่างไรก็ตาม ทางคณะฯยังคงสนับสนุน
เวลาในการลาศึกษาต่อของผู้ประสงค์ใช้
งบประมาณส่วนตัว ซ่ึงมีจ านวน 3 ราย

สูงกว่าเป้าหมาย

มีจ านวนอาจารย์ย่ืนขอรับประเมินเอกสาร
ประกอบการสอนฯ

           20,000.00           29,790.00  มีอาจารย์ขอรับประเมินเอกสารประกอบการ
สอนฯ จ านวน 4 คน (จากตัวช้ีวัด 10 คน) 
คิดเป็นร้อยละ 40

ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 1. บุคลากรประเภทสายสนับสนุวิชาการ ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 80
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 3.51

             5,200.00             8,690.00 เชิงปริมาณ 
บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 100 (9คน)
เชิงคุณภาพ 
ผลประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเฉล่ีย 4.57
 คะแนน
เชิงเวลา 
29 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30-12.00 น.
เชิงสถานท่ี 
ห้องประชุมดอกมันปลา ช้ัน 3
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สูงกว่าเป้าหมาย

บุคลากรประเภทสายสนับสนุวิชาการ 
ได้เข้าร่วม อบรม/ประชุม/สัมมนา อ่ืนๆ ร้อยละ 
100 โดยคิดเป็น 10 ชม./ปีการศึกษา/คน

           70,000.00                         -   1. จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับการพัฒนาฯ แล้ว 
จ านวน 7 คน (จาก 7 คน) คิดเป็นร้อยละ 
100
2. จ านวนช่ัวโมงการพัฒนา 10 ชม. ทุกคน 
คิดเป็นร้อยละ 100

ตามเป้าหมาย

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการสร้างสุของค์กร เชิงปริมาณ
1. บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
80
เชิงคุณภาพ
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 3.51

         210,000.00           58,204.00

เชิงปริมาณ
1. บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 
80
เชิงคุณภาพ
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 3.51
3. ค่าเฉล่ียกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ เฉล่ีย
ภาพรวม 4.00 คะแนน

           32,000.00

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของบุคลากร

เชิงคุณภาพ
1.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมไม่ต่ ากว่า 3.51

           24,000.00           23,172.00 1. บุคลากรมีความพึงพอใจต่อสวัสดิการ ใน
ระดับ 3.95
ท้ังน้ี คณะฯ ได้สนับสนุนสวัสดิการ ต่างๆ เช่น
1. ค่าใช้จ่ายเพ่ือสวยเหลืองานศพบุคลากร 
รวมถึง บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของ
บุคลากร เงินท าบุญ พวงมาลา ดอกไม้ ของ
เย่ียมไข้ ของขวัญเน่ืองในโอกาสต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสันทนาการท่ี
มีวัตุประสงคืเพ่ือพัฒนาองค์กร บุคลากร หรือ
การสร้างความสามัคคี หือการท านุบ ารุงศิลป
วัฒนธรมและประเพณีอันดีงาม รวมถึงเงิน
รางวัลและค่าใช้จ่ายในการจัดท าเคร่ืองหมาย 
หรือตราสัญลักษณ์เพ่ือเชิดชูเกียรติคุณแก่
บุคลากรผู้ท าคุณประโยชน์
3. เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมประเพณีวัฒนธร
มของท้องถ่ินและองค์กรภายนอก
4. และอ่ืนๆ

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

สูงกว่าเป้าหมาย 1. ขอบคุณ 
ผู้บริหาร อาจารย์ 
และเพ่ือนร่วมงาน
ทุกท่าน ท่ีคอย
ช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน าดีๆ ใน
การท างาน 
2. อยากให้เพ่ิม
สวัสดิการท่ี
เหมาะสม และมี
ความเท่าเทียมกัน 
เช่น การตรวจ
สุขภาพประจ าปี
ของจ้างเหมาบริการ
 เป็นต้น

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

คะแนนด้านการประเมินผลการประกันคุณภาพ
ขององค์กร  อยู่ในระดับ Result Scoring Band 1

           99,400.00           42,890.00 ในปีการศึกษา 2561 คณะพยาบาลศาสตร์ 
ได้มีการรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพ EdPEx ในระหว่างวันท่ี 15-16 
ต.ค.62 (ปีงบ 2563) โดยได้รับการประเมิน
อยู่ใน Result Scoring Band 1

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

ตามเป้าหมาย

1. บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม เฉล่ีย 
คิดเป็นร้อยละ 97
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวม เฉล่ีย 4.66 คะแนน
3. ค่าเฉล่ียกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
เฉล่ีย 4.70 คะแนน

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

สูงกว่าเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร 1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรมมากกว่า 80
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม ต่อการจัด
อบรม  อยู่ในเกณฑ์ระดับดี (ค่าเฉล่ีย 3.51)

             6,000.00                         -   ยกเลิกกิจกรรม ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์
กาแพร่รระบาดของ
ไวรัส COVID-19 
ส่งผลให้ยกเลิกกิจกรรม

1.มีการแจ้งซ่อม อุปกรณ์ท่ีเกิดการช ารุดทุก
รายการ และมีการซ่อมแซมครบทุกรายการ 
2.ผลการประเมินความพึงพอใขของผู้รับบริการ
มากกว่า 3.51

         485,000.00                         -   1. มีการแจ้งซ่อม/ปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีเกิดการ
ช ารุดทุกรายการ และมีการซ่อมแซมครบทุก
รายการ
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ คิดเป็นคะแนนเฉล่ีย4.00 คะแนน

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

สูงกว่าเป้าหมาย ราคาสินค้าไม่คงท่ีแปล
ผันไปตามตลาด

ควรส ารวจราคา
สินค้าก่อนการ
จัดท าขอซ้ือขอจ้าง

1. มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ 
ตามข้ันตอน กระบวนการในการจัดท าแผน
2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาการจัดการความรู้ ในประเด็นต่างๆอย่าง
น้อย 1 ประเด็น

           66,300.00                         -   1. คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงิน
รายได้) ในเดือน มิ.ย. - ก.ค. 2562 และได้
น าเข้าคณะกรรมการประจ าคณะให้ความ
เห็นชอบ ในการประชุม คร้ังท่ี 8/2562 เม่ือ
วันท่ี 8 ก.ค.2562 และได้มีการปรับ
รายละเอียดตามกรอบวงเงินท่ีได้รับจัดสรร 
และได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563-2567) ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน
 2562 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตาฯ
2. ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
(KM) ในปี 2563 ด้านการผลิตบัณฑิต 
ประเด็น การเรียนการสอนแบบการจัดการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) โดยได้
เผยแพร่ในการประชุม Mini_UKM ในเดือน
ธันวาคม 2562

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

ตามเป้าหมาย

ร้อยละของการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มากกว่าร้อยละ 85 เม่ือเทียบกับ
รายการแจ้งซ่อมท้ังหมด

           28,000.00                         -   ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการแจ้งซ่อม
ครุภัณฑ์สารสนเทศผ่านระบบแจ้งขอใช้
บริการซ่อมออนไลน์ จ านวนท้ังส้ิน 71 
รายการ สามารถด าเนินการซ่อมบ ารุงและ
สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติตาม
รายการท่ีแจ้ง จ านวน. 71 รายการ คิดเป็น
ร้อยละ 100

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

สูงกว่าเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

มีการด าเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน       4,407,700.00                         -   มีการด าเนินการเบิกจ่ายทุกเดือน 1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

ตามเป้าหมาย

โครงการหารายได้ เน่ืองในโอกาส
ครบรอบ 1 ทศวรรษ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ม.อุบลฯ

1. จ านวนผู้เข้าร่วมมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 70
 เม่ือเทียบกับกลุ่มเป้าหมาย
2. ค่าคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวม มากกว่า 3.60 
3. สามารถน ามาพัฒนา ประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้
4. การด าเนินงานมีผลก าไร (รายรับ มากกว่า 
รายจ่าย)

      1,150,000.00         136,625.00 1. จ านวนผู้เข้าร่วมมกิจกรรม จ านวน 139 
คน คิดเป็นร้อยละ 46.33 (ต่ ากว่าเป้าหมาย)
2. ค่าเฉล่ียความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวม เฉล่ีย 4.31 คะแนน (สูงกว่า
เป้าหมาย)
3. สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับวิชาชีพได้ 
(ตามเป้าหมาย)
4. รายรับจากการลงทะเบียน ท้ังหมด 
204,500 บาท และรายจ่ายจากการ
ด าเนินงานท้ังหมด 136,625 บาท ได้ก าไร
สุทธิ 47,425 บาท (ตามเป้าหมาย)

10-11 ก.พ.63 ตามเป้าหมาย จากผลการประเมิน
ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมี
ความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมในทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากถึงมากท่ีสุด 
อย่างไรก็ตามพบว่า ด้าน
เอกสารประกอบการ
บรรยายของวิทยากรและ
ระยะเวลาในการจัด
โครงการมีคะแนนต่ าท่ีสุด

1.ควรมีการจัดประชุม
อย่างต่อเน่ืองทุกปี2.
ระยะเวลาในการจัด
ประชุมควรเพ่ิม
ระยะเวลาเป็น 3-5 วัน
 และไม่ควรจัดโครงการ
ในวันหยุดราชการ 3.
จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการบรรยาย
ให้พร้อมเพ่ือใช้
ประกอบการบรรยาย
และสามารถใช้ทบทวน
ได้ตลอดเวลา

    25,704,548.80   14,695,183.04

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

โครงการการพัฒนาพ้ืนท่ีครอบครัว
อบอุ่นต้นแบบท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการ
กับระบบและกลไกการดูแลระดับพ้ืนท่ี

1.งานวิจัยเสร็จตามเวลาท่ีก าหนด  
2.ผลงานได้รับการเผยแพร่ะดับชาติ(TCI1)

      3,359,700.00      3,159,650.00 1.งานวิจัยด าเนินการแล้วเสร็จ 15 กันยายน
 2563
2.ผลงานได้รับการเผยแพร่ะดับชาติ(TCI1)

ต.ค.62 - ก.ย.63 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ของทีมกองบรรณาธิการในการ
จัดท าวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐาน TCI  ร้อยละ 80
2. แนวปฏิบัติคู่มือในการจัดท าวารสารเพ่ือเข้าสู่
ฐาน TCI จ านวน 1 เล่ม
3. ความพึงพอใจล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการ 
มากกว่า3.51

           19,400.00         212,122.00 มีการด าเนินกิจกรรมย่อย จ านวน 3 กิจกรรม
 ต้ังแต่เดือน ก.พ.63 - ก.ย.63 มีผลการ
ด าเนินงาน ดังน้ี
1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทักษะ ของทีมกองบรรณาธิการในการ
จัดท าวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐาน TCI  เฉล่ียร้อยละ
ร้อยละ 57.8 (ต่ ากว่าเป้ามาย)
2. ได้คู่มือในการจัดท าวารสารเพ่ือเข้าสู่ฐาน 
TCI จ านวน 1 เล่ม (ตามเป้ามาย)
3. ความพึงพอใจล่ียของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เฉล่ีย 4.89 ตะแนน อยู่ในระดับ ดีมาก (สูง
กว่าเป้ามาย)

ม.ค.-ก.ย.63 ตามเป้าหมาย กิจกรรมท่ี 3 มีการ
เล่ือนเน่ืองจาก
กลุ่มเป้าหมายติด
ภาระกิจด้านการเรียน
การสอน
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

           15,000.00                         -   
         210,000.00                         -   

1.อาจารย์บุคลากรเข้าร่วมโครงการ มากกว่าร้อย
ละ 80
2.ค่าคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย มากกว่า 3.60
3.ได้แนวทางพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรอย่าง
น้อย 2เร่ือง

           23,300.00                         -   กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย เร่ือง การเขียน
บทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ และ
การน าเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ จัด
ข้ึนวันท่ี 1 ส.ค.63 มีผลการด าเนินงาน ดังน้ี 
1. มีผู้เข้าร่วม จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ
 68.6 
2 ความพึงพอใจโดยรวม คะแนนเฉล่ีย 4.58
3. ได้แนวทางพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรร
อย่างน้อย 2 เร่ือง (ประเมินผลหลังส้ินสุด
โครงการ 2 ปี)

1-ส.ค.-63 ตามเป้าหมาย 1. ควรมีการจัด
ประชุมอย่าง
ต่อเน่ืองทุกปี
2. ควรจัดรูปแบบ
โครงการเป็ฯเชิง
ปฏิบัติการ
3. ควรจัดกิจกรรม
ในวัน เวลาราชการ

1. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรรอย่างน้อย คิดเป็นร้อย
ละ 80 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรท้ังหมด

         406,000.00                         -   1. การจัดสรรทุนวิจัย และเซ็นสัญญาทุนวันท่ี 30
 มีนาคม 2563 จ านวน 7 ทุน รวมเป็นเงิน   
228,000บาท คิดเป็นร้อยละ 56.16 ของ
งบประมาณท่ีต้ังไว้ (406,000บาท)

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

ต่ ากว่าเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค
1.มีการเปิดรับข้อเสนอ
ล่าช้า 
2.การตอบแบบ
ประเมินข้อเสนอของ
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่าน
ล่าช้ากว่าเวลาท่ีก าหนด
3.ปัญหาด้านองค์
ประชุมของ
กรรมการบริหารงานวิจัย

ข้อเสนอแนะ
1.เปิดรับข้อเสนอ
ก่อนปีงบประมาณ
2.พิจารณาใช้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน
คณะฯ

ระบบข้อมูลสารสนเทสด้านการวิจัยท่ีเป็นปัจุบัน              3,400.00                         -   กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลวิจัย อยู่ระหว่าง
การประสานงานการขอใช้ฐานข้อมูลDMS 
ด้านการวิจัยจากส านักงานส่งเสริม บริหาร
งานวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ยังไม่แล้วเสร็จ 
(ด าเนินการต่อในปีงบ 2564)

พ.ค.-ก.ค.63 ต่ ากว่าเป้าหมาย

1 ต.ค.62-30 ก.ย.
63

ต่ ากว่าเป้าหมาย 1.มีการปรับฐาน
วารสารระดับชาติของ
วาระสารจากTCI1 เป็น

1. ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่ในท่ีประชุม
ระดับชาติ จ านวน 1 เร่ือง (ต่ ากว่าเป้าหมาย)
2..ผลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ในการ

1.มีผลงานได้รับการเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จ านวน 5 เร่ือง
2.มีผลงานได้รับการเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการ
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

      4,036,800.00      3,371,772.00

โครงการบริการวิชาการ การให้ความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุและ
การป้องกันการต้ังครรภ์ท่ีไม่พึงประสงค์ 
ในนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปีท่ี 3

. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉล่ีย
ร้อยละ 95
3. ผู้ร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ร้อยละ
 95
4. ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1

           83,000.00                         -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์
กาแพร่รระบาดของ
ไวรัส COVID-19 
ส่งผลให้ยกเลิกกิจกรรม

โครงการประชุมสัมมนาและ
อบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ

โครงการอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง
สาขาการพยาบาลผู้จัดการรายกรณี 
กลุ่มโรคเร้ือรัง (NCM)

      1,568,000.00             6,130.00  อยู่ระหว่างรอการรับรองหลักสูตรจากสภา
พยาบาล

1 ต.ค.62 - 30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัด

      1,260,000.00      1,044,908.50 ด าเนินการเปิดหลักสูตร รุ่นท่ี 3 ในวันท่ี 3 
ก.พ.63 และได้จัดการเรียนการสอน
ภาคทฤษฎีในระหว่างวันท่ี 3 ก.พ.-20 มี.ค.
63 และจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติใน
ระหว่างวันท่ี 23 มี.ค.-27พ.ค.63 (เล่ือนมา
เป็นช่วง ก.ค. 63 เน่ืองจากอยู่ในช่วงปิด
หลักสูตรช่ัวคราวเน่ืองจากเกิดโรคระบาด 
covid 19 ท้ังน้ี จ านวนผู้เข้าอบรม 39 คน 
ส าเร็จการอบรม 39 คน ความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตรโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (3.92± 0.71)

ก.พ.-ก.ค.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางเวชปฏิบัติฉุกเฉิน 
(Emergency Nurse Practitioner)

      2,600,000.00                         -    ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากคณะฯยังไม่มีความ
พร้อมตามข้อก าหนดของสภาการพยาบาล

1 ต.ค.62 - 30 
ก.ย.63

ยกเลิกโครงการ

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมฯต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม มากกว่า 
3.60 จาก 5 คะแนนหรือมากกว่าร้อยละ 80 
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล

      3,980,000.00         334,880.00 รุ่นท่ี 4 ได้ด าเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ก่อนส าเร็จการอบรมในวันท่ี 30 พ.ย.62 และ
ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ท่ีส าเร็จการ
อบรม ในวันท่ี 1 ธ.ค.62 ท้ังน้ี ผลประเมิน
ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร มีค่า
คะแนนเฉล่ีย เท่ากับ 4.58
รุ่นท่ี 5 ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตร และจัดการ
เรียนการสอนภาคทฏษฎีและปฏิบัติของภาค
การอบรมท่ี 1 ในช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค..62 
และภาคการอบรมท่ี 2 ในช่วงเดือน พ.ย.62-
เม.ย.63  ท้ังน้ี  ผลอยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลผลลประเมินความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตร

1 ต.ค.62 - 30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

      9,491,000.00     1,385,918.50

ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรมฯต่อการ
บริหารจัดการหลักสูตรโดยภาพรวม มากกว่า 
3.60 จาก 5 คะแนนหรือมากกว่าร้อยละ 80 
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
พัฒนากิจการนักศึกษา

1.ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อ
ประโยชน์ท่ีได้รับในการเข้าร่วมโครงการ 
3. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ

           35,300.00           32,367.00 เชิงปริมาณ 
- จ านวนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ร้อย
ละ 99.33 (149 คน)
- กลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทย    
  ร้อยละ 53.33
เชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจเฉล่ียระดับท่ี 4.84
- ความพึงพอใจต่อประโยชน์ของกิจกรรมใน
การอนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย คะแนนเฉล่ีย  4.82
- ค่าเฉล่ียกิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
4.74  
เชิงเวลา
วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2563
เชิงสถานท่ี 
ห้องประชุมดอกมันปลา ช้ัน 3 คณะพยาบาล
ศาสตร์

ก.พ.-63 สูงกว่าเป้าหมาย ด้านการด าเนินงาน/การ
บริหารโครงการ
-มีการปรับก าหนดการในการ
จัดกิจกรรม ส่งผลให้มีการปรับ
รายละเอียดการด าเนินงาน 
การวางแผนงาน รวมถึง
จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
ด้านการบูรณาการกับการ
เรียนการสอน กรวิจัย และ
กิจกรรมนักศึกษา 
-ด้านการบูรณาการกับ
กิจกรรมนักศึกษา เน่ืองด้วย
วันจัดกิจกรรมเป็นช่วง
เดียวกับการจัดการเรียนการ
สอน จึงท าให้นักศึกษาเข้าร่วม
ได้น้อย

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

การศึกษาและพัฒนาฐานข้อมูลอาหาร
พ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณต่อสุขภาพ ตามวิถี
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของจังหวัด
อุบลราชธานี

1. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ มากกว่าร้อย
ละ 80 
2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการใน
ภาพรวม มากกว่า ร้อยละ 80
3. ได้พัฒนาโจทย์วิจัย 1 เร่ือง
4. ได้ฐานข้อมูลอาหารพ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณต่อ
สุขภาพ ตามวิถีภูมิปัญญาท้องถ่ินของ จ.อุบลฯ ใน
รูปแบบซอฟท์ไฟล์ 1 เร่ือง

         100,000.00         100,000.00 1. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมายโครงการ 
มากกว่าร้อยละ 80 
2. คะแนนความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.67 
3. ได้เว็บแอพพลิเคช่ันฐานข้อมูลอาหาร
พ้ืนเมืองท่ีมีสรรพคุณต่อสุขภาพ ตามวิถี
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของจังหวัดอุบลราชธานี  1
 ช้ินงาน ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนด

เม.ย.-ก.ย.63 ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานการณ์ 
วิด-19 จึงเล่ือนเวลา
การด าเนินการจาก
เดือนเมษายน2563 
เป็นเดือนมิถุนายน
2563 และได้ปรับ
กิจกรรมเป็นจัดท า 
Application
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ

         135,300.00        132,367.00

ผลรวมท้ังหมด     47,520,681.79   41,003,955.98
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สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 (เพ่ิมเติม)
5. คณะเภสัชศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1. โครงการกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตคณะเภสัช
ศาสตร์  (ค่าตอบแทน ใช้
สอยและวัสดุ)

                119,200                              -   การประเมินองค์กรโดยเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล  
(เป้าหมาย 200 คะแนน)

 200 คะแนน ผ่าน EdPEx 200 (คะแนน
 > 200 คะแนน)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

                650,000               445,600.00 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ท่ี
วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
(ร้อยละ 72)

ร้อยละ 72 ร้อยละ 74.24 (เน่ืองจากมี
การบรรจุอาจารย์คุณวุฒิ ป.
ตรีเพ่ิม 2 อัตรา จึงท าให้
สัดส่วนลดลง (ผู้มีคุณวุฒิ ป.
เอก 49 คน ต่อจ านวน
อาจารย์ท้ังส้ิน 66 คน) 

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -  

2. โครงการกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือรองรับ
ความจ าเป็นเร่งด่วน

           20,105,600            2,384,400.00 การประเมินองค์กรโดยเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล  
(เป้าหมาย 200 คะแนน)

 200 คะแนน ผ่าน EdPEx 200 (คะแนน
 > 200 คะแนน)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

3. โครงการเงิน
ผลประโยชน์จากการ
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนา
งานตามภารกิจหลัก (เงิน
รายได้จากผลประโยชน์
ในการด าเนินงาน)

                  64,000                              -   1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

-

ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร
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ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

 4. โครงการบริหาร
จัดการหลักสูตร Non 
Degree

             1,000,000               425,000.00 1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

 

5. โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา

             1,963,500               866,739.00 1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

-

6. โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
(เดิมงบประมาณแผ่นดิน
 7,027,000 บาท)

           20,519,900          15,034,072.64 1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

-

             5,621,200                              -   การประเมินองค์กรโดยเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล  
(เป้าหมาย 200 คะแนน)

200 คะแนน ผ่าน EdPEx 200 (คะแนน
 > 200 คะแนน)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

                604,100                              -   ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะและผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(เป้าหมายร้อยละ 87)

ร้อยละ 87 การประเมินรอบท่ี 1 คิด
เป็นร้อยละ 97.06 และ
การประเมินรอบท่ี 2 เท่ากับ
 96.97

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -
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ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

                301,400                              -   ระดับความพึงพอใจต่อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษา (ไม่น้อยกว่า 
3.75)

ไม่น้อยกว่ 3.75 คะแนนประเมินความพึง
พอใจเท่ากับ 3.83 (คะแนน
เต็ม 5)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

7. โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร์ (เงินบริจาค
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา)

             1,600,000               549,000.00 1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

-

8. โครงการพัฒนาระบบ
การฝึกปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
เภสัชกรรม

             5,591,600            5,591,600.00 1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

-

โครงการพัฒนาบุคลากร 9. โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจ้างบุคลากร

           34,745,420          32,338,936.19 1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

-

10. โครงการพัฒนา
บุคลากร

                  10,000                              -   ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะและผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (เป้าหมาย
 200 คะแนน)

200 คะแนน การประเมินรอบท่ี 1 คิด
เป็นร้อยละ 97.06 และ
การประเมินรอบท่ี 2 เท่ากับ
 96.97

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -
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ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ

6. โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

                  68,000                              -   การประเมินองค์กรโดยเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล  
(เป้าหมาย 200 คะแนน)

200 คะแนน ผ่าน EdPEx 200 (คะแนน
 > 200 คะแนน)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

11. โครงการพัฒนา
บุคลากรด้านวิชาการ

                400,000                 79,614.00 ร้อยละของจ านวนอาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการ (ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 43)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
43

ร้อยละของอาจารย์ท่ีมี
ต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 
ร้อยละ 57.14 (ท้ังน้ี 
สัดส่วนลดลงเน่ืองจากมีการ
บรรจุอาจารย์ใหม่ 2 อัตรา) 
เป้าหมายคือ ร้อยละ 43

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

12. โครงการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน

                  80,000                 51,387.00 ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะและผลการประเมิน
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
(เป้าหมายร้อยละ 87)

เป้าหมายร้อยละ 87 การประเมินรอบท่ี 1 คิด
เป็นร้อยละ 97.06 และ
การประเมินรอบท่ี 2 เท่ากับ
 96.97

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

13. โครงการจ้างเหมา
ท าความสะอาด

                946,500               719,877.00 การประเมินองค์กรโดยเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล  
(เป้าหมาย 200 คะแนน)

200 คะแนน ผ่าน EdPEx 200 (คะแนน
 > 200 คะแนน)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

      ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อส่ิงสนับสนุนต่างๆ (ไม่น้อย
กว่า 3.8 คะแนน)

ไม่น้อยกว่า 3.8 
คะแนน

คะแนนประเมินเฉล่ียเท่ากับ
 4.2 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

14. โครงการพัฒนา
นักศึกษา

                155,400                 31,950.00 1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

-
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ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป

15. โครงการก่อสร้าง
อาคารนวัตกรรมการ
เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

           53,339,300          49,259,400.00 1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100  
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. บัณฑิตสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพ
คร้ังแรกร้อยละ 
100  
2. ระดับความพึง
พอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่ ากว่า 4

1. มีการเล่ือนสอบใบ
ประกอบวิชาชีพในปี 2563 
ไปก่อน
2. ระดับความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต เท่ากับ 4.34 คะแนน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากมีการแพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรนา (COVID19)
จึงมีการเล่ือนสอบใบประกอบ
วิชาชีพในปี 2563 โดยสภา
เภสัชกรรมได้ประเมินและให้
ใบประกอบวิชาชีพช่ัวคราว
1 ปี ให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไป
พลางก่อน

-

โครงการวิจัยและพัฒนา 17 โครงการวิจัยและ
พัฒนา

                552,000               372,379.00 การประเมินองค์กรโดยเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล  
(เป้าหมาย 200 คะแนน)

200 คะแนน ผ่าน EdPEx 200 (คะแนน
 > 200 คะแนน)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

18. โครงการสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

             6,800,000            3,122,240.00 สัดส่วนงบประมาณรองรับการ
ด าเนินงานวิจัยต่ออาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
(เป้าหมาย 50,000 บาทต่อ
คน)

50,000 บาท/คน งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
จ านวน 3,799,640 บาท  
 ต่อจ านวนอาจารย์ท่ีอยู่
ปฏิบัติงาน จ านวน 56 คน 
เท่ากับ 67,850.71 บาท/
คน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการบริการวิชาการ 19. โครงการบริการ
วิชาการเงินรายได้คณะ
เภสัชศาสตร์

             1,180,000               237,900.00 จ านวนชุมชนท่ีมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะ โดยประชาชน หรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมต้ังแต่การ
วางแผน ด าเนินกิจกรรม และ
ประเมินผล (อย่างน้อย 2 
ชุมชน)

อย่างน้อย 2 ชุมชน จากแผนเดิมก าหนดออกจัด
กิจกรรมจ านวน 2 ชุมชน คือ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลค าขวาง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบัววัด  แต่เน่ืองจากมี
การระบาดของ COVID19 
จึงปรับเปล่ียนเป็น 1 ขุมชน
คือ ชุมชนเมืองศรีไค

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ  2563 มี
สถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID
-19) ได้มีการชะลอและปรับ
ลดการจัดกิจกรรม นอกจากน้ี
ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเป็นอบรม
แบบออนไลน์จึงมีการใช้
งบประมาณต่ ากว่าแผน

-

20. โครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือให้
ได้ตามมาตรฐาน ISO 
17025 (หน่วย
วิเคราะห์คุณภาพน้ าด่ืม)

             1,700,000            1,565,800.00  ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของจ านวน
ผู้เข้ารับบริการหรือผู้ใช้
ประโยชน์ และ/หรือร้อยละ
การเพ่ิมข้ึนของรายได้หน่วย
บริการวิชาการ ของแต่ละ
หน่วยบริการ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในปี 2562 มีผู้เข้ารับ
บริการหน่วยบริการวิชาการ 
จ านวน 218 ราย และในปี 
2563 มีผู้เข้ารับบริการ
จ านวน 275 ราย ซ่ึงเพ่ิม
จากปีท่ีผานมาจ านวน 57  
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.14

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย -  
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ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

21. โครงการพัฒนา
ศักยภาพหน่วยทดสอบ
คุณภาพและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพ่ือ
ยกระดับมาตรฐาน
สมุนไพรไทย (หน่วยผลิต
ยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

                240,000                 47,690.00  ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของจ านวน
ผู้เข้ารับบริการหรือผู้ใช้
ประโยชน์ และ/หรือร้อยละ
การเพ่ิมข้ึนของรายได้หน่วย
บริการวิชาการ ของแต่ละ
หน่วยบริการ (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
5)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ในปี 2562 มีผู้เข้ารับ
บริการหน่วยบริการวิชาการ 
จ านวน 218 ราย และในปี 
2563 มีผู้เข้ารับบริการ
จ านวน 275 ราย ซ่ึงเพ่ิม
จากปีท่ีผานมาจ านวน 57  
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.14

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย -  

22. โครงการชีวเภสัช
ศาสตร์สัญจรเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพใน
โรงเรียนเครือข่าย ม.
ทราย ปีท่ี 2

                  80,000                 80,000.00 จ านวนชุมชนท่ีมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะ โดยประชาชน หรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมต้ังแต่การ
วางแผน ด าเนินกิจกรรม และ
ประเมินผล (อย่างน้อย 2 
ชุมชน)

อย่างน้อย 2 ชุมชน จากแผนเดิมก าหนดออกจัด
กิจกรรมจ านวน 2 ชุมชน คือ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลค าขวาง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบัววัด  แต่เน่ืองจากมี
การระบาดของ COVID19 
จึงปรับเปล่ียนเป็น 1 ขุมชน
คือ ชุมชนเมืองศรีไค

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ  2563 มี
สถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID
-19) ได้มีการชะลอและปรับ
ลดการจัดกิจกรรม นอกจากน้ี
ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเป็นอบรม
แบบออนไลน์จึงมีการใช้
งบประมาณต่ ากว่าแผน

-

23. การคัดกรองความ
เส่ียงโรคเร้ือรังใน
ประชากรวัยท างาน

                  88,600                 88,600.00 จ านวนชุมชนท่ีมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะ โดยประชาชน หรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมต้ังแต่การ
วางแผน ด าเนินกิจกรรม และ
ประเมินผล (อย่างน้อย 2 
ชุมชน)

อย่างน้อย 2 ชุมชน จากแผนเดิมก าหนดออกจัด
กิจกรรมจ านวน 2 ชุมชน คือ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลค าขวาง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบัววัด  แต่เน่ืองจากมี
การระบาดของ COVID19 
จึงปรับเปล่ียนเป็น 1 ขุมชน
คือ ชุมชนเมืองศรีไค

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ  2563 มี
สถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID
-19) ได้มีการชะลอและปรับ
ลดการจัดกิจกรรม นอกจากน้ี
ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเป็นอบรม
แบบออนไลน์จึงมีการใช้
งบประมาณต่ ากว่าแผน

-
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ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

24 ความก้าวหน้า
ทางเภสัชศาสตร์และ
สาธารณสุขการแพทย์ 
คร้ังท่ี 8

                  82,400                 82,400.00 จ านวนชุมชนท่ีมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะ โดยประชาชน หรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมต้ังแต่การ
วางแผน ด าเนินกิจกรรม และ
ประเมินผล (อย่างน้อย 2 
ชุมชน)

อย่างน้อย 2 ชุมชน จากแผนเดิมก าหนดออกจัด
กิจกรรมจ านวน 2 ชุมชน คือ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลค าขวาง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบัววัด  แต่เน่ืองจากมี
การระบาดของ COVID19 
จึงปรับเปล่ียนเป็น 1 ขุมชน
คือ ชุมชนเมืองศรีไค

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ  2563 มี
สถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID
-19) ได้มีการชะลอและปรับ
ลดการจัดกิจกรรม นอกจากน้ี
ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเป็นอบรม
แบบออนไลน์จึงมีการใช้
งบประมาณต่ ากว่าแผน

-

25. การพัฒนาศูนย์
ให้บริการข้อมูลยาและ
สุขภาพแก่ประชาชน 
และฐานข้อมูลการพิสูจน์
เอกลักษณ์ยาเม็ดและยา
แคปซูลในประเทศไทย 
(ระยะท่ี 3)

                200,000               200,000.00 จ านวนชุมชนท่ีมีการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะ โดยประชาชน หรือ
ชุมชน มีส่วนร่วมต้ังแต่การ
วางแผน ด าเนินกิจกรรม และ
ประเมินผล (อย่างน้อย 2 
ชุมชน)

อย่างน้อย 2 ชุมชน จากแผนเดิมก าหนดออกจัด
กิจกรรมจ านวน 2 ชุมชน คือ
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลค าขวาง และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบัววัด  แต่เน่ืองจากมี
การระบาดของ COVID19 
จึงปรับเปล่ียนเป็น 1 ขุมชน
คือ ชุมชนเมืองศรีไค

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย ในปีงบประมาณ  2563 มี
สถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโคโรนา (COVID
-19) ได้มีการชะลอและปรับ
ลดการจัดกิจกรรม นอกจากน้ี
ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบ
การจัดกิจกรรมเป็นอบรม
แบบออนไลน์จึงมีการใช้
งบประมาณต่ ากว่าแผน

-

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

6. โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี 
(กิจกรรมย่อย : โครงการ
นิทรรศการงานเกษตร
อีสานใต้)

                  10,000                   5,950.00 จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัด
ข้ึนเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนในเขตอีสานใต้มีสุข
ภาวะท่ีดีข้ึน (อย่างน้อย 2 
โครงการ/กิจกรรม)

อย่างน้อย 2 
โครงการ/กิจกรรม

จ านวน 1 โครงการ คือ 
โครงการการคัดกรองความ
เส่ียงโรคเร้ือรังในประชากร
วัยท างาน

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากปัจจุบันมีภาวะการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) มีผลให้ไม่
สามารถด าเนินการตามแผน
ได้ครบถ้วน

เตรียมพิจารณาปรับ
รูปแบบการให้บริการ
เป็นแบบออนไลน์ใน
ปีต่อไป
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ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

โครงการการเสริมสร้าง
สุขภาพเด็กวัยเรียนนอก
เขตชุมชนเมืองเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการเรียนรู้

26. โครงการการ
เสริมสร้างสุขภาพเด็กวัย
เรียนนอกเขตชุมชนเมือง
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
เรียนรู้

             1,050,600               906,815.00 1.1  จ านวนผู้เข้ารับการฝึก
ทักษะ 

1.2  จ านวนส่ือ

2.1 ความรู้หลังการฝึกอบรม
ทักษะ 
 2.2 ความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรม/ส่ือ 

1.1  จ านวนผู้เข้า
รับการฝึกทักษะ  
1,150 คน
1.2  จ านวนส่ือ 5 
เร่ือง

2.1 ความรู้หลังการ
ฝึกอบรมทักษะ - มี
ความรู้เพ่ิมข้ึน 
 2.2 ความพึงพอใจ
ต่อนวัตกรรม/ส่ือ  
ไม่น้อยกว่า 4 
คะแนน

 - 1.1  จ านวนผู้เข้ารับการ
ฝึกทักษะ  1,152 คน

 - 1.2  จ านวนส่ือ 5 เร่ือง
 - 2.1 ความรู้หลังการ
ฝึกอบรมทักษะชุดท่ี 1 มี
ความรู้เพ่ิมข้ึน 3.18 คะแนน
 และชุดท่ี 2 มีความรู้เพ่ิมข้ึน
 2.95 คะแนน
 - 2.2 ความพึงพอใจต่อ
นวัตกรรม/ส่ือเท่ากัล  4.37
 คะแนน
 -3. ได้ระบบห้องเรียน
ออนไลน์ (Pharmook) เพ่ิม
อีก 1 ระบบ

วันท่ี 1 มีนาคม - 30 
กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย เน่ืองจากปัจจุบันมีภาวะการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) ท าให้ไม่
สามารถจัดอบรมให้แก่ครู/
นักเรียนได้  จึงได้ มีการปรับ
รูปแบบการจัดกิจกรรมเป็น
แบบใช้สือและอบรมออนไลน์

เตรียมพิจารณาปรับ
รูปแบบการให้บริการ
เป็นแบบออนไลน์ใน
บางกิจกรรม

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

6. โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
(กิจกรรมย่อย : โครงการ
บริหารจัดการเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน   (การ
พัฒนาระบบงานบริการ
วิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) )

                    6,000                      550.00 การประเมินองค์กรโดยเกณฑ์
คุณภาพระดับสากล (เป้าหมาย
 200 คะแนน)

200 คะแนน ผ่าน EdPEx 200 (คะแนน
 > 200 คะแนน)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

โครงการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

27. โครงการงานบุญ
สงกรานต์

                  20,000                              -   ร้อยละของโครงการท่ีบุคลากร
 และนักศึกษาเข้าร่วม ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียของการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 ในด้าน
ความตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้

ไม่น้อยกว่า 3.51 ได้มีการยกเลิกการ
ด าเนินงาน  เน่ืองจากมี
ภาวะการระบาดของไวรัสโค
โรนา (COVID-19)

เดือนเมษายน 2563 ยกเลิกการด าเนินงาน เน่ืองจากปัจจุบันมีภาวะการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จึงได้มีการ
ยกเลิกกิจกรรมท่ีเป็นการรวม
บุคลากรจ านวนมาก เพ่ือลด
ภาวะการเส่ียงต่อการติดโรค
ระบาดดังกล่าว

-
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ผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

โครงการย่อย 
(จากระบบ UBUFMIS)

ช่ือกิจกรรม/โครงการ 
(จากระบบ UBUFMIS)

ตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด ผลการเบิกจ่าย ณ ส้ิน
ไตรมาสท่ี 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ หมายเหตุงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

28. โครงการสืบสาน
ประเพณีสักการะบูชา
องค์พระไภสัชคุรุไวฑูรย
ประภาตถาคต

                226,300                              -   ร้อยละของโครงการท่ีบุคลากร
 และนักศึกษาเข้าร่วม ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียของการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 ในด้าน
ความตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้

ไม่น้อยกว่า 3.51 ได้มีการยกเลิกการ
ด าเนินงาน  เน่ืองจากมี
ภาวะการระบาดของไวรัสโค
โรนา (COVID-19)

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ยกเลิกการด าเนินงาน เน่ืองจากปัจจุบันมีภาวะการ
ระบาดของไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) จึงได้มีการ
ยกเลิกกิจกรรมท่ีเป็นการรวม
บุคลากรจ านวนมาก เพ่ือลด
ภาวะการเส่ียงต่อการติดโรค
ระบาดดังกล่าว

29. การส ารวจและเก็บ
รวบรวมสมุนไพรอีสาน
หายากเพ่ิมเติม เพ่ือ
จัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร
ออนไลน์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
(www.phargarden.com
)

                100,000               100,000.00 ร้อยละของโครงการท่ีบุคลากร
 และนักศึกษาเข้าร่วม ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียของการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 ในด้าน
ความตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้

ไม่น้อยกว่า 3.51 ได้ยกเลิกด าเนินงาน
หลายกิจกรรม จึงไม่ได้
มีการประเมินความ
ตระหนักในคุณค่าของของ
ศิลปวัฒนธรรมสมุนไพรและ
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน แต่ได้มี
การเก็บรวบรวมจ านวนคร้ัง
ในการเข้าสืบค้นฐานข้อมูลท่ี
มีการพัฒนาข้ึนสรุปได้ดังน้ี
 -ฐานข้อมูลเคร่ืองยา
สมุนไพร จ านวน 
1,223,447 คร้ัง
 -ฐานข้อมูลPhargaren 
จ านวน 1,364,651 คร้ัง
 -ฐานข้อมูลยาสมุนไพร 
จ านวน 19,678 คร้ัง
 -ฐานข้อมูลต ารับยาสมุนไพร
ในบัญชียาหลัก (พัฒนาข้ึน
ล่าสุด) จ านวน 4,119 คร้ัง

วันท่ี 1 ตุลาคม 2562
 - 30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย มีการยกเลิกด าเนินงานหลาย
กิจกรรม  เน่ืองจากมี
ภาวะการระบาดของไวรัสโค
โรนา (COVID-19) จึงไม่ได้มี
การประเมินความตระหนักใน
คุณค่าของของศิลปวัฒนธรรม
สมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

เตรียมทบทวนตัวช้ีวัด
ท่ีสะท้อนผลสัมฤทธ์ิ
ของกิจกรรมท่ีจัดข้ึน

ผลรวมท้ังหมด 150,310,866.79   112,708,354.29     
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สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4
6. คณะรัฐศาสตร์

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้  ผลรวมท้ังหมด

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
รัฐศาสตร์

โครงการบริหารและจัดการหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาปกครอง
ท้องถ่ิน

               75,000               75,000             8,725.00 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาการผลิตบัณฑิตเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

          1,790,500          1,790,500         998,000.00 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาการผลิตบัณทิต ทาง
สังคมศาสตร์

          2,430,600          2,430,600       1,552,889.50 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน
หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง

             115,000             115,000           47,061.00 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

โครงการพัฒนานักศึกษา              434,900             434,900         178,712.60 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการบริหารท่ัวไป โครงการเงินทุนส ารองท่ัวไป              661,700             661,700                        -   จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการเงินส ารองจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร              403,900             403,900         151,600.00 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน              149,600             149,600         214,456.30 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน         11,913,500        11,913,500    10,529,490.00 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

           964,060             964,060         845,640.00 (ว่าง) จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการบริหารท่ัวไป โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน              130,000             130,000         617,670.00 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร              698,000             698,000         198,567.51 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารความเส่ียง

               34,300               34,300           31,190.00 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 25 คน

40 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

ข้อเสนอแนะตัวบ่งช้ี  เป้าหมาย รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา
ท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
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เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้  ผลรวมท้ังหมด
ข้อเสนอแนะตัวบ่งช้ี  เป้าหมาย รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

โครงการสนับสนุนการบริหารท่ัวไป โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน           1,260,000          1,260,000       1,133,839.87 จ านวนนักศึกษาใหม่ จ านวนนักศึกษาใหม่
 400 คน

403 คน กย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนานโยบายและแผน                17,000               17,000             4,835.00 มีแผนยุทธศาสต์ของ
องค์กร

 มีแผนยุทธศาสต์
ขององค์กร 1แผน

1 แผนงาน กย.63 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

โครงการบริหารงานวิจัย              411,600             411,600           39,800.00 จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 1 
โครงการ

1 โครงการ กย.63 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

          2,880,000          2,880,000                        -   จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 1 
โครงการ

 - กย.63 ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการ โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก

             160,000             160,000                        -   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน

 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน

 - กย.63 ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโควิด-19  จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้

โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถ่ินทางด้าน
การเมืองการปกครอง

                410,000             410,000                        -   จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน

 จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 100 คน

 - กย.63 ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโควิด-19  จึงไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้

ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์            145,000             145,000         145,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 200 คน

450 คน กย.63 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีต้นแบบเป็นศูนย์การ
เรียนรู้การจัดการท่ีดินโดยชุมชนท้องถ่ินเป็น
ศูนย์กลาง

           300,000             300,000         300,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 50 คน

150 คน กย.63 ตามเป้าหมาย

          445,000             570,000          1,015,000        445,000.00
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
จังหวัดอุบลราชธานี

               30,000               30,000           21,972.00 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 20 คน

20 คน กย.63 ตามเป้าหมาย
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เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้  ผลรวมท้ังหมด
ข้อเสนอแนะตัวบ่งช้ี  เป้าหมาย รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลา

ท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวม
และเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

สืบสานวิถีคนท าเทียนและแห่เทียนพรรษา 
ระหว่างชุมชนและนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

             50,000               50,000                        -   จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 1 
โครงการ

 - กย.63 ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโควิด-19  และ
จังหวัดอุบลราชธานีประกาศ
ยกเลิกการจัดกิจกรรม
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
ประจ าปี 2563

  2,072,900.00   20,665,750.00   22,738,650.00   17,075,476.83
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สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด จ านวนอาคารท่ีได้รับการ
ดูแล จ านวน 4 อาคาร

          712,800.00           712,800.00 จ านวนอาคารท่ีได้รับการดูแลท า
ความสะอาด 4 อาคาร

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
บุคลากร

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ75

     11,746,400.00      11,739,098.12 71.43 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19) ท าให้

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย

-

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ
การบริหารและการเรียนการสอน

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า 
(จากแผนการรับนักศึกษา) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

          606,400.00           642,956.00 81.62 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ75

        7,018,100.00         6,808,353.20 71.43 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19) ท าให้

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย

-

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้างประกอบการเรียนการ
สอนและปรับปรุงอาคาร

จ านวนอาคารท่ีได้รับการ
ปรับปรุงและซ่อมบ ารุง 
จ านวน 4 อาคาร

        5,700,000.00         4,965,735.00 จ านวนอาคารท่ีได้รับการปรับปรุง
และซ่อมบ ารุง จ านวน 4 อาคาร

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษา

ร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ท่ีรับเข้าใหม่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

        1,172,295.00         1,172,295.00 81.62 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรค

7. คณะวิทยาศาสตร์

โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี
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ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า 
(จากแผนการรับนักศึกษา) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

        2,668,500.00                          -   81.62 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

โครงการเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์

บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี

        3,192,000.00         2,751,388.82 71.43 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19) ท าให้

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย

-

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์

ร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ท่ีรับเข้าใหม่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

        7,438,600.00         7,438,600.00 81.62 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการพัฒนาก าลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ท่ีรับเข้าใหม่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

        3,586,000.00         3,586,000.00 81.62 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ร้อยละของจ านวนนักศึกษา
ท่ีรับเข้าใหม่ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

     57,444,556.84      56,875,623.28 81.62 2 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับ
การบริหารและการเรียนการสอน

จ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้า 
(จากแผนการรับนักศึกษา) 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

        2,085,000.00                          -   81.62 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ความพึงพอใจของ
นักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่อ
การบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและ
ส่ิงแวดล้อมในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

        6,113,600.00         5,032,869.69 ใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลัย 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

อยู่ระหว่างด าเนินงาน - -
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ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี

โครงการบริหารจัดการรายได้
จากการให้บริการของหน่วยงาน

รายได้จากการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน เพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา

        1,216,000.00           100,380.00 รายได้จากการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน 
ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19) ท าให้

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย

- ปี 2562 = 
2,690,223.20
ปี 2563 =
1,143,949.40

โครงการบริหารและจัดการเงิน
บริจาค

รายได้จากการบริหารจัด
การเงินบริจาค เพ่ิมข้ึนจาก
ปีท่ีผ่านมา

        4,000,000.00         3,813,240.24 รายได้จากการบริหารจัดการเงิน
บริจาค  
ลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19) ท าให้

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย

- ปี 2562 = 
8,720,723.02
ปี 2563 =
3,817,556.34

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

โครงการบริหารจัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา

รายได้จากนวัตกรรม หรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ี
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา

          153,600.00                          -   รายได้จากนวัตกรรม หรือทรัพย์สิน
ทางปัญญา เพ่ิมข้ึนปีท่ีผ่านมา

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - - ปี 2562 = 0 
ปี 2563 =
114,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการวิจัย

จ านวนแหล่งทุนภายนอกท่ี
ได้รับการสนับสนุน ไม่น้อย
กว่า 4 แหล่งทุน

        2,568,403.00         2,487,022.62 10 แหล่งทุน 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -
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ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี

โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน รายได้จากการบริการ
วิชาการ เพ่ิมข้ึนจากปีท่ี
ผ่านมา

     19,296,506.36      19,264,874.91 รายได้จากการบริการวิชาการ 
ลดลงจากปีท่ีผ่านมา

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19) ท าให้

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมาย

- ปี 2562 = 
27,427,379.0
0
ปี 2563 = 
22,731,915.0
0

UBU STEM Professional 
Learning Community Model

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

          200,000.00           200,000.00 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ต้ังค่า
เป้าหมายไว้  ร้อยละ 85 เข้าร่วมจริง
 ร้อยละ  141 สูงกว่าเป้าหมาย

วันท่ี 24 - 25 
มิถุนายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

การสร้างอุปกรณ์เช่ือมต่อ
บอร์ดคิทไบรท์ส าหรับการเรียนรู้

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

            77,500.00             77,500.00 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ต้ังค่า
เป้าหมายไว้  ร้อยละ 85 เข้าร่วมจริง
 ร้อยละ  110 สูงกว่าเป้าหมาย

1 เมษายน  2563 
ถึง 30 มิถุนายน 

2563

สูงกว่าเป้าหมาย  -
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ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี

ดอกไม้และผักปลอดภัย อนามัย
ส่ิงแวดล้อมสดใส สร้างเสริมสุข
ภาวะของประชาชน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

          100,000.00           100,000.00  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกดอกไม้และผัก และ
ด าเนินการตรวจวัดการปนเป้ือนสาร
ป้องกันและก าจัดศัตรูพืชในดินและ
น้ า  รวมท้ังทดสอบการตกค้าง
สารเคมีในดอกไม้และผัก ณ ศาลา
ประชาคมบ้านเกษตรสามัคคี ต าบล
ค าขวาง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี รวมจ านวน ผู้เข้าร่วม  
60 คน จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ต้ังค่าเป้าหมายไว้  ร้อยละ 85 เข้า
ร่วมจริง ร้อยละ  85 เป็นไปตาม
เป้าหมาย

1 เมษายน  2563 
ถึง 30 มิถุนายน 

2563

ตามเป้าหมาย  -

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยบ่ม
เพาะนักวิทย์วัยอนุบาล

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

          200,000.00           200,000.00 การอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์  เพ่ือพัฒนา
คุณภาพครูด้านเทคนิคการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย
ด้วยการจัดการเรียนรู้ลงมือท า 
ท านาย-สังเกต-อธิบาย มีผู้เข้าร่วม 
รวมท้ังส้ิน  246 คนจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ ต้ังค่าเป้าหมายไว้  ร้อยละ
 85 เข้าร่วมจริง ร้อยละ  123 สูง
กว่าเป้าหมาย

  27 – 28 มิถุนายน
 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -
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ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี

วันนวัตกรรม นวัตกร และ
นักวิทยาศาสตร์ 2563

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

          800,000.00           800,000.00 จัดกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ ประจ าปี 2563 ต้ังแต่วันท่ี
 29 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม 
2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 
12,020 คน มีจ านวนคนเข้าร่วม 
ร้อยละ 60.10 (มีปัจจัยการแพร่
ระบาดของโควิดท าให้ไม่บรรลุ) ซ่ึงค่า
เป้าหมายต้ังไว้ ร้อยละ 85

1 เมษายน  2563 
ถึง 30 มิถุนายน 

2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า 
(โควิด 19) ท าให้

ไม่สามารถ
ด าเนินการจัด
กิจกรรมได้ตาม

เป้าหมาย

-

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
ชีวิตส าหรับวัยเรียน

โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
ชีวิตส าหรับวัยเรียน

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 1,400 คน

        1,500,200.00         1,351,702.68 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,533 คน 1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - - เงินเหลือจ่าย 
148,497.32

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

พัฒนาระบบ AR เพ่ือส่งเสริม
การท่องเท่ียวย่านเมืองเก่า

จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับ
การพัฒนาท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 2
 แหล่ง

            70,000.00             70,000.00 ด าเนินการโครงการเสร็จส้ิน เม่ือวันท่ี
 26 กันยายน 2563 มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน 100 คน และมี
จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการ
พัฒนาท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย
ต่ ากว่าเป้าหมายท่ีก าหนด

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย - -

ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านการใช้
ประโยชน์ด้านสมุนไพรจากพรรณ
ไม้บริเวณป่าบุ่งป่าทามของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี

จ านวนหมวดความรู้ท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1
 ฐาน

            80,000.00             63,000.00 ด าเนินการโครงการเสร็จส้ิน เม่ือวันท่ี
 1 ตุลาคม 2563 ส่งใช้ใบส าคัญ/
รายงานทางการเงิน ไปท่ีกองคลัง
ส านักงานอธิการบดี เม่ือวันท่ี 12 
ตุลาคม 2563 และจ านวนหมวด
ความรู้ท่ีปรากฏในฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

ความหลากหลายของยีสต์ใน
พ้ืนท่ีอพ.สธ. (พ้ืนท่ีอนุรักษ์ต้น
น้ าป่าร่องก่อ)

ร้อยละของนักศึกษา 
บุคลากรและชุมชนท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ

            80,000.00             80,000.00 อยู่ระหว่างการด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานทางการเงิน และ
รายงานผลการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

อยู่ระหว่างด าเนินงาน - -
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ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน
ณ ส้ินไตรมาส 4

ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

ปัญหาอุปสรรคโครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี

พัฒนาศักยภาพแพลงก์ตอนพืช
และแพลงก์ตอนสัตว์ท่ีพบใน
ท้องถ่ินเพ่ืองาน ทางด้านการ
ประมง

จ านวนผลงานกิจกรรมท่ีมี
การเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า
 4 กิจกรรม/ปี

            80,000.00             80,000.00 ด าเนินการโครงการเสร็จส้ิน เม่ือวันท่ี
 1 ตุลาคม 2563 ส่งใช้ใบส าคัญ/
รายงานทางการเงิน ไปท่ีกองคลัง 
ส านักงานอธิการบดี เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2563 และจ านวนผลงาน
กิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เป็นไปตามเป้าหมาย

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

ตามเป้าหมาย - -

การศึกษาอิทธิพลของ NAA และ
 BA ต่อการเจริญของต้นอ่อน
เอ้ืองช้างน้าว (Dendrobium 
puchellum Roxb. ex Lindl.) 
ในสภาพปลอดเช้ือ และการ 
ปลูกรักษาพันธ์ุกล้วยไม้ป่า

ร้อยละของจ านวนโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ี
เช่ือมโยงไปสู่การท าวิจัย/
บริการวิชาการ/การเรียน
การสอน/กิจกรรมนักศึกษา 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95

            90,000.00             90,000.00 ด าเนินการโครงการเสร็จส้ิน เม่ือวันท่ี
 30 กันยายน 2563 มีผู้ร่วม
โครงการ จ านวน 3 คน ส่งใช้
ใบส าคัญ/รายงานทางการเงิน ไปท่ี
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เม่ือ
วันท่ี 20กันยายน 2563 และมีร้อย
ละของจ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงไปสู่การท า
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการ
สอน/กิจกรรมนักศึกษา สูงกว่า
เป้าหมาย

1 ตุลาคม 2562 - 
30 กันยายน 2563

สูงกว่าเป้าหมาย - -

ผลรวมท้ังหมด    141,852,485.12    135,420,615.69
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สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จากระบบ UBUFMIS)
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการการพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา มีร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
นานาชาติ 1 ฉบับ

            80,000.00            58,430.00 มีรายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ EdPEx

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย ไม่มี

ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพ
จาก สกอ. มากกว่า 3.51 ทุก
หลักสูตร (16 หลักสูตร)

            93,100.00            76,340.00 ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพ
จาก สกอ.มากกว่า 3.51 ทุก
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย ไม่มี

โครงการบริการวิชาการ โครงการอบรมเร่ือง "เกษตรอัจฉริยะ" จ านวนผู้เข้าร่วม 60 คน           200,000.00                         -   ยกเลิก ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด ไม่
สามารถจัดโครงการได้

โครงการอบรมเร่ือง "ระบบควบคุม
อัตโนมัติ"

จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน           200,000.00                         -   ยกเลิก ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด ไม่
สามารถจัดโครงการได้

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

       3,634,100.00       7,268,199.28 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

       3,074,000.00       2,177,561.90 ร้อยละ 95 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านความรู้ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

       1,460,700.00          589,592.86 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

            79,800.00            21,132.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

            21,500.00                         -   ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          365,700.00          192,990.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ทางปัญญา

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          456,300.00          141,406.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา และ
กิจกรรมเพ่ือคณะวิศวกรรมศาสตร์

จ านวนผู้สนับสนุนทุนการศึกษา 
10 ราย

          550,000.00          360,000.00 10 ราย 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          900,000.00                         -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีซุ้มอาหารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          500,000.00                         -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีห้องสมุดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (ENG Co-Working 
Space)

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

       2,190,000.00                         -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          760,000.00                         -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายใย
แก้วน าแสงภายในอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          320,300.00          320,200.00 ร้อยละ 83.07 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงระบบปรับอากาศ 
กลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          500,000.00          470,000.00 ร้อยละ 83.07 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

                        -   ร้อยละ 74.38 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

       5,229,000.00       5,092,479.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          983,800.00          622,464.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

โครงการสนับสนุนการศึกษาของ
นักศึกษาภูฏาน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          136,000.00            60,000.00 ร้อยละ 83.07 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด ท าให้
นักศึกษาภูฏานไม่สามารถกลับเข้า
มาเรียนในประเทศไทยได้

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

            34,900.00                         -   ร้อยละ 74.38 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
อาคารสถานท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          398,800.00            76,600.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะ 
(ENG for Smart Class Room)

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          500,000.00          497,015.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

     18,163,687.45     18,163,687.45 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

(ว่าง)      37,884,020.00     37,212,125.83 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

       1,049,000.00          830,810.00 ร้อยละ 80 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการ
สอนออนไลน์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          587,700.00          522,370.00 ร้อยละ 74.38 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการพัฒนาระบบการ
ประชาสัมพันธ์ และส่ือสารองค์กร

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          140,700.00          140,700.00 ร้อยละ 73.75 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 85

            22,000.00            22,000.00 ร้อยละ 75.07 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ต่ ากว่าเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

          112,000.00                         -   ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภายใต้ระบบ
คุณภาพ  ร้อยละ 80

          100,000.00              7,730.00 ร้อยละ 71.19 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

            30,000.00            30,000.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาย
วิชาการ

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

          399,000.00            17,389.00 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

          300,000.00          300,000.00 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการจ้างเหมาท าความสะอาดกลุ่ม
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

          541,100.00          541,008.00 ร้อยละ 83.60 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ 85

              4,800.00              4,800.00 ร้อยละ 75.07 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหาร และจัดการหน่วยงาน มีร่างเกณฑ์ประกันคุณภาพระดับ
นานาชาติ 1 ฉบับ

            80,000.00            58,430.00 มีรายงานการประเมินตนเองตาม
เกณฑ์ EdPEx

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย ไม่มี

โครงการบริหารจัดการทรัพยากร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

จ านวนผู้ใช้บริการ             72,400.00                         -   7 ราย 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

       5,753,000.00       5,753,000.00 ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

              1,200.00                         -   ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงกการวิจัยและนวัตกรรม_
โครงการวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ในการพัฒนาชุมชนและสังคม

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล
นักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่บนฮาดูปคลัสเตอร์

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

            18,000.00            18,000.00 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

              6,000.00              6,000.00 ร้อยละ 95 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

โครงการเผยแพร่งานวิจัย ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

          287,500.00          252,566.40 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาทักษะด้านงานวิจัย ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

            40,000.00                         -   ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการวิจัยประยุกต์ โครงการศึกษาและการพัฒนาโมเดล
แบบจ าลองทางคอมพิวเตอร์เพ่ือช่วย
ในการวางแผนการตัดสินใจในกรณีการ
เกิดเหตุฉุกเฉิน

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

            18,000.00            18,000.00 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสม
องค์ความรู้_โครงการวิจัยท่ี
สามารถน าไปใช้ในการพัฒนา
ชุมชนและสังคม

การพัฒนาระบบติดตามและรายงาน
ผลข้อมูลงานบ ารุงรักษาสายส่งผ่าน
ระบบมือถือ

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

          529,000.00          243,000.00 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

โครงการวิจัยหัวข้อ GECKO: 
Improving Engineers’ 
Employability with Multi-
competencies, Knowledge and 
Opportunities

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

       1,000,000.00                         -   ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

การศึกษาชลศาสตร์การไหลในแม่น้ า
มูลโดยใช้แบบจ าลองทางกายภาพและ
แบบจ าลองคณิตศาสตร์ : กรณีศึกษา
แม่น้ ามูลจาก อ.เมือง จังหวัด
อุบลราชธานี ถึงจุดบรรจบแม่น้ าโขง

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

       2,015,600.00          576,500.00 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ โครงการการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ า
แบบสูบน้ ากลับล าตะคองในสภาวะสูบ
น้ ากลับและผลิตไฟฟ้าเพ่ือรองรับการ
เพ่ิมข้ึนของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ท่ีใช้
พลังงานหมุนเวียน

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

            81,100.00            77,311.72 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการการย่อยสลายพาราเซตามอล
ในน้ าด้วยเอนไซม์แลคเคสหยาบตรึง 
(วท.2555)

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

            18,000.00                         -   ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการอุปกรณ์มือกลเสริมก าลังแบบ
โครงร่างภายนอกส าหรับการฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ

จ านวนผู้เข้าร่วม           241,000.00                         -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน ถึงเดือน 
พ.ย.63

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

การออกแบบและสร้างเคร่ืองสูบน้ า
พลังงานทดแทนแบบผสมผสาน
พลังงานจากการป่ันและเซลล์
แสงอาทิตย์ - อ.ประชาสันติ

เคร่ืองสูบน้ าพลังงานทดแทน
ต้นแบบ 1 เคร่ือง

            50,000.00                         -   เคร่ืองสูบน้ าพลังงานทดแทน
ต้นแบบ 1 เคร่ือง

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการ โครงการการให้บริการทางวิชาการ
เก่ียวกับค่าทดสอบวัสดุ

จ านวนผู้ใช้บริการ 20 ราย           900,000.00          269,400.00 มีผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 25 ราย 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

โครงการการให้บริการทางวิชาการ
เก่ียวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า

จ านวนผู้ใช้บริการ 20 ราย           900,000.00          654,680.40 มีผู้เข้าใช้บริการ จ านวน 30 ราย 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ 
(E-Camp)

จ านวนผู้เข้าร่วม 80 คน           100,000.00            88,550.00 มีนักเรียน/นักศึกษา เข้าร่วม
โครงการ 80 คน

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการด้านพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

จ านวนผู้เข้าร่วม 155 หน่วยงาน        5,520,000.00       6,213,460.00 มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน
 155 หน่วยงาน

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า

จ านวนผู้เข้าร่วม 76 คน           500,000.00          109,751.00 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 76 คน 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนัก
ประดิษฐ์ (Bridge 2 Inventor 
challenge)

1.จ านวนผู้เข้าร่วม 1,000 คน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

       1,100,000.00          326,457.00 1.มีผู้เข้าร่วม 1000 คน คิดเป็น
ร้อยละ 198
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 85.00
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 90.00

13-15 พ.ย.62 ตามเป้าหมาย

ศูนยเรียนรู้ด้านเกษตรอัจฉริยะ 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 350 คน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

          250,000.00          200,000.00 1.มีผู้เข้าร่วม 350 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 85.00
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 85.00

15 ก.ค.-12 ก.ย.
63

ตามเป้าหมาย

Electronic is fun for kids 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

            52,000.00            52,000.00 1.มีผู้เข้าร่วม 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 85.50
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 87.50

 4 ม.ค.63 ตามเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี GIS สมัยใหม่
ส าหรับการปฏิบัติงาน

1.จ านวนผู้เข้าร่วม 35 คน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

            73,200.00            73,200.00 1.มีผู้เข้าร่วม 35 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 97.32
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 97.20

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุต
สาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน 
เพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ
หน่วยงานของรัฐ

1.จ านวนผู้เข้าร่วม 8 แห่ง 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

            61,000.00            61,000.00 1.มีผู้เข้าร่วม 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
 100
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 90.3
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 50

18 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

ตามเป้าหมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุตย์ใช้
พลังงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือ
เกษตรกรรม

1.จ านวนผู้เข้าร่วม 40 คน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

            92,000.00            92,000.00 1.มีผู้เข้าร่วม 40 คนคิดเป็นร้อยละ
 100
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 95.0
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 95.0

24-25 ก.ค.63 ตามเป้าหมาย

โครงการ “พัฒนาทักษะเชิงวิศวกรรม
ให้วิศวกรรุ่นเยาว์ไทย ก้าวไกลสู่ไทย
แลนด์ 4.0”

1.จ านวนผู้เข้าร่วม 2,500 คน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

          398,800.00          398,800.00 1.มีผู้เข้าร่วม 2,502 คน คิดเป็น
ร้อยละ 166.80
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 85.34
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 94.28

20-31 ม.ค.63 ตามเป้าหมาย

โครงการเพ่ิมผลิตภาพแรงงานสู่ SMEs
 4.0

1.จ านวนผู้เข้าร่วม 7 แห่ง  
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

       1,025,000.00                         -   1.มีผู้เข้าร่วม 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
 100
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 80

28 ม.ค.-24 ส.ค.
63

ตามเป้าหมาย
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โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน ผลการด าเนินงาน ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

การบรรลุ
เป้าหมายของ

ตัวช้ีวัด 

โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ โครงการยกระดับการเรียนรู้ทาง
วิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ

จ านวนผู้เข้าร่วม        2,040,340.00                         -   อยู่ระหว่างการสรุปรายงานผลใน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

3 ก.ค.-30 ก.ย.63 ตามเป้าหมาย

โรงเรียนวิศวกรรุ่นเยาว์ 1.จ านวนผู้เข้าร่วม 555 คน 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

          237,400.00          237,400.00 1.มีผู้เข้าร่วม 555 คน คิดเป็นร้อย
ละ 111
2.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 9430
3.ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 90.00

29-30 ส.ค.63 ตามเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

            24,000.00            24,000.00 ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 
80.99

1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

โครงการเผยแพร่งานวิจัย ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ ร้อยละ 30

          100,000.00          141,866.40 ร้อยละ 38.44 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

โครงการนิทรรศการนวัตกรรมและ
ส่ิงประดิษฐ์เชิงวิศวกรรมพ้ืนบ้านอีสาน

จ านวนผู้เข้าร่วม 100 คน             50,000.00            50,000.00 115 คน 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ ร้อยละ 80

            55,100.00                         -   ร้อยละ 80.99 1 ต.ค.62-30 
ก.ย.63

สูงกว่าเป้าหมาย

ผลรวมท้ังหมด    107,319,661.58     87,941,904.93
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สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4

 โครงการบริการวิชาการ  โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่

 รายได้ ร้อยละ 50 ของ
หลักสูตร Non Degreeท่ีต้ังไว้

         400,000.00                        -    1.บางรายวิชา อยู่ระหว่าง
การพิจารณาเพ่ือปรับเป็น
หลักสูตร Non Degree ซ่ึง
ยังไม่ได้รับการอนุมัติ 
2.ยังไม่มีรายได้เกิดข้ึน จาก
 Non Degree

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ต่่ากว่าเป้าหมาย  การจัดท่ารายวิชากต้อง
พิจารณาหัวข้อท่ีน่าสนใจ
และดึงดูด เพราะด้วย
สถานการณ์ท่ีมหาวิทยาลัย
แต่ละท่ีแข่งขันกันอย่างมาก

 พิจารณาเน้ือหา
หลักสูตรให้มีความ
น่าสนใจ
เจาะกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายให้ชัดเจน

 โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

 โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

 1.ความพึงพอใจของผุ้เข้าร่วม
โครงาการ ร้อยละ 80
2.ด่าเนินแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด ร้อยละ 80

           77,100.00         186,286.00 1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ่านวน
 6 โรงเรียน มีนักเรียนเข้า
ร่วมท้ังส้ิน 800 คน ซ่ึงเป็น
จ่านวนท่ีมากกว่าท่ี
ต้ังเป้าหมายไว้ท่ี 300 คน 
2.ด่าเนินการโครงการแล้ว
เสร็จและเบิกจ่ายภายใน
ก่าหนด 100%

 ต.ค.62 - ก.ย.63  สูงกว่าเป้าหมาย  1. ท่าการ
ประชาสมัพันธ์อย่าง
ต่อเน่ือง และเพ่ิม
แรงจูงใจและกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมของแต่ละ
กลุ่ม
2. เพ่ิมงบประมาณใน
รอบงบประมาณปีถัดไป

9. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 ผลการด าเนินงาน ผลรวมการเบิกจ่าย
 ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ

(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี
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 ผลการด าเนินงาน ผลรวมการเบิกจ่าย
 ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ

(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ

 โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์

 1.ด่าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
ร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ีต้ังไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ
2.ความพึงพอใจของผุ้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80
3.ด่าเนินแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด ร้อยละ 80

         587,200.00         400,914.00  1.การด่าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์เป็นไปตาม
แผนการด่าเนินงานท่ี
ก่าหนดไว้ ร้อยละ 100
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
80
3.ด่าเนินการโครงการแล้ว
เสร็จและเบิกจ่ายภายใน
ก่าหนด 100%

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม

 1.ด่าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
ร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ีต้ังไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ
2.ความพึงพอใจของผุ้เข้าร่วม
โครงาการ ร้อยละ 80
3.ด่าเนินแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด ร้อยละ 80

         820,700.00         666,066.00  1.การด่าเนินการสอบ
วิทยานิพนธ์เป็นไปตาม
แผนการด่าเนินงานท่ี
ก่าหนดไว้ ร้อยละ 100
2.ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
80
3.ด่าเนินการโครงการแล้ว
เสร็จและเบิกจ่ายภายใน
ก่าหนด 100%

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

 โครงการจัดจ้างพนักงานเงิน
รายได้

 ร้อยละ 100 งบประมาณ
เบิกจ่ายเพียงพอ

         208,600.00           34,700.00  ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว -
พนักงานท่ัวไป เพียงพอ 12
 เดือน
ตามเป้าหมาย เบิกจ่ายร้อย
ละ 100

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย
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 ผลการด าเนินงาน ผลรวมการเบิกจ่าย
 ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ

(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการบริหารจัดการเพ่ือ
จ้างบุคลากร

 ร้อยละ 100 งบประมาณ
เบิกจ่ายเพียงพอ

      6,155,000.00         941,098.00  ค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย เงินรายได้ 
เพียงพอ 12 เดือน
ตามเป้าหมาย เบิกจ่ายร้อย
ละ 100

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

 โครงการจัดหารายได้จากศิษย์
เก่าและแหล่งทุนบริจาค (แผน
กลยุทธ์ทางการเงิน)

 รายได้จ่ากการบริจาค ร้อยละ
 80 ของแผนท่ีต้ังไว้

         150,000.00                        -    จากแผนการเงินบริจาคเงิน
รายได้ ร้อยละ 80 เป็นเงิน
จ่านวน 120,000 บาท
ผลการด่าเนินงานของคณะ
ด่าเนินการได้ ร้อยละ 
74.30 เป็นเงินจ่านวน 
111,421 บาท ซ่ึงยังต่่า
กว่าเป้าหมายอีกจ่านวน 
38,579 บาท

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ต่่ากว่าเป้าหมาย
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 ผลการด าเนินงาน ผลรวมการเบิกจ่าย
 ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ

(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

 1.ด่าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ
ร้อยละ 80 ของกิจกรรมท่ีต้ังไว้
ในแผนปฏิบัติราชการ
2.ความพึงพอใจของผุ้เข้าร่วม
โครงาการ ร้อยละ 80
3.ด่าเนินแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด ร้อยละ 80

         120,900.00           36,203.00  1.การด่าเนินโครงการ
เป็นไปตามแผนการ
ด่าเนินงานร้อยละ 100 
โดดยก่าหนดกิจกรรมไว้ 14
 กิจกรรม และได้
ด่าเนินการท้ังหมด
2.การประเมินโครงการท่ี
นักศึกษาเข้าร่วม มีความพึง
พอใจมากกว่าร้อยละ 80
3.ด่าเนินโครงการแล้วเสร็จ
และเบิกจ่ายภายใน
ระยะเวลาท่ีก่าหนด

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ
นักศึกษา

 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา  สนับสนุนทุนการศึกษาปีละ 1
 คร้ัง

           20,000.00                        -    ด่าเนินการสนับสนุน
ทุนการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี
ก่าหนด และแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

 การเบิกจ่ายร้อยละ 100       1,436,180.00         503,045.00  เป็นไปตามแผนท่ีก่าหนดไว้  ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย
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 ผลการด าเนินงาน ผลรวมการเบิกจ่าย
 ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ

(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

 โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

 ร้อยละ 60 บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีได้รับการ
พัฒนาตนเอง

           10,000.00                        -   1.ด้วยสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 ส่งผลให้
การจัดอบรม/สัมมนา ของ
หน่วยงานต่างๆต้องเล่ือนไม่
มีก่าหนด และได้เปล่ียน
รูปแบบการจัดแบบออนไลน์
 ส่งผลให้บุคลากรสาย
สนับสนุนบางส่วนไม่
สามารถเข้าร่วมได้ 
2.ประกอบกับงบประมาณ
ท่ีก่าหนดไว้ไม่เพียงพอต่อ
การเดินทางและ
ค่าลงทะเบียน

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ต่่ากว่าเป้าหมาย  งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การเดินทาง และ
ค่าลงทะเบียน

 จัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม  หรือ
ส่วนกลางจัดฝึกอบรมให้

 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

 โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากร

 ร้อยละ 60 บุคลากรสาย
วิชาการท่ีได้รับการพัฒนาตนเอง

           10,000.00                        -   1.ด้วยสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19 ส่งผลให้
การจัดอบรม/สัมมนา ของ
หน่วยงานต่างๆต้องเล่ือนไม่
มีก่าหนด และได้เปล่ียน
รูปแบบการจัดแบบออนไลน์
 ส่งผลให้บุคลากรบางส่วน
ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 
2.ประกอบกับงบประมาณ
ท่ีก่าหนดไว้ไม่เพียงพอต่อ
การเดินทาง

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ต่่ากว่าเป้าหมาย  งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การเดินทาง และ
ค่าลงทะเบียน

 จัดสรรงบประมาณ
เพ่ิมเติม  หรือ
ส่วนกลางจัดฝึกอบรมให้
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 ผลการด าเนินงาน ผลรวมการเบิกจ่าย
 ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ

(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและระดับสากล

 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร

 ร้อยละ 80 บุคลากรสสาย
บริหารท่ีได้รับริหารพัฒนาตนเอง

           10,000.00                        -    เป็นไปตามแผนท่ีก่าหนดไว้  ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

 โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

 งบประมาณเพียงพอส่าหรับค่า
สาธารณูปโภค ร้อยละ 100

         400,000.00                        -    ไตรมาส 4 ค่าไฟฟ้าอาจไม่
เพียงพอจ่าย และได้ต้ัง
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม
ในปีบประมาณ 2564

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการค่าใช้จ่ายสมทบค่าจ้าง
เหมาท่าความสะอาด

 งบประมาณเพียงพอส่าหรับ
สมทบค่าจ้างเหมาท่าความ
สะอาด ร้อยละ 100

         171,800.00                        -    สมทบค่าจ้างเหมาท่าความ
สะอาด เพียงพอ 12 เดือน

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการบริหารจัดการท่ัวไป
คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ

 1.ความพึงพอใจของผุ้เข้าร่วม
โครงาการ ร้อยละ 80
2.ด่าเนินแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด ร้อยละ 80

           39,100.00                        -    เป็นค่าใช้จ่ายท่ัวไป เช่น 
ค่าน่้า ค่าน่้ามันรถ ค่าซ่อม
แอร์ ฯลฯ

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 1.โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 โครงการท่ีได้รับสนับสนุนจาก
แหล่งทุนภายนอก

 ได้รับงบประมาณสนับสนุน
จากแหล่งทุนภายนอก ไม่ต่า
กว่าร้อยละ 60 ของ
งบประมาณท่ีต้ังไว้

         677,600.00                        -    ได้รับงบวิจัย แต่ไม่ได้โอน
งบประมาณมาต้ังจ่ายท่ี
คณะฯ

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ต่่ากว่าเป้าหมาย  มีผลการด่าเนินงาน โดย
เบิกจ่ายภายใต้งบประมาณ
ของอุทยานวิทยาศาสตร์

 ตัดจ่ายงบประมาณมา
ท่ีคณะฯ เพ่ือท่ีคณะฯ 
จะได้บริหารจัดการได้
คล่อง

 2.โครงการศึการวบรวม
ฐานข้อมูล และจัดทังแม่บทดิจิทัล

 โครงการท่ีได้รับการสนับสนุน
ภายในจากมหาวิทยาลัย

 จ่านวนงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา

      1,000,000.00  ได้รับงบประมาณจาก
งานวิจัยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา จ่านวน 
800,000 บาท

 สูงกว่าเป้าหมาย
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 ผลการด าเนินงาน ผลรวมการเบิกจ่าย
 ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ

(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 3.โครงการศึกษาแนวคิด
ออกแบบศูนย์การประชุมช้ัน 4 
อาคารส่านักงานอธิการบดี (หลัง
เก่า)

 โครงการท่ีได้รับการสนับสนุน
ภายในจากมหาวิทยาลัย

 จ่านวนงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา

         150,000.00  ได้รับงบประมาณจาก
งานวิจัยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา จ่านวน 
800,000 บาท

 สูงกว่าเป้าหมาย

 4.โครงการศึกษาวิเคราะห์
แนวทางปรับปรุงโรงอาหารกลาง
 และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

 โครงการท่ีได้รับการสนับสนุน
ภายในจากมหาวิทยาลัย

 จ่านวนงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีท่ี
ผ่านมา

         150,000.00  ได้รับงบประมาณจาก
งานวิจัยสูงข้ึนเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา จ่านวน 
800,000 บาท

 สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการบริการวิชาการ  นวัตกรรมการออกแบบเพ่ือ
คุณภาพชีวิต (Innovative 
Design for Smart Life)

 1.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่่ากว่า
ร้อยละ 80
2.ด่าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด

         379,000.00                        -    1.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ่านวน 6 โรงเรียน มี
นักเรียนเข้าร่วมท้ังส้ิน 800
 คน ซ่ึงเป็นจ่านวนท่ี
มากกว่าท่ีต้ังเป้าหมายไว้ท่ี 
300 คน 
2.ด่าเนินการโครงการแล้ว
เสร็จและเบิกจ่ายภายใน
ก่าหนด 100%

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 โครงการบริการวิชาการ  โครงการสร้างรายได้จากการ
บริการวิชาการ

 1.ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่่ากว่า
ร้อยละ 80
2.ด่าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด

           32,000.00                        -    เน่ืองจากก่าหนดการของ
โครงการจะจัดข้ึนระหว่าง
เดือน ก.พ.และ มี.ค. แต่
ท้ังน้ี จากสถานการณ์โรค
ราดโควิด 19 จึง
จ่าเป็นต้องยกเลิกโครงการ

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ยกเลิกโครงการ  เน่ือจากสถานการณ์โรค
ระบาดโควิด 19
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 ผลการด าเนินงาน ผลรวมการเบิกจ่าย
 ณ ส้ินไตรมาส 4

 รวมงบประมาณท้ังส้ิน  ข้อเสนอแนะ ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ

(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

 พระพุทธรูปพ้ืนถ่ินเมืองอุบล
เพ่ือเช่ืมอโยงย่านเมืองเก่า
อุบลราชธานี

 1. ข้อมูลด้านความรู้ด้าน
วิชาการพระพุทธรูปเมืองอุบล 
และอีสาน จ่านวน 1 ผลงาน
2. ด่าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด

         100,000.00         100,000.00  1. มีข้อมูลด้านความรู้ด้าน
วิชาการพระพุทธรูปเมือง
อุบล และอีสาน จ่านวน 1 
ผลงาน และเผยแพร่ผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์
2. ด่าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก่าหนด

 ต.ค.62 - ก.ย.63  ตามเป้าหมาย

 ผลรวมท้ังหมด     17,738,590.00   10,053,747.26
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สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4 
10. คณะศิลปศาสตร์

 เงินงบประมาณ  เงินรายได้  รวม  เงินงบประมาณ  เงินรายได้  รวม

 โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 โครงการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์

     1,923,100.00        1,923,100.00      1,923,100.00      4,766,089.65      6,689,189.65  จ านวนนักศึกษา  2,335 คน จัดการเรียนการสอนในปี 
งบประมาณ 2563 ได้
ครบทุกหลักสูตรทุกช้ันปี

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ยกเลิกการจัด
กิจกรรมหลาย
กิจกรรมและเปล่ียน
รูปแบบการจัด
กิจกรรม เช่น การ
สอนออนไลน์ การท า
กิจกรรมผ่านส่ือ ซ่ึงไม่
ต้องใช้งบประมาณ

ไม่มี

 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

 การบริหารจัดการค่าจ้าง
บุคลากร

   14,211,800.00   14,211,800.00                        -      13,193,258.99    13,193,258.99  จ านวนคน  44 คน จ่ายค่าตอบแทนตามท่ีต้ัง
งบประมาณไว้ และได้รับ
การจัดสรรเงินค่าจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวชาว
ต่างประเทศเป็นอัตราเงิน
งบประมาณเพ่ิมเติม ท า
ให้มีเงินเหลือจ่าย

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
และส่ิงก่อสร้างของคณะ
ศิลปศาสตร์

     8,133,700.00     8,133,700.00      3,688,823.00      3,688,823.00  จ านวน  42 รายการ จัดซ้ือครุภัณฑ์ได้ตามท่ี
ได้รับอนุมัติ จ านวน 42 
รายการ

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย

 โครงการบริหารจัดการ
ภายในคณะศิลปศาสตร์

        336,000.00        336,000.00            323,705.79         323,705.79  จ านวนกิจกรรม  1 กิจกรรม จัดกิจกรรม 1 กิจกรรม
โดยใช้งบประมาณน้อย
กว่าท่ีก าหนด

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือสนับสนุนการศึกษา

        120,000.00        120,000.00         120,000.00         120,000.00  จ านวนครุภัณฑ์  1 รายการ จัดซ้ือครุภัณฑ์ได้ตามท่ี
ได้รับอนุมัติ 1 รายการ

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 งบประมาณท่ีรับได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4
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 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 งบประมาณท่ีรับได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4 โครงการค่าใช้จ่าย

บุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

 โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

   25,499,710.14   25,499,710.14    25,499,710.14    25,499,710.14  จ านวนคน  54 คน  จ่ายค่าตอบแทนตามท่ีต้ัง
งบประมาณไว้ และได้รับ
การจัดสรรเงินค่าจ้าง
ลูกจ้างช่ัวคราวชาว
ต่างประเทศเป็นอัตราเงิน
งบประมาณเพ่ิมเติม ท า
ให้มีเงินรายจ่ายมากกว่าท่ี
ได้รับอนุมัติเบ้ืองต้น

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์
และส่ิงก่อสร้างของคณะ
ศิลปศาสตร์

     1,764,900.00     1,764,900.00      1,463,223.00      1,463,223.00  จ านวนครุภัณฑ์  1 รายการ จัดซ้ือได้ตามจ านวน โดย
ใช้งบประมาณน้อยกว่าท่ี
ก าหนด

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

 โครงการบริหารจัดการ
ภายในคณะศิลปศาสตร์

        498,000.00        498,000.00                        -    จ านวนกิจกรรม ยุบรวบกิจกรรม ไปจัด
รวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ใน
โครงการบริหารจัดการ 
ไม่ต้องใช้งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

 

 โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปศาสตร์

 โครงการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์

               400.00               400.00                        -    จ านวนนักศึกษา ยุบรวบกิจกรรม ไปจัด
รวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ใน
โครงการบริหารจัดการ 
ไม่ต้องใช้งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

 โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

 การบริหารจัดการค่าจ้าง
บุคลากร

        156,000.00        156,000.00                        -    จ านวนคน ยุบรวบกิจกรรม ไปจัด
รวมกับกิจกรรมอ่ืนๆ ใน
โครงการบริหารจัดการ 
ไม่ต้องใช้งบประมาณท่ีต้ัง
ไว้

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

 โครงการบริหารจัดการ
ภายในคณะศิลปศาสตร์

     4,900,500.00     4,900,500.00      3,406,254.94      3,406,254.94  จ านวนกิจกรรม จัดกิจกรรมได้โดยใช้
งบประมาณน้อยกว่าท่ี
ก าหนด

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย

 โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดอาคารคณะ
ศิลปศาสตร์

        182,200.00        182,200.00         182,200.00            182,200.00  จ านวนอาคาร  2 อาคาร จ่ายค่าจ้างเหมาบริการได้
 4 เดือน จ านวน 2 
อาคาร

1 ต.ค.2562-31
 ม.ค.2563
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 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 งบประมาณท่ีรับได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4 โครงการวิจัยและพัฒนา  โครงการวิจัยและพัฒนา      4,250,000.00     4,250,000.00         418,343.66         418,343.66  จ านวนโครงการ  1 โครงการ ได้รับค่าสาธารณูปโภค

จากโครงการวิจัยครบ
ตามจ านวนโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563 แต่
กิจกรรมท่ีคาดว่าจะได้รับ
เพ่ิมไม่มี

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ยกเลิกการจัด
กิจกรรมหลายกิจกรรม

 โครงการบริการวิชาการ  โครงการบริการวิชาการ      1,610,000.00     1,610,000.00         136,000.00         136,000.00  จ านวนโครงการ  1 โครงการ ได้รับค่าลงทะเบียน/ค่าท่ี
ปรึกษา/สาธารณูปโภค
จากโครงการครบตาม
จ านวนโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563 แต่
กิจกรรมท่ีคาดว่าจะได้รับ
เพ่ิมไม่มี

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ยกเลิกการจัด
กิจกรรมหลายกิจกรรม

 โครงการพัฒนางาน
บริการวิชาการแก่สังคมฯ 
และงานท านุฯ

          10,000.00          10,000.00                        -    จ านวนโครงการ  1 โครงการ มีการด าเนินงานตาม
ข้ันตอนท่ีก าหนดไว้

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ยกเลิกการจัด
กิจกรรมหลายกิจกรรม

 อบรมครูแนะแนวใน
ศตวรรษท่ี 21

        100,000.00        100,000.00         100,000.00         100,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  80 คน  82 คน คร้ังท่ี 1 วันท่ี 7 
ก.พ.2563
คร้ังท่ี 2 วันท่ี 7 
ก.ค.2563

สูงกว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เป็น 2 รอบ 
โดยจ ากัดจ านวนคน 
แทนการจัดห้องใหญ่

 โครงการพุ่งเป้า:การ
พัฒนาทักษะภาษาท่ีสอง
ในโรงเรียนเครือข่าย
พันธมิตรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีท่ี2

        136,500.00        136,500.00         136,500.00         136,500.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  50 คน  50 คน 1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เป็นจัดท า
ส่ือออนไลน์นับจ านวน
ผู้เข้าใช้บริการ

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
และประชุมวิชาการ
หลักสูตรภาษาจีน ระดับ
ปริญญาตรีบัณฑิต 
สถาบันอุดมศึกษา
ตะวันออกเฉียงเหนือ

        162,000.00        162,000.00         162,000.00         162,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  150 คน  150 คน 28-29 ม.ค.
2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม
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 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 งบประมาณท่ีรับได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4 การสอนภาษาบาลีและ

สันสกฤตส าหรับครู
ภาษาไทยยุค 4.0

          85,000.00          85,000.00           85,000.00           85,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  150 คน  130 คน 18-19 ก.ค.
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมเป็นการ
อบรมออนไลน์

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการผลิตส่ือการเรียน
การสอนภาษาจีนและ
ภาษาต่างประะเทศแก่
ครูผู้สอนภาษาจีนและ
ภาษาต่างประเทศ สู่
ศตวรรษท่ี 21 ในระดับ
มัธยมศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีอีสานใต้ รุ่นท่ี 1

          90,000.00          90,000.00           90,000.00           90,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  200 คน  191 คน 13-14 ส.ค.
2563
20-21 ส.ค.
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย

 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนให้กับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะครูท่ีไม่มีวุฒิ
เก่ียวกับการสอน
ภาษาอังกฤษ (English 
Teaching 
Development for 
Teachers of English 
with Non-English 
Majors)

          61,500.00          61,500.00           61,500.00           61,500.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  60 คน  91 คน 22-23 ส.ค.
2563

สูงกว่าเป้าหมาย  

 สอนอ่านเขียนภาษาไทย
ตามแนวคิด brain-based
 learning (BBL)

          71,600.00          71,600.00           71,600.00           71,600.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  60 คน  60 คน 29-ส.ค.-63 ตามเป้าหมาย  

 การส่งเสริมและพัฒนา
สภาเด็กและเยาวชนสู่การ
ท างานจิตอาสาในชุมชน

        101,400.00        101,400.00         101,400.00         101,400.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  70 คน  55 คน 1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เป็นการ
เผยแพร่ทางออนไลน์
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 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 งบประมาณท่ีรับได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่
เจ้าหน้าท่ีด่านตรวจคนเข้า
เมืองในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี

          75,000.00          75,000.00           75,000.00           75,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  45 คน  45 คน 1-2,8-9,15 
สิงหาคม 2563

ตามเป้าหมาย

 การอบรมเพ่ือพัฒนา
ผลงานทางวิชาการส าหรับ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
สาขาภาษาจีน 
ระดับอุดมศึกษา ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ัง
ท่ี 2

        100,000.00        100,000.00         100,000.00         100,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  100 คน  90 คน 1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เผยแผร่
ความรู้ทางส่ือออนไลน์

 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้าน
สมุนไพรพ้ืนบ้านเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวใน
ชุมชนพ้ืนท่ีจังหวัด
อุบลราชธานี

        112,000.00        112,000.00         112,000.00         112,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  195 คน  170 คน 1-31 สิงหาคม 
2563

ต่ ากว่าเป้าหมาย

 อบรมพัฒนาผู้น าชุมชน
ในการออกก าลังกายเพ่ือ
สุขภาวะสุขภาพชุมชนท่ี
เข้มแข็ง

        100,000.00        100,000.00         100,000.00         100,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม  65 คน  65 คน 11-12 ก.ค.
2563

ตามเป้าหมาย

 โครงการบริหารจัดการ
ภายในคณะศิลปศาสตร์

 โครงการบริหารจัดการ
ภายในคณะศิลปศาสตร์

          32,000.00          32,000.00                        -    จ านวนกิจกรรม 1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม ไม่ต้องใช้
งบประมาณ

 โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหารงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

 การเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานีในรูปแบบ 2
 ภาษา

          40,000.00           40,000.00           40,000.00  เผยแพร่ทาง
ระบบออนไลน์

n/a มีเพจข้อมูลความรู้
เก่ียวกับประเพณีแห่เทียน
 3 ภาษา เผยแพร่ทางล่ือ
ออนไลน์

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เป็นการ
เผยแพร่ทางออนไลน์
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 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 งบประมาณท่ีรับได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4 อบรมเชิงปฏิบัติการและ

ร่วมเผยแพร่ข้อมูลต้น
เทียนและงานประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี ประจ าปี 
พ.ศ.2563

        110,000.00         110,000.00         110,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม 50 คน 60 คน 29-30 ส.ค.
2563

สูงกว่าเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม

 ร่องรอยของอารยธรรม
เขมรในจังหวัดอุบลราชธานี

          70,000.00           70,000.00           70,000.00  จ านวนช้ินงาน 1 ช้ินงาน หนังสือร่องรอยอารย
ธรรมเขมร จ านวน 1 ช้ิน

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย

 วัฒนธรรมใบลานวัดมหา
วนาราม อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัด
อุบลราชธานีและการ
เช่ือมโยงข้อมูลใบลานใน
วัดอ่ืนๆในพ้ืนท่ี

          60,000.00           60,000.00           60,000.00  จ านวนผู้เข้าชม
ฐานข้อมูล

70 คร้ัง 70 คร้ัง 1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เป็นเผลแพร่
ข้อมูลทางออนไลน์

 โครงการร้อยภาพเล่า
เร่ืองพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ อุบลราชธานีเพ่ือ
แสดงพัฒนาการและการ
เปล่ียนแปลงวิถีชีวิตของ
เมืองอุบลราชธานี

          80,000.00           80,000.00           80,000.00  จ านวนผู้เข้าชม
ฐานข้อมูล

100 คร้ัง 100 คร้ัง 1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เป็นเผลแพร่
ข้อมูลทางออนไลน์

 การบูรณาการชุดความรู้
ชาวไทยเช้ือสายจีน เพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาพ้ืนท่ีเมือง
เก่าอุบลวารินให้เป็นเหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม

          80,000.00           80,000.00           80,000.00  จ านวนผู้เข้าชม
ฐานข้อมูล

100 คร้ัง 100 คร้ัง 1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เป็นเผลแพร่
ข้อมูลทางออนไลน์

 ละครเวทีจีนส่งเสริม
คุณธรรมส าหรับเยาวชน 
คร้ังท่ี 5 ตอน เร่ืองเล่า
คุณธรรมชาวไทยเช้ือสาย
จีน

          60,000.00           60,000.00           60,000.00  จ านวนช้ินงาน 1 ช้ินงาน ส่ือวีดีทัศน์ จ านวน 1 
ช้ินงาน

1 ต.ค.2562-30
 ก.ย.2563

ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ
โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม เป็นเผลแพร่
ข้อมูลทางออนไลน์
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 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุ
เป้าหมาย

ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 งบประมาณท่ีรับได้รับจัดสรร  ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4 ร้อยคุณค่า ผ้าเมืองอุบล         100,000.00         100,000.00         100,000.00  จ านวนผู้เข้าชม

ฐานข้อมูล
200 คน 200 คน 1 ต.ค.2562-30

 ก.ย.2563
ตามเป้าหมาย เน่ืองจากสถานะการ

โรคระบาดท าให้ต้อง
ปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรม แบบ
เผยแพร่ข้อมูลทาง
ออนไลน์

 การพัฒนาเทคนิคการส่ือ
ความหมายทางการ
ท่องเท่ียวเพ่ืออนุรักษ์
แหล่งท่องเท่ียวทาง
ประวัติศาสตร์

          80,000.00           80,000.00           80,000.00  จ านวนผู้เข้าร่วม 55 คน 55 คน 24-26 ก.ค.
2563

ตามเป้าหมาย

ผลรวมท้ังหมด   28,670,421.05   45,563,170.00   74,233,591.05   28,670,421.05   26,366,201.03   55,006,622.08
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สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4
11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)  ร้อยละ 100 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

    34,641,400.00       21,969,997.94 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละ 63.42

 1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย - -

 โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)  ร้อยละ 100 ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท่า
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
เป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี

      6,191,300.00         2,347,702.13 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท่า
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 
94.44

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม  ร้อยละ 100 ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท่า
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
เป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี

      4,800,000.00         4,800,000.00 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท่า
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 
94.44

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน  โครงการบริหารและจัดการภายใน  ร้อยละ 90 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

      4,117,500.00         3,843,942.08 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละ 93.36

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการบริหารและจัดการภายใน  ร้อยละ 100 ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท่า
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
เป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี

      9,512,900.00         1,588,854.20 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท่า
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 
94.44

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การศึกษา

 ร้อยละ 80 ด่าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามแผนท่ีก่าหนด

      4,177,500.00         3,972,500.00 ด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามแผนท่ี
ก่าหนด ร้อยละ 95.9

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักศึกษา

 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดิภาพนักศึกษา

 ร้อยละ 100 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

         675,800.00           374,210.00  ร้อยละ 55.37 ของการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณตามแผน

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โครงการเรียนฟรี 15 ปี  ร้อยละ 100 ค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการท่ีได้รับสนับสนุน

         236,100.00           217,080.20 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละ 100

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ตามเป้าหมายท่ีก่าหนด

 ผลการด าเนินงาน รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี
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 ผลการด าเนินงาน รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

 โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

 (ว่าง)       2,542,680.00                          -   เบิกจ่ายท่ีกองคลัง 1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)  ร้อยละ 100 ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท่า
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือ
เป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี

         680,000.00           642,300.00 บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท่า
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 
94.44

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)  ร้อยละ 100 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

      1,705,300.00         1,060,267.44 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละ 62.17

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน  โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมีหลักธรร
มาภิบาล

 ร้อยละ 100 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

         288,000.00             16,947.00 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละ 5.88

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน  โครงการบริหารและจัดการเงินบริจาค  ร้อยละ 100 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

      2,000,000.00         1,971,417.00 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละ 100

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ตามเป้าหมายท่ีก่าหนด

 โครงการบริหารและจัดการภายใน  ร้อยละ 90 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

      8,937,600.00         8,338,655.15 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละ 93.30

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการช่าระเงินเงินทุนส่ารอง
มหาวิทยาลัย

 ร้อยละ 100 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

      5,000,000.00         5,000,000.00 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 
ร้อยละ 100

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ตามเป้าหมายท่ีก่าหนด

 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน  โครงการบริหารและจัดการภายใน  จ่านวนเงิน 50,000 บาทต่อ
สนับสนุนงานวิจัยภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจ่านวน
อาจารย์และนักวิจัย

         851,100.00           674,717.00 ได้ด่าเนินจัดสรรทุนวิจัยมุ่งเป้าเพ่ือ
แก้ปัญหาชุมชน ให้อาจารย์และ
นักวิจัยจ่านวน 10 โครงการ เป็นเงิน
 580,000 บาท

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการวิจัยและพัฒนา  โครงการวิจัยและพัฒนา  จ่านวนเงิน 2,000,000 
บาทสนับสนุนงานวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ่านวนอาจารย์และนักวิจัย

      3,280,990.00         2,962,802.00 ได้รับทุนวิจัยภายนอก จ่านวน 12 
โครงการ เป็นเงิน 3,168,600 บาท

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย
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 ผลการด าเนินงาน รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการบริการวิชาการ  โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการ  จ่านวนเงิน 800,000 บาท 
จากการหารายได้จากการ
ให้บริการวิชาการสู่สังคม

         809,900.00             28,782.00 ยกเลิก 3 โครงการ เน่ืองจากเกิดโรค
ระบาดโควิด 2019 ด่าเนินการจัด
โครงการเพียง 1 โครงการ

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ยกเลิกโครงการ

 การบูรณาการในการบริหารจัดการ
สารเคมีทางการเกษตรอย่างครบวงจร

 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

         124,800.00           124,700.00 ของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 พัฒนาคุณภาพน่้าด่ืมโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีท่ี 2

 ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ (100)

           80,000.00             80,000.00 ผู้เข้าร่วมโครงการ 100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ตามเป้าหมายท่ีก่าหนด

 การพัฒนาศักยภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน
สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัย

 ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการ
 (กลุ่มเป้าหมาย 100 คน)

           80,600.00             74,900.00 ผู้เข้าร่วมโครงการ 338 คน สูงกว่า
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ร้อยละ 228

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และผู้ดูแล
ผู้สูงอายุในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ในท่ีอยู่อาศัย

 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมโครงการ

           98,000.00             93,000.00 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
100

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ตามเป้าหมายท่ีก่าหนด

 การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
และการดูแลสุขภาพตนเองในผู้ป่วย
สูงอายุท่ีเป็นโรคเร้ือรัง คือโรคเบาหวาน 
ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูง

 ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุท่ี
เข้าร่วมโครงการ

           67,500.00             63,830.00 ผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
100

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ตามเป้าหมายท่ีก่าหนด

 การคัดกรอง รักษาโรคทางตาและให้
ค่าแนะน่าด้านการดูแลสุขภาพตาใน
ผู้ต้องขังพิการ ณ เรือนจ่ากลางจังหวัด
อุบลราชธานี

 ร้อยละ 80 ผู้ต้องขังพิการเข้า
ร่วมโครงการ

         131,000.00           121,238.58 ผู้ต้องขังพิการเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
 100

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 เสริมสร้างสุขภาวะท่ีดีด้านสุขภาพช่อง
ปาก และฟัน แก่ผู้สูงอายุชุมชนศรีไค

 ร้อยละ 85 ของผู้สูงอายุเข้า
ร่วมโครงการ

         210,000.00           210,000.00 ผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95 1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 การพัฒนาเยาวชนด้านสาธานรณสุขใน
เขตอีสาน

 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ

           98,800.00             98,800.00 ผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย
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 ผลการด าเนินงาน รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ตัวบ่งช้ี

 โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต่ารวจ
ตระเวนชายแดนด้านการส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนและและอนามัยส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน ส่าหรับโรงเรียนต่ารวจตระเวน
ชายแดนใหม่ 2 โรงเรียน ประจ่าปี
งบประมาณ 2563

 จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อย
ละ 85 กลุ่มเป้าหมาย 50 คน

           80,000.00             47,214.00 มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ัง 2 โรงเรียน
จ่านวน 65 คน เกินเป้าหมายท่ี
ก่าหนด ร้อยละ 20

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน  โครงการพัฒนาระบบบริหารท่ีมีหลักธรร
มาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก

 ร้อยละ 100 ค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามรายการท่ีได้รับสนับสนุน

         771,200.00           657,607.20 ร้อยละ 100 ค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการท่ี
ได้รับสนับสนุน

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ตามเป้าหมายท่ีก่าหนด

 โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของนักศึกษา

 โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา  ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก

      1,505,000.00            303,535.00 ร้อยละ 89 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา  ร้อยละ100ของนักศึกษา
หลักสูตรปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุก
ช้ันปี ได้รับความคุ้มครองด้าน
สุขภาพ และส่งต่ออย่าง
ปลอดภัย

      2,275,000.00           154,840.50 ร้อยละ100ของนักศึกษาหลักสูตร
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีทุกช้ันปี ได้รับความ
คุ้มครองด้านสุขภาพ และส่งต่ออย่าง
ปลอดภัย

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ตามเป้าหมายท่ีก่าหนด

 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่
ชุมชน

 โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการ
แก่ชุมชน(PCU)

 ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก

    22,014,100.00       10,843,751.99  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 85

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 โครงการการให้บริการทางการแพทย์
(โรงพยาบาล)

 ร้อยละ 100 ของการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณตามแผน

      4,214,200.00           988,867.89 ร้อยละ 23.47 ของการเบิกจ่าย
งบประมาณต่่ากว่าแผน

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย

 โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
แพทยศาสตร์

 โครงการการให้บริการรักษาพยาบาล
และส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย

 ร้อยละ 80 ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วย
นอก

    15,360,000.00       15,359,999.60  ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 85

1 ต.ค.62- 30 ก.ย.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 ผลรวมท้ังหมด   146,165,661.83       96,531,668.27
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โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

           899,100.00            899,099.51 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ

ร้อยละ 5 งบ 62 942,882 คร้ัง
งบ 63 955,670 คร้ัง

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.36

ตค.62 - มีค.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ปิดให้บริการ 
ในระหว่างวันท่ี 26 มีคง-30เมย 63 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือ 
Covid-19

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการ 030100040024

        1,158,210.00            661,719.00 จ่านวนคร้ังท่ีมีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด
 (walkin)

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 งบ 62 218,549 คร้ัง
งบ 63 132,815 คร้ัง
ลดลง ร้อยละ 39.23

ตค.62 - มีค.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ปิดให้บริการ 
ในระหว่างวันท่ี 26 มีคง-30เมย 63 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือ 
Covid-19

โครงการผลิตส่ือและบริการเทคโนโลยีทาง
การศึกษา

           175,200.00            168,807.00 จ่านวนการผลิตส่ือ หรือพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ในระบบ UBU 
LMS (จ่านวนรายวิชา/ปี)

20 รายวิชา 23 รายวิชา ตค.62 - มีค.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

           891,000.00            784,146.00 จ่านวนระบบบริการท่ีได้รับการพัฒนา
โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (ท้ังระบบ
เดิมท่ีมีการปรับปรุงพัฒนา และระบบ
ใหม่ท่ีสร้างข้ึน)

2 ระบบ 2 ระบบ ตค.62 - มีค.63 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์

           578,900.00            536,003.80  สัดส่วนของทรัพยากรท่ีจัดหาใน
รูปแบบดิจิทัลต่อทรัพยากรแบบ
รูปเล่ม (ร้อยละงบประมาณในการ
จัดซ้ือ/จัดหา)

ร้อยละ 50 : 50 ร้อยละ 73.55 : 26.45 ตค.62 - มีค.63 สูงกว่าเป้าหมาย

 ตัวบ่งช้ี

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4 
12. ส านักวิทยบริการ

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย
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 ตัวบ่งช้ี  ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย

โครงการจัดซ้ือทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

        2,763,200.00         2,763,159.84 ร้อยละการเพ่ิมข้ึนของการเข้าถึง
ทรัพยากรสารสนเทศ

ร้อยละ 5 งบ 62 942,882 คร้ัง
งบ 63 955,670 คร้ัง

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.36

ตค.62 - มีค.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ปิดให้บริการ 
ในระหว่างวันท่ี 26 มีค.--30เมย 63 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือ 
Covid-19

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค         1,985,000.00         1,572,250.88 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.40 ระดับ 4.90 ตค.62 - มีค.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเพ่ือการ
ให้บริการ

        2,659,930.00            454,070.00 จ่านวนพ้ืนท่ีการเรียนรู้และท่างาน
ร่วมกันท่ีมีการปรับปรุง พัฒนา

2 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี พย.-ธค 62 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร         2,200,000.00         2,071,710.00 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความผูกพัน ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 พย.-ธค 62 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

      11,561,100.00       12,098,360.00 (ว่าง) ตค.62 - มีค.63

โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้
ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 
030100040021

        1,336,850.00            501,683.00 จ่านวนคร้ังท่ีมีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 งบ 62 218,549 คร้ัง
งบ 63 132,815 คร้ัง
ลดลง ร้อยละ 39.23

ตค.62 - มีค.63 ต่่ากว่าเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2563 ปิดให้บริการ 
ในระหว่างวันท่ี 26 มีคง-30เมย 63 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดเช้ือ 
Covid-19

                         -                            -   จ่านวนพ้ืนท่ีการเรียนรู้และท่างาน
ร่วมกันท่ีมีการปรับปรุง พัฒนา

2 พ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี พย.-ธค 62 สูงกว่าเป้าหมาย

                         -                            -   ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.40 ระดับ 4.90 ตค.62 - มีค.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากร            128,400.00              55,253.82 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความผูกพัน ร้อยละ 90 ร้อยละ 100 พย.-ธค 62 สูงกว่าเป้าหมาย

193



 ตัวบ่งช้ี  ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย

โครงการพัฒนาบุคลากร            528,040.00            405,702.61 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง ร้อยละ 5 ร้อยละ 100 31 มีค.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
บุคลากรท้ังในด้านการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณการรณรงค์ส่งเสริม
จรรยาบรรณบุคลากรการออก
กฎระเบียบต่างๆ

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ              30,000.00              18,057.08 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน

ร้อยละ 75 ร้อยละ 86.48 พย.-ธค 62 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการการพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการ
บริหารความเส่ียง

           105,000.00              85,915.00 ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ TQA (ระดับคะแนน)

70 อยู่ระหว่างด่าเนินงานรับ
ตรวจประเมินวันท่ี 19 ตค.
63

ตค.62 - มีค.63 อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการการเป็นองค์กรสีเขียว            430,000.00            407,881.85 ร้อยละความส่าเร็จของการ
ด่าเนินงานตามเป้าหมายส่ิงแวดล้อม

80 ร้อยละ 85.71 ตค.62 - มีค.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการปรับปรุง ซ่อมบ่ารุง อาคารและ
สถานท่ี

             99,800.00              35,950.00 ร้อยละการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ 
ตามแผนท่ีก่าหนด (หลังคา และ 
เคร่ืองปรับอากาศ CWS)

80 ร้อยละ 100 เม.ย - มิย 63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการจ้างเหมาท่าความสะอาด            707,000.00            584,751.00 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ระดับ 4.40 ฝ่ายหอสมุด ระดับ 4.90
ฝ่ายเทคโน ระดับ 4.92

ตค.62 - มีค.63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารจัดการภายในส่านักวิทย
บริการ

        1,485,170.00         1,163,595.41 ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ TQA (ระดับคะแนน)

70 อยู่ระหว่างด่าเนินงานรับ
ตรวจประเมินวันท่ี 19 ตค.
63

ตค.62 - มีค.63 อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

โครงการสร้างสุของค์กร              34,400.00              31,470.00 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุขใน
การปฏิบัติงาน

90
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 ตัวบ่งช้ี  ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย

โครงการสนับสนุนการบริหารท่ัวไป โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

           192,200.00            192,154.77 ผลการประเมินคุณภาพภายในตาม
เกณฑ์ TQA (ระดับคะแนน)

70 อยู่ระหว่างด่าเนินงานรับ
ตรวจประเมินวันท่ี 19 ตค.
63

ตค.62 - มีค.63 อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

โครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยและพัฒนา              10,000.00                  800.00 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง ร้อยละ 5 ร้อยละ 100 เม.ย - มิย 63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ            100,000.00              76,818.00 จ่านวนโครงการบริการวิชาการ 3 1 โครงการวันเด็ก
2.โครงการ Green Library 
for Life
3. โครงการ OOH

ตค.62 - มีค.63 ตามเป้าหมาย

โครงการ Green Library for Life              80,000.00              80,000.00 จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย

ด่าเนินการแล้วเส็จมี
ผู้เข้าร่วมจ่านวน คิดเป็น
ร้อยละ

พย.62 - มีค.63 อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงอาคารและสถานท่ีเพ่ือการ
ให้บริการ

        1,478,900.00         1,478,900.00 ร้อยละการปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
ระบบสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ 
ตามแผนท่ีก่าหนด (หลังคา และ 
เคร่ืองปรับอากาศ CWS)

80 ด่าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 100

เม.ย - มิย 63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
 ขนบธรรมเนียมและประเพณี

โครงการจัดท่าแหล่งเรียนรู้และหอประวัติ                          -                            -   ร้อยละของระดับความส่าเร็จในการ
จัดต้ังแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญา 
ศิลปและวัฒนธรรมท้องถ่ิน

20 ร้อยละ 33.33 เม.ย - มิย 63 สูงกว่าเป้าหมาย
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 ตัวบ่งช้ี  ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค โครงการย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงการ  ค่าเป้าหมาย  ผลการด าเนินงาน งบประมาณ  ผลการเบิกจ่าย

โครงการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม              50,000.00              19,241.00 จ่านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

3 1 กิจกรรมเล้ียงพระวันข้ึนปี
ใหม่ ส่านักวิทยบริการ
2.photo Book ลวดลาย
อีสาน
3. กิจกรรมโรงทานนวัดป่าพง

ธค.63-มค.62 ตามเป้าหมาย

ผลรวมท้ังหมด      31,997,040.00      26,914,379.57
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โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

1. หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
  ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -              443,000.00 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
 ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ม.ค. -ก.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน  -  -

3. โรงอาหารและศูนย์อาหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -              703,500.00 อยู่ในระหว่างการด าเนินการ
  ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ม.ค. -ก.ย. 63 อยู่ระหว่างด าเนินงาน  -  -

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการจัดท ากิจกรรมสนับสนุน
การพัฒนานักศึกษาภายในหอพัก

4. ระดับความพึงพอใจในการ
รับข้อมูลข่าวสารของผู้รับบริการ
 ค่าเป้าหมายระดับ 3.51

                     -                36,881.48 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
  ผลการด าเนินการ ระดับ 3.3

ต.ค. 62 - มีค. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย เน่ืองจาก ส านักฯมีการ
ปรับเปล่ียนระบบบริการ
แบบออนไลน์ จึงท าให้
ความพึงพอใจในการรับ
ข้อมูลข่าวสารไม่เป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย

 -

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

1. หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
  ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -           1,125,268.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - มีค. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

3. โรงอาหารและร้านค้ามี
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -              286,539.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
 ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - มีค. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

13. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
สรุปผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรเบิกจ่ำยโครงกำรตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

 โครงกำรย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงกำร  ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมำณ
ท้ังส้ิน

 รวมเบิกจ่ำยท้ังส้ิน  ผลกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

 กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหำอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
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 โครงกำรย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงกำร  ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมำณ
ท้ังส้ิน

 รวมเบิกจ่ำยท้ังส้ิน  ผลกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

 กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหำอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 1. หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
 ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -           1,133,990.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
  ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

3. โรงอาหารและศูนย์อาหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -              577,670.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการจ้างเหมาพนักงานรักษา
ความปลอดภัย

1. หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
 ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -           1,582,600.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
  ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการบริหารจัดการโรงอาหาร
กลาง 1 และ 2

3. โรงอาหารและศูนย์อาหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุขค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -              728,905.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
 ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

4. ระยะเวลาการน าเสนอข้อมูล
ทางการเงินถูกต้องและทันเวลา 
และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้
 ค่าเป้าหมายระดับ ภายในวันท่ี
 5ของเดือนถัดไป

                     -           4,122,442.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว   ผล
การด าเนินการ ระดับ เฉล่ีย
ภายในวันท่ี 10 ของเดือนถัดไป

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย ระบบ UBUFMIS  
ด าเนินการปรับยอด
รายการหลังวันท่ี 5 ของ
เดือนถัดไป

 -

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 2. การส่ือสารกับนักศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -                             -   ด าเนินการแล้วโดยไม่ใช้
งบประมาณ
 ผลการด าเนินการ ระดับ 4 

มิ.ย. - ส.ค. 63  ตามเป้าหมาย  -  -
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 โครงกำรย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงกำร  ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมำณ
ท้ังส้ิน

 รวมเบิกจ่ำยท้ังส้ิน  ผลกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

 กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหำอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ระดับของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ค่า
เป้าหมายระดับ 4

                     -                35,200.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว  ผล
การด าเนินการ ระดับ n/a

ต.ค.62- ก.ย. 63 n/a เน่ืองจาก ส านักฯให้ผล
การประเมินความสุขใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 มหาวิทยาลัย
มิได้ด าเนินการส ารวจ

 -

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร 1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
ค่าเป้าหมาย ร้อยะล 100

                     -                76,348.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว  ผล
การด าเนินการ ร้อยละ 100

ต.ค.62- ก.ย. 63  ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
มนุษย์

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของบุคลากร

2. ระดับของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ค่า
เป้าหมายระดับ 4

                     -                  2,307.01 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว  ผล
การด าเนินการ ระดับ n/a

ต.ค.62- ก.ย. 63 n/a เน่ืองจาก ส านักฯให้ผล
การประเมินความสุขใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 มหาวิทยาลัย
มิได้ด าเนินการส ารวจ

 -

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการบริหารและจัดการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

4. ระยะเวลาการน าเสนอข้อมูล
ทางการเงินถูกต้องและทันเวลา 
และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้
  ค่าเป้าหมายระดับ ภายในวันท่ี
 5ของเดือนถัดไป

                     -                  2,280.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
 ผลการด าเนินการ ระดับ 
เฉล่ียภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป

ต.ค.62- ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย ระบบ UBUFMIS  
ด าเนินการปรับยอด
รายการหลังวันท่ี 5 ของ
เดือนถัดไป

 -

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ของมหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

1. หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
  ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -              665,876.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
 ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค.62- ก.ย. 63  ตามเป้าหมาย  -  -
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 โครงกำรย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงกำร  ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมำณ
ท้ังส้ิน

 รวมเบิกจ่ำยท้ังส้ิน  ผลกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

 กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหำอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

3. โรงอาหารและศูนย์อาหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -              596,135.10 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
 ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค.62- ก.ย. 63  ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร

2. ระดับของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ค่า
เป้าหมายระดับ 4

                     -                  2,500.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว ผล
การด าเนินการ ระดับ n/a

ต.ค.62- มิ.ย. 63 n/a เน่ืองจาก ส านักฯให้ผล
การประเมินความสุขใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 มหาวิทยาลัย
มิได้ด าเนินการส ารวจ

 -

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการคืนเงินค่าบ ารุงหอพัก
นักศึกษากรณีลาออกและสละสิทธ์ิ

2. การส่ือสารกับนักศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -                40,450.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
 ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ม.ค. ก.ค. 63  ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการจัดท าของท่ีระลึก ม.อุบล
 ฯ

1. รายได้ของส านักเพ่ิมข้ึนจาก
ปีฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561) ค่าเป้าหมายเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 5 เม่ือเทียบกับปีฐาน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)

                     -              163,800.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
  ผลการด าเนินการ ร้อยละ 
7.92

ต.ค.62- มิ.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย  -  -

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

2. ระดับของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ค่า
เป้าหมายระดับ 4

                     -              142,768.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว  ผล
การด าเนินการ ระดับ n/a

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 n/a เน่ืองจาก ส านักฯให้ผล
การประเมินความสุขใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 มหาวิทยาลัย
มิได้ด าเนินการส ารวจ

 -
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 โครงกำรย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงกำร  ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมำณ
ท้ังส้ิน

 รวมเบิกจ่ำยท้ังส้ิน  ผลกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

 กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหำอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ระดับของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ค่า
เป้าหมายระดับ 4

                     -                             -   ยกเลิกโครงการเน่ืองจากใช้
บริการจ้างเหมาเคร่ืองถ่าย
เอกสาร  
   ผลการด าเนินการ ระดับ n/a

ต.ค.  - ธ.ค.. 62 ยกเลิกโครงการ เน่ืองจาก ส านักฯให้ผล
การประเมินความสุขใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
  ซ่ึงในปีงบประมาณ พ.ศ.
 2563 มหาวิทยาลัย
มิได้ด าเนินการส ารวจ

 -

โครงการจ้างเหมาท าความสะอาด 1. หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
  ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -                86,555.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
  ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - ก.ย. 63  ตามเป้าหมาย  -  -

3. โรงอาหารและศูนย์อาหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -              152,800.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
 ผลการด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - ก.ย. 63  ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการช าระเงินคืนแก่
มหาวิทยาลัย

1. รายได้ของส านักเพ่ิมข้ึนจาก
ปีฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561)

                     -         15,000,000.00 ด าเนินการแล้วโดยวิธีการโอน
งบประมาณ 
  ผลการด าเนินการ ร้อยละ 
7.92

ก.ย.-63 สูงกว่าเป้าหมาย  -  -

โครงการตรวจสอบบัญชีโดยผู้
ตรวจสอบรับอนุญาต

4. ระยะเวลาการน าเสนอข้อมูล
ทางการเงินถูกต้องและทันเวลา 
และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้

                     -                40,000.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
ค่าเป้าหมายระดับ ภายในวันท่ี
 5ของเดือนถัดไป  ผลการ
ด าเนินการ ระดับ เฉล่ียภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป

ธ.ค.62-ก.พ. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย รายงานผลแสดงฐานทาง
การเงินรับรองโดยผู้ตรวจ
อบบัญชีรับอนุญาต ล่าช้า

 -
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 โครงกำรย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงกำร  ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมำณ
ท้ังส้ิน

 รวมเบิกจ่ำยท้ังส้ิน  ผลกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

 กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหำอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารจัดการการใช้
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ของสโมสร
อุบลราชธานี เอฟซี

1. รายได้ของส านักเพ่ิมข้ึนจาก
ปีฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561)

                     -                             -   ด าเนินการแล้ว
ค่าเป้าหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
เม่ือเทียบกับปีฐษน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
ผลการด าเนินการ ร้อยละ 
7.92

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย ไม่มีบริษัทห้างร้านเข้ามา
ใช้บริการจึงมิได้เบิก
จ่ายเงิน

 -

โครงการบริหารจัดการโรงอาหาร
กลาง 1 และ 2

3. โรงอาหารและศูนย์อาหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข

                     -              122,638.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
ค่าเป้าหมายระดับ 4  ผลการ
ด าเนินการ ระดับ 4

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

4. ระยะเวลาการน าเสนอข้อมูล
ทางการเงินถูกต้องและทันเวลา 
และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้

                     -           3,205,151.98 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
ค่าเป้าหมายระดับ ภายในวันท่ี
 5ของเดือนถัดไป  ผลการ
ด าเนินการ ระดับ เฉล่ียภายใน
วันท่ี 10 ของเดือนถัดไป

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย รายงานผลแสดงฐานทาง
การเงินรับรองโดยผู้ตรวจ
อบบัญชีรับอนุญาต ล่าช้า

 -

โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม
การตลาดกิจกรรมหารายได้จาก
การจ าน่ายสินค้า

1. รายได้ของส านักเพ่ิมข้ึนจาก
ปีฐาน (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561)

                     -                47,800.00 ด าเนินการแล้ว
 ผลการด าเนินการ ร้อยละ 
7.92

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย  -  -

โครงการประชาสัมพันธ์หอพัก
นักศึกษา

2. ร้อยละของห้องพักภายใน
หอพักนักศึกษาท่ีมีนักศึกษาพัก
อาศัย ค่าเป้าหมายร้อยละ 92

                     -              141,129.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
 ผลการด าเนินการ ร้อยละ 79

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวนนักศึกษาท่ี
ประสงค์เข้าในหอพัก
นักศึกษาสวัสดิการแบบ
ห้องน้ ารวมลดลง

 -

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

4. ระยะเวลาการน าเสนอข้อมูล
ทางการเงินถูกต้องและทันเวลา 
และผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจได้
 ค่าเป้าหมายระดับ ภายในวันท่ี
 5ของเดือนถัดไป

                     -                             -   ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว
 ผลการด าเนินการ ระดับ 
เฉล่ียภายในวันท่ี 10 ของ
เดือนถัดไป

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ต่ ากว่าเป้าหมาย รายงานผลแสดงฐานทาง
การเงินรับรองโดยผู้ตรวจ
อบบัญชีรับอนุญาต ล่าช้า

 -
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 โครงกำรย่อย  ช่ือกิจกรรม/โครงกำร  ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมำณ
ท้ังส้ิน

 รวมเบิกจ่ำยท้ังส้ิน  ผลกำรด ำเนินงำน  ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

 กำรบรรลุเป้ำหมำย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหำอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการเตรียมความพร้อม
ป้องกันอัคคีภัยในหอพักนักศึกษา

1. หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวงพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์
  ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -                             -   ยกเลิกโครงการ
ผลการด าเนินการ ระดับ 4 

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ยกเลิกโครงการ เน่ืองจากสถานการณ์โรด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  
เน่ืองจากลักษณะ
โครงการเป็นการเน้น
ภาคปฏิบัติจึงไม่สามารถ
ด าเนินการได้

 -

โครงการส่งเสริมศักยภาพและ
พัฒนาผู้ประกอบการ

3. โรงอาหารและศูนย์อาหารมี
คุณภาพตามมาตรฐานกระทรวง
สาธารณสุข ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -                23,735.00 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
  ผลการด าเนินการ ระดับ 4

มี.ค. - มิ.ย. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
จัดการภายใน

โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 2. การส่ือสารกับนักศึกษาอย่าง
ท่ัวถึง ค่าเป้าหมายระดับ 4

                     -                64,236.24 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว 
  ผลการด าเนินการ ระดับ 4

พ.ย.62 - มี.ค. 63 ตามเป้าหมาย  -  -

ผลรวมท้ังหมด  28,307,138.00       20,869,932.81
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา        475,500.00          475,498.00 ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิ
บาล

5 ข้อ ด าเนินการจัดหาวัสดุการศึกษา และจ้าง
เหมาท าความสะอาดตามแผนปฏิบัติงาน
ท่ีก าหนด และเป็นไปตามตัวบ่งช้ีท่ีก าหนด
ไว้ ระดับ 5 ข้อ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการปฏิรูปหลักสูตร
ส่ือและจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

โครงการปฏิรูปหลักสูตร ส่ือและการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการศึกษา

       372,800.00          346,700.40 ผู้ร่วมโครงการมีระดับความึง
พอใจ

ร้อยละ 80 1.  ได้มีการจัดอบรมไปแล้ว จ านวน 17 
คร้ัง มีผู้เข้าอบรมจ านวนท้ังส้ิน 746 คน
2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึง
พอใจท่ีระดับ 4.61 ร้อยละ 92.2
3. ผลิตส่ือการเรียนการสอนเพ่ือรองรับ
การจัดการศึกษา

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

     2,191,020.00       2,191,020.00 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน

ร้อยละ 75 ผลประเมินร้อยละความสุขของบุคลากร 
เท่ากับ 77.2

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลพ่ือรองรับไทย
แลนด์ 4.0

โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือรองรับไทย
แลนด์ 4.0

          95,000.00            94,740.00 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน  - จ านวนผู้เข้าอบรม 599 คน จัดอบรม
หลักสูตรตามแผนท่ีก าหนดจ านวน 5 คร้ัง
- ด าเนินการจัดอบรมต่อเน่ืองตามแผนท่ี
ก าหนด

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4 
14. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

โครงการยกระดับการ
เรียนรู้ทางวิชาการใน
โรงเรียนเครือข่ายทาง
วิชาการ

โครงการยกระดับการเรียนรู้ทาง
วิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทาง
วิชาการ

       166,340.00          166,340.00 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 1,200 คน มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 1,200 คน ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

       171,800.00          127,500.00 ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิ
บาล

5 ข้อ  - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผน
 คร้ังท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 7 - 10 พ.ย. 
2562 โดยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี
 - จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผน
 คร้ังท่ี 2 เดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือ
ทบทวนและเร่งรัดการด าเนินงานตามแผน
 รวมท้ังจัดท า(ร่าง)แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเดือนสิงหาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 - ด าเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี 
ระดับ 5 ข้อ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการหน่วยงาน

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงาน

     1,262,500.00       1,016,622.70 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.51 คะแนน มีการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการเพ่ือ
เก่ียวกับค่าใช้จ่ายส าหรับการบริหารของ
ส านักฯ และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจบริการของส านักฯ = 4.05
 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารจัดการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

โครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่าย
บุคลากร

     2,414,400.00       1,816,428.36 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถนะ
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด

ร้อยละ 90 บุคลากรมีสรรถนะเป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน

โครงการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน

          31,000.00            29,640.00 ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิ
บาล

5 ข้อ ด าเนินการติดตามข้อมูลผลการด าเนินงาน
โครงการตามแผนปฎิบัติการประจ าปี
อย่างต่อเน่ือง และจัดท ารายงานประจ าปี
 2562 น าเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 
และด าเนินงานท่ีสอดคล้องตามตัวบ่งช้ีท่ี
ก าหนด ระดับ 5 ข้อ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้สู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้

โครงการพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

            3,600.00              1,500.00 จ านวนกิจกรรม/โครงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้

1 กิจกรรม แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดการความรู้
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ พร้อมท้ังจัดประชุม
คณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
 หัวข้อ การพัฒนาระบบสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วันจันทร์ท่ี 31
 สิงหาคม 2563

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการสร้างสุของค์กร โครงการสร้างสุของค์กร           52,200.00            17,292.00 ร้อยละความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละ 80 ผลประเมินความผูกพันของบุคลากร 
เท่ากับ ร้อยละ 88.6

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้ UBULMS 
และการพัฒนาอาจารย์
ในศตวรรษท่ี 21

โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ 
UBU LMS และการพัฒนาอาจารย์
ในศตวรรษท่ี 21

     1,000,000.00          972,405.00 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.51 คะแนน ด าเนินงานตามแผนท่ีก าหนด มีผลการ
ประเมินความพึงพอใจบริการของส านักฯ
 = 4.05 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

     5,243,400.00       5,163,494.80 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย

3.51 คะแนน 1. ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ตามแผน
ปฏิบัตงานท่ีก าหนด
2. ประเมินระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
 เท่ากับ 3.69 คะแนน ระดับมาก

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ

     5,628,000.00       4,206,089.00 ร้อยละของระดับความส าเร็จ
ของการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ 80 1. มีรายวิชาขอเปิดในระบบ 1,554  
รายวิชา
2. มี 939 วิชาในระบบท่ีมีการใช้งาน
และมีกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ 
คิดเป็นร้อยละ 60.42
3. ระดับความพึงพอใจ = 4.12
4. ด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์ท่ีก าหนดใน
โครงการตามแผนท่ีก าหนด

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงอาคาร
และสถานท่ีเพ่ือการ
ให้บริการ

โครงการปรับปรุงอาคารและสถานท่ี
เพ่ือการบริการ

       559,400.00          469,981.40 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.51 คะแนน ผลการประเมินความพึงพอใจบริการของ
ส านักฯ = 4.05 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก

ต.ค. 62 - ก.ย. 63
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค

โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

     3,566,700.00       3,475,734.28 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.51 คะแนน ด าเนินการเบิกจ่ายค่าไฟฟ้าและ
ด าเนินการจัดหาลิงค์ส ารองตามแผนการ
ด าเนินงานท่ีก าหนด มีผลการประเมิน
ความพึงพอใจบริการของส านักฯ = 4.05
 ซ่ึงอยู่ในระดับมาก

ต.ค. 62 - ก.ย. 63

โครงการปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการ

โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ

       297,500.00          265,000.00 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

3.51 คะแนน 1. ผู้รับผิดชอบโครงการได้ด าเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวในการจัดหาครุภัณฑ์ตามท่ี
ได้รับงบประมาณจัดสรรในโครงการฯ ครบ
เรียบร้อยแล้วทุกรายการ และจัดซ้ือจัด
จ้างรายการตามแผนท่ีก าหนด
2. ระดับความพึงพอใจ = 4.05

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการเพ่ิมพูนความรู้
และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร

โครงการเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

       143,700.00          100,136.69 ร้อยละของบุคลากรประจ าสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ

ร้อยละ 80 บุคลากรภายในส านักคอมพิวเตอร์ฯ ทุก
คน ขออนุมัติเข้าร่วมการอบรมและการ
เพ่ิมพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพอย่าง
ต่อเน่ือง คิดเป็นร้อยละ 100

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

โครงการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

          61,200.00            32,321.00 ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรรมาภิ
บาล

5 ข้อ 1. จัดกิจกรรมรับตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันท่ี 10 ตุลาคม 2562
2. จัดกิจกรรมพบท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 
1/2563 วันท่ี 4 กุมภาพันธ์ 2563
3. เข้าร่วมการจัดเสวนาเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพภายใน เกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งชาติ TQA วันท่ี 16 มกราคม 2563
4. จัดกิจกรรมพบท่ีปรึกษา คร้ังท่ี 
2/2563 วันท่ี 4 มิถุนายน 2563
5. จัดท าการวิเคราะห์ระบบงานหลัก
พร้อมท้ังการก าหนดตัวช้วัดในระบบงาน
6. (ร่าง)รายงานการประเมินตนเอง
7. ส านักฯรับตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในตามระยะเวลาท่ีก าหนด

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม           21,900.00              4,957.00 จ านวนกิจกรรม/โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4 กิจกรรม ด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเน่ือง อาทิ ท าบุญ
ตักบาตรวันส่งท้ายเก่าต้อรับปีใหม่, 
ท าบุญตักบาตรวันสงกรานต์, ท าบุญวัน
สถาปนาส านักคอมพิวเตอร์ฯ และท าบุญ
วันเข้าพรรษา เป็นต้น

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

โครงการวิจัยสถาบัน โครงการวิจัยสถาบัน           20,000.00              3,300.00 จ านวนโครงการเชิงวิเคราะห์/วิจัย  - ด าเนินการขออนุมัติจัดท าโครงการโดย
มีกรอบการด าเนิงานเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลและรับฟังเสียงผู้รับบริการ และ
รวบรวมข้อมูลมาเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ
- รวบรวมข้อมูลและประเมินผลการ
ให้บริการของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการ           60,100.00            22,800.00 ร้อยละของระดับความส าเร็จ
การบริการวิชาการ

5 ข้อ ด าเนินการจัดหลักสูตรอบรมในโครงการ
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. หลักสูตรเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน
ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร มีจ านวน 7
 หลักสูตร อยู่ระหว่างการปรับเปล่ียนและ
จัดเตรียมการอบรมในรูปแบบออนไลน์
2. การอบรมพัฒนาทักษะความรู้ด้าน
ดิจิทัลส าหรับนักศึกษา
3 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เท่ากับ 906
 คน
4. ด าเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ตัวบ่งช้ี
 ระดับ 5 ข้อ

ต.ค. 62 - ก.ย. 63 ตามเป้าหมาย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ี
ด าเนินการ
(ระบุวันท่ี

ด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  
ข้อเสนอแนะ

โครงการบริการสนาม
สอบวัดความรู้ท่ัวไปด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Exam ส านักงาน ก.พ.

โครงการบริการสนามสอบวัดความรู้
ท่ัวไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
e-Exam ส านักงาน ก.พ. ประจ าปี 
2563

       400,400.00          228,108.00 จ านวนผู้สมัครสฮบเข้าร่วม
โครงการ

924 คน จัดสอบจ านวน 5 วัน มีจ านวนผู้สมัครมา
เข้าสอบท้ังหมด 652 คน

ก.ค. 62 - ก.ย. 63

ผลรวมท้ังหมด   24,238,460.00    21,175,408.63
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สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4
15. สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับ
ได้รับจัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการ
ด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ระยะเวลาท่ีด าเนินการ
(ระบุวันท่ีด าเนินงาน)

 การบรรลุเป้าหมาย
ของตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

   1,299,000.00      992,696.89 อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 76.42 1 ตุลาคม 2562 - 30
 กันยายน 2563

ต ่ากว่าเป้าหมาย - เนื องจากเกิดวิกฤตโรคโควิด 19  ท่าให้มีการ
ประกาศปิด/งดให้บริการสถานประกอบการ
ส่งผลท่าให้ค่าไฟฟ้าลดลง

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร         26,200.00         26,100.00 อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 99.62 1 ตุลาคม 2562 - 30
 กันยายน 2563

ต ่ากว่าเป้าหมาย - -

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
ภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

        95,000.00         86,000.00 อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 90.53 1 ตุลาคม 2562 - 30
 กันยายน 2563

ต ่ากว่าเป้าหมาย - -

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
ภายใน

โครงการบริหารงานภายใน    4,958,900.00    4,952,610.07 อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 99.87 1 ตุลาคม 2562 - 30
 กันยายน 2563

- เนื องจากเกิดวิกฤตโรคโควิด 19  ส่านักงาน
ประกันสังคม มีมาตรการช่วยลูกจ้างโดยมีการ
ลดหย่อนการจ่ายประกันสังคมลดลง

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการ
ภายใน

โครงการบริหารจัดการห้องพัก
และประชุมสัมมนา

   3,154,900.00    3,022,887.26 อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 95.82 1 ตุลาคม 2562 - 30
 กันยายน 2563

ต ่ากว่าเป้าหมาย - เนื องจากเกิดวิกฤตโรคโควิด 19  ท่าให้มีการ
ประกาศปิด/งดให้บริการสถานประกอบการ
ส่งผลท่าให้ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวลดลง

โครงการสนับสนุนการบริหารทั วไป โครงการด่าเนินแผนการตลาด
และประชาสัมพันธ์

        66,000.00                     -   อัตราร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100 0.00 1 ตุลาคม 2562 - 30
 กันยายน 2563

ต ่ากว่าเป้าหมาย -
-

ผลรวมท้ังหมด 9,600,000.00   9,080,294.22  
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สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
16. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารและจัดการภายใน เงินเดือน        1,290,000.00        1,224,464.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน เงินช่วยเหลือการครองชีพ             40,000.00             36,000.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน เงินสวัสดิการพนักงาน             30,000.00             11,664.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน เงินกองทุนบ าเหน็จ           300,000.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีพนักงานท่ีอายุการท างานต้ังแต่ 10 ปี
ข้ึนไปขอลาออกจากงาน ซ่ึงตามระเบียบฯ
 พนักงานโรงพิมพ์ฯ พ.ศ. 2546 ข้อ 26 
ก าหนดให้จ่ายเงินบ าเหน็จ

พนักงานไม่ลาออกจากงาน เป็นผลดีต่อหน่วยงาน
ด้านอัตราก าลัง ซ่ึงปัจจุบันมีจ านวนจ ากัด (มีเพียง 7 
คน)

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าตอบแทนผู้บริหาร           216,000.00           112,000.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ

          100,000.00             40,080.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 41.67 บุคลากรโรงพิมพ์ฯ ลดการขอปฏิบัติงาน
นอกเวลาราชการ

โรงพิมพ์ฯ แจ้งบุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
เฉพาะภารกิจหลักของหน่วยงาน หรือภารกิจเร่งด่วน 
โดยน าไปพิจารณาร่วมกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้บุคลากรตระหนักและร่วมกัน
ควบคุมค่าใช้จ่าย

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าตอบแทนท่ีปรึกษากิจการ             36,000.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย ปีงบ 2563 ไม่มีการจ้างท่ีปรึกษากิจการ 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี             20,000.00             20,000.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

213



 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าตอบแทนอ่ืนๆ           100,000.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย ผลประกอบการปีงบ 2562 ไม่มีก าไร จึง
ไม่มีการจ่ายเงินรางวัลประจ าปีในปีงบ 
2563

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าตอบแทนกรรมการประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน

              5,000.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย ปีงบ 2563 ไม่ได้รับการประเมินประกัน
คุณภาพภายใน เน่ืองจากอยู่ระหว่างปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าจ้างเหมาบริการทางการพิมพ์        2,100,000.00        1,683,556.85 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 72 ผู้ใช้บริการภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ลดปริมาณการผลิตส่ือส่ิงทุกประเภท 
เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทดแทน

ปีงบ 2563 โรงพิมพ์ฯ เร่ิมด าเนินการผลิตและ
ให้บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมรายได้

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
(อบรม)

            80,000.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย บุคลากรงดการขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย
เพ่ือร่วมโครงการประชุม/อบรม/สัมมนา 
กรณีเข้าร่วมจะขอเข้าร่วมเฉพาะโครงการ
ท่ีฟรีค่าใช้จ่าย

โรงพิมพ์ฯ แจ้งบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุม/
อบรม/สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เฉพาะ
โครงการท่ีฟรีค่าใช้จ่าย หรือด้านท่ีจ าเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการควบคุมค่าใช้จ่าย ดังน้ัน ใน
ไตรมาส 1-4 บุคลากรโรงพิมพ์ฯ จึงเข้าร่วมโครงการ
ประชุม/อบรม/สัมมนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เฉพาะฟรีค่าใช้จ่าย

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประจ าปี           100,000.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย ผู้บริหารและบุคลากรโรงพิมพ์ฯ งดการ
สัมมนาประจ าปี

ผู้บริหารและบุคลากรโรงพิมพ์ฯ งดการสัมมนา
ประจ าปี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์           200,000.00             28,550.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 ไม่สามารถด าเนินการซ่อมแซมห้อง
ปฏิบัติงานโรงพิมพ์ฯ เน่ืองจากห้อง
ดังกล่าวอยู่ภายใต้อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ซ่ึงอยู่ระหว่างมหาวิทยาลัยปรับปรุง
ซ่อมแซมตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ

โรงพิมพ์ฯ ซ่อมแซมเฉพาะครุภัณฑ์อ่ืนๆ จ านวน 3 
รายการ และชลอการซ่อมแซมห้องปฏิบัติงานไป
จนกว่ามหาวิทยาลัยจะปรับปรุงซ่อมแซมตัวอาคาร
กิจกรรมนักศึกษาและบริเวณโดยรอบเสร็จเรียบร้อย
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการบริหาร

            29,400.00               8,613.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 33.33 คณะกรรมการบริหารขอจัดประชุม 3 
เดือนต่อ 1 คร้ัง

คณะกรรมการบริหารจัดประชุม 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง 
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย กรณีมีเร่ืองเร่งด่วนให้โรงพิมพ์ฯ 
แจ้งคณะกรรมการเพ่ือประชุมทันที

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าใช้จ่ายในการประชุม
คณะกรรมการอ านวยการ

            40,200.00             13,850.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 คณะกรรมการอ านวยการขอจัดประชุม 
1-2 คร้ังต่อปี

คณะกรรมการอ านวยการขอจัดประชุม 1 คร้ังต่อปี 
เพ่ือลดค่าใช้จ่าย กรณีมีเร่ืองต้องเร่งด าเนินการในปี 
ให้โรงพิมพ์ฯ แจ้งคณะกรรมการเพ่ือประชุมคร้ังท่ี 2

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าใช้สอยอ่ืน             80,000.00             27,501.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 41.67 ไม่มี โรงพิมพ์ฯ แจ้งบุคลากรร่วมกันลดและควบคุม
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีบุคลากร

            10,000.00               5,350.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน เงินสมทบประกันสังคม             62,000.00             52,325.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 91.67 การลดหย่อนการออกเงินสมทบ
ประกันสังคม ตามประกาศกระทรวง
แรงงานฯ กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑9

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               3,000.00               2,407.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าเช่าเคร่ืองมัลติฟังช่ัน        2,000,000.00           934,450.92 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 95.83 ผู้ใช้บริการภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ลดปริมาณการผลิตส่ือส่ิงทุกประเภท 
เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทดแทน

ปีงบ 2563 โรงพิมพ์ฯ เร่ิมด าเนินการผลิตและ
ให้บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมรายได้

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าวัตถุดิบทางการพิมพ์        1,030,000.00           444,024.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 70.83 ผู้ใช้บริการภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ลดปริมาณการผลิตส่ือส่ิงทุกประเภท 
เน่ืองจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และ
การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทดแทน

ปีงบ 2563 โรงพิมพ์ฯ เร่ิมด าเนินการผลิตและ
ให้บริการส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมรายได้
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 โครงการย่อย
(จากระบบ UBUFMIS)

 ช่ือกิจกรรม/โครงการ
(จากระบบ UBUFMIS)

 งบประมาณท่ีรับได้รับ
จัดสรร

 ผลการเบิกจ่าย 
ณ ส้ินไตรมาส 4

 ตัวบ่งช้ี  ค่า
เป้าหมาย
ตัวช้ีวัด

 สรุปผลการด าเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าวัสดุส านักงาน             85,000.00             14,695.60 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 75 โรงพิมพ์ฯ แจ้งบุคลากรร่วมกันลดและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าวัสดุเช้ือเพลิง             20,000.00               7,510.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 41.67 โรงพิมพ์ฯ แจ้งบุคลากรร่วมกันลดและ
ควบคุมค่าใช้จ่าย

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว               5,000.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย โรงพิมพ์ฯ แจ้งบุคลากรร่วมกันลดและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าโทรศัพท์               3,500.00               2,583.79 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าไฟฟ้า           300,000.00           262,607.38 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ไม่มี ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ค่าไปรษณีย์                  500.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มีการจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ให้กับลูกค้า
 เน่ืองจากโรงพิมพ์ฯ มีบริการจัดส่งงาน
ให้กับลูกค้า หรือลูกค้ามารับงานด้วยตนเอง

ไม่มี

โครงการบริหารและจัดการภายใน ครุภัณฑ์ส านักงาน             20,000.00               7,900.00 จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ร้อยละ 50 ไม่มี โรงพิมพ์ฯ แจ้งบุคลากรร่วมกันลดและควบคุม
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น

โครงการบริหารและจัดการภายใน เงินทุนส ารองของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

            50,000.00                           -   จ านวนเอกสารเบิกจ่าย ร้อยละ 100 ไม่มีการเบิกจ่าย ไม่มี โรงพิมพ์ฯ จะขอใช้เงินทุนส ารองต่อเม่ือมีเหตุจ าเป็น
เร่งด่วนหรือค่าใช้จ่ายประจ าปีไม่เพียงพอต่อภารกิจ
หลัก

       8,355,600.00        4,940,132.54รวมท้ังส้ิน
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สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ส้ินไตรมาส 4
17. ส านักงานอธิการบดี

กองกลาง โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค ระดับความ ส าเร็จของการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

            2,076,000             1,783,434 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ระดับความ ส าเร็จของการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

                 20,000                  26,444 ตามเป้าหมาย

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ                    6,561                          -   ค่าเฉล่ีย 3.80 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จ านวนผลงานของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
ภายนอก

                 27,000                  19,230 ตามเป้าหมาย

โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง 
(เงินรายได้)

ระดับความ ส าเร็จของการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

                 66,000                  60,000 ตามเป้าหมาย

ระดับความส าเร็จของการสนับสนุนการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

               158,794                200,505 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ระดับความ ส าเร็จของการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

               247,350                243,611 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารจัดการงาน
ประสานงาน

ระดับความ ส าเร็จของการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

               196,200                142,800 ตามเป้าหมาย

โครงการความสัมพันธ์กับหน่วยงาน
และชุมชน

ระดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย                350,200                291,442 ตามเป้าหมาย

ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนค่าบ ารุงสมาชิก
หรือค่าวารสารด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความ ส าเร็จของการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

            60,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

จ านวนผลงานของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
ภายนอก

               234,800                223,920 ตามเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย

ระดับความ ส าเร็จของการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

            1,400,600             1,207,186 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดหาและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ จ านวนผลงานของบุคลากรและ
นักศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
ภายนอก

               336,850                332,664 ตามเป้าหมาย

กองกลาง ผลรวม            5,180,355            4,531,236
กองการเจ้าหน้าท่ี โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากร 1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ความรู้จากการฝึกอบรมและน าไปใช้
ประโยชน์

               165,600                  46,818 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงานบุคคล

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/คร้ัง
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการมีสมรรถนะตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด

               193,750                  17,065 ตามเป้าหมาย

โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/คร้ัง
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วม
โครงการมีสมรรถนะตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

          358,300.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของบุคลากร

(ว่าง)                372,800                326,214 ตามเป้าหมาย

โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การท างานก่อนเกษียณอายุราชการ

(ว่าง)                207,400                193,840 ตามเป้าหมาย

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร (ว่าง)                  17,000                          -   ตามเป้าหมาย
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป (ว่าง)                  39,400                  35,000 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(ว่าง)             1,093,260                911,844 ตามเป้าหมาย

โครงการศึกษาและเตรียมความพร้อม
เพ่ือปรับเปล่ียนสภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับของรัฐ

(ว่าง)                126,600                  31,330 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการประเมินผู้บริหาร (ว่าง)           147,450.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563
 และจะด าเนินใน
ปีงบประมาณ 2564

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
บุคลากร ท้ังในด้านการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ การรณรงค์
ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร 
การออกกฎ ระเบียบต่างๆ

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ (ว่าง)                           -                            -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิกโครงการใน
ปีงบประมาณ 2563
 และจะด าเนินใน
ปีงบประมาณ 2565

กองการเจ้าหน้าท่ี 
ผลรวม

           2,810,560            1,562,112

กองคลัง โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

               731,400                  47,400 ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

               381,937                223,162 ตามเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
แผนงบประมาณ พัสดุ การเงิน
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย 
ลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชี
ต้นทุนกิจกรรมโดยความร่วมมือทาง
วิชาการ

การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

               657,200                  20,170 ต่ ากว่าเป้าหมาย

กองคลัง ผลรวม            1,770,537               290,732
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

กองบริการการศึกษา โครงการบริการด้านทะเบียน
และประมวลผลนักศึกษา

โครงการพัฒนาการให้บริการและ
จัดการข้อมูลทางการศึกษา

1. การมีแหล่งเรียนรู้
2. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม
3. นักศึกษา
4. ผลงานทีน าไปแลกเปล่ียน
5. ระดับความพึงพอใจ
6. ระดับความรู้ความเข้าใจท่ีเพ่ิมข้ึน

            2,552,425                          -   ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบการรับนักศึกษา นักศึกษา           12,184,978           10,099,984 ตามเป้าหมาย

การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร

1. ผู้ประเมินหลักสูตร
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

                          -                            -   

โครงการส่งเสริมพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

               150,600                  63,372 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน                  40,000                  39,990 ตามเป้าหมาย
โครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติ

และแรงจูงใจเพ่ือเลือกศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564

สัดส่วนนักเรียนจากจังหวัดพ้ืนท่ี
เป้าหมายสมัครเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               400,000                400,000  ด าเนินงานแล้ว
เสร็จแล้ว

ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการบริหาร
ท่ัวไป

โครงการบ ารุงอาคารเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์

นักศึกษา             1,882,000             1,261,131 ตามเป้าหมาย

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาท้องถ่ิน โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง

            8,963,000             8,963,000 ตามเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ โครงการยกระดับการเรียนรู้ทาง
วิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทาง
วิชาการ

(ว่าง)             7,022,740             7,807,667 ตามเป้าหมาย

กองบริการการศึกษา ผลรวม 33,512,018         28,635,144         
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

กองแผนงาน โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการหน่วยงาน

(ว่าง)                  49,050                          -   ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

(ว่าง)                  26,172                  25,135 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

(ว่าง)                  10,000                    3,348 ตามเป้าหมาย

โครงการประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

(ว่าง)             10,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และ
การบริหารยุทธศาสตร์ภาครัฐ

(ว่าง)             10,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการบริหาร
ท่ัวไป

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป (ว่าง)                168,614                114,429 ตามเป้าหมาย

โครงการ"การเข้าสู่การจัดอันดับ 
(Rankings) ของ Times Higher 
Education (THE)"

                 28,783                  28,783 ตามเป้าหมาย

โครงการ"การบริหารผลงานสู่ความ
เป็นเลิศ OKRs (Driving 
Performance with OKRs)"

                 60,120                  60,120 ตามเป้าหมาย

โครงการศึกษาดูงานการเตรียมความ
พร้อมในการปรับเปล่ียนสถานภาพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และ
การจัดวางระบบงานตามแนว
ทางการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

                 38,140                  38,140 ตามเป้าหมาย

โครงการสัมนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้
เครือข่ายการวางแผนอุดมศึกษา

                 44,450                  16,432 ตามเป้าหมาย

กองแผนงาน ผลรวม               445,328               286,387
ศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการศูนย์เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์

จ านวน             2,827,200             2,795,807 ตามเป้าหมาย

ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ผลรวม 2,827,200           2,795,807           
ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
เกษตรศาสตร์)

(ว่าง)                           -                            -   

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
วิทยาศาสตร์)

(ว่าง)                           -                            -   

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
วิศวกรรมศาสตร์)

(ว่าง)                           -                            -   
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
ศิลปประยุกต์ฯ)

(ว่าง)                854,815                854,815 ตามเป้าหมาย

โครงการบริการวิชาการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ (ว่าง)           40,042,128           33,122,128 อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการก่อสร้างร้ัวรอบมหาวิทยาลัย
 ระยะท่ี 2  ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอ
วารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 
รายการ

                 39,266                  39,266 ตามเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
 สนาม A

               441,169                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงสนามบาสเกตบอล
 สนาม B

               241,665                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

เพ่ือเป็นการดูแล/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
ประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด

            8,850,000             5,930,000 อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการพัฒนากายภาพระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการก่อสร้างลานและอาคาร
เอนกประสงค์บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลัย

(ว่าง)             5,100,000                510,000 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรม
นักศึกษาและกลุ่มสนามกีฬา

จ านวน             4,124,000                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค (ว่าง)             3,692,400                475,902 อยู่ระหว่างด าเนินงาน
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการจัดหาและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ ระดับความ ส าเร็จของการสนับสนุน
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

     10,734,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการพัฒนาระบบจัดการการ
เรียนรู้ UBU LMS และการพัฒนา
อาจารย์ในศตวรรษท่ี 21

จ านวน                           -                            -   

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประจ าศูนย์
กีฬาอเนกประสงค์

จ านวน             1,194,400             1,194,400 ตามเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงบ
ลงทุน

การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

               389,300                221,627 ตามเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและ
การจัดพิมพ์เอกสารทางการเงินต่างๆ

การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

               215,312                173,540 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการค่าใช้จ่ายท่ีปรึกษาด้าน
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

            94,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

(ว่าง)           39,216,800                          -   ตามเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง (ว่าง)             3,563,485             3,426,714 ตามเป้าหมาย

โครงการเงินส ารองท่ัวไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ว่าง)                 (40,345)                          -   

โครงการค่าใช้จ่ายพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร

(ว่าง)                           -                            -   

โครงการค่าใช้จ่ายผู้บริหาร ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ             1,800,000             1,195,866 ตามเป้าหมาย

โครงการเช่าระบบรักษาความ
ปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดผ่าน
เคร่ือข่ายแบบร่วมศูนย์

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ                           -                            -   

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการอาสาพัฒนาชนบท จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ                153,000                153,000 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการบริหาร
ท่ัวไป

โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ว่าง)             8,041,009             8,041,009 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ
นักศึกษา

โครงการทุนการศึกษาในมหาวิทยาลัย
 ส าหรับนักศึกษาโควตากลุ่มผู้มี
คุณลักษณะพิเศษ

จ านวน             4,728,000             1,353,100 ตามเป้าหมาย

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับโครงการ
แนะแนวทางการศึกษา

สัดส่วนนักเรียนจากจังหวัดพ้ืนท่ี
เป้าหมายสมัครเข้าศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

                 51,000                  51,000 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสหกร
รมขนาดย่อมเพ่ือการส่งออกสู่
ประเทศพ่ือนบ้าน

โครงการสร้างศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการ Startup และ SME 
และสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูป
สินค้าการเกษตร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
(ส่วนการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ 
(Pilot Plant))

พัฒนาสินค้าใหม่ ยกระดับผลิตของ
เกษตรกร ผู้ประกอบการ SMEs และ 
Startup

          50,840,800           13,457,888 อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
แรงงาน

                 45,000                  45,000 ตามเป้าหมาย

โครงการเงินรับฝาก             5,341,124             2,970,859 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ระบบรักษา
ความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดผ่าน
เครือข่ายแบบรวมศูนย์

       3,000,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการช าระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัย           15,000,000                          -   

โครงการเตรียมความพร้อมป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการระบาดของ โรค
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 
(COVID-19)

               199,955                142,057 ตามเป้าหมาย

โครงการเพ่ือช าระหน้ีตามค า
พิพากษาศาล

                 46,467                  46,467 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายการเงินและพัสดุ

                 19,200                  19,200 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายจราจรและรักษาความปลอดภัย

                 95,840                  95,840 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ 
(กลุ่มจัดการนักศึกษา)

                 11,470                  11,470 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ 
(กลุ่มดุริยางค์)

                 14,990                  14,990 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายจัดการนักศึกษาและสวัสดิการ 
(กลุ่มสวัสดิการ)

                 63,150                  63,150 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายจัดการบัณฑิต

               507,690                507,690 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายจัดหาเงินทูลเกล้า

                 21,660                  21,660 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายเชิดชูเกียรติผู้ท าคุณประโยชน์
ให้แก่มหาวิทยาลัยและวงวิชาการ

               134,040                134,040 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายต้อนรับ

                 41,674                  41,674 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   5,820                    5,820 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

                 47,110                  47,110 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายบันทึกภาพ

                 39,062                  39,062 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายปฐมพยาบาล

                 54,772                  54,772 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

               189,690                189,690 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายประสานและบริหารจัดการ

            1,156,657             1,150,157 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายปริญาบัตรและสูจิบัตร

               964,844                544,844 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายพิธีสงฆ์

                 44,844                  44,844 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายยานพาหนะ

                 53,001                  53,001 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายสถานท่ี

            1,208,855             1,208,855 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
 ฝ่ายห้องรับรองส่วนพระองค์

               199,351                199,351 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ ตามมาตรการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่เคียง
ข้างนักศึกษาและบุคลากร

            3,920,000             2,954,000 ตามเป้าหมาย

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลรวม 216,792,469       80,805,858         
ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
เภสัชศาสตร์)

(ว่าง)                           -                            -   

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
พยาบาลศาสตร์)

(ว่าง)             1,033,300             1,032,943 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา 
(วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ)

(ว่าง)             2,525,200             2,525,200 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ว่าง)             1,023,200                254,250 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการบริหาร
ท่ัวไป

โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(ว่าง)             1,076,325             1,076,325 ตามเป้าหมาย

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผลรวม 5,658,025           4,888,718           
ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัยด้าน
สังคมศาสตร์

โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
ศิลปศาสตร์)

(ว่าง)                           -                            -   

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
นิติศาสตร์)

(ว่าง)                720,200                720,200 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
บริหารศาสตร์)

(ว่าง)             1,674,498             1,674,498 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (คณะ
รัฐศาสตร์)

(ว่าง)                748,894                748,894 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการ ม.อุบลฯ ท าความดีด้วยหัวใจ จ านวน             3,212,595             2,618,136 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการบริหาร
ท่ัวไป

โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง
ด้านสังคมศาสตร์

(ว่าง)             8,083,188             7,664,664 ตามเป้าหมาย

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์ ผลรวม 14,439,375         13,426,392         
ส่วนกลางส านักงาน
อธิการบดี

โครงการจัดหาและพัฒนาส่ือการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา (ว่าง)                207,600                          -   

โครงการวัสดุรวมศูนย์ ส านักงาน
อธิการบดี

               659,614                659,614 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป 1. นักศึกษา
2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

               674,400                626,927 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
แรงงาน

การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วยตนเอง ของ
นักศึกษาและบุคลากรทุกฝ่าย กระจาย
โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

            1,512,480           15,999,173 ตามเป้าหมาย

เพ่ือเป็นการดูแล/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
ประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด

          14,552,600                          -   

โครงการสวัสดิการเคร่ืองด่ืมบุคลากร (ว่าง)                240,533                239,828 ตามเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
สะอาด

(ว่าง)             2,123,100                          -   ตามเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
สะอาด

            1,401,267                913,682 ตามเป้าหมาย

โครงการวัสดุรวมศูนย์ ส านักงาน
อธิการบดี

            1,035,759                603,067 ตามเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้างพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้และค่าง
จ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได้
ส านักงานอธิการบดี

(ว่าง)           36,088,420           35,778,708 ตามเป้าหมาย

โครงการสมทบเข้ากองทุนเงิน
ทดแทนประกันสังคม

                 65,493                  42,697 ตามเป้าหมาย

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 2563

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

                          -                            -   

232



ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
เอกลักษณ์อุบลราชธานี ประจ าปี 
2563

               400,000                400,000 ตามเป้าหมาย

ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

               300,000                300,000 ตามเป้าหมาย

สนับสนุนการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

               250,000                250,000 ตามเป้าหมาย

สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด
อุบลราชธานี

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

               200,000                200,000 ตามเป้าหมาย

พัฒนาอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสาน
และลุ่มน้ าโขง

จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาท้ัง
ในและนอกมหาวิทยาลัย

            2,730,000             2,730,000 ตามเป้าหมาย

นิทรรศการประวัติการประกวดเทียน
พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี

(ว่าง)                100,000                100,000 ตามเป้าหมาย

ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีเมืองเก่า: 
อุบลราชธานี วารินช าราบ

(ว่าง)                215,500                215,500 ตามเป้าหมาย

ส่งเสริมการเผยแพร่และแสดงผลงาน
 อพ.สธ. (ประชุมวิชาการ อพ.สธ.)

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

               300,000                300,000 ตามเป้าหมาย

การบริหารงานและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของ อพ.สธ.

จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก

               300,000                300,000 ตามเป้าหมาย

วันร าลึกแห่งความดีร่วมกับจังหวัด
อุบลราชธานี

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

                 10,000                  10,000 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริ
ยวงศ์

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมกิจกรรม จ านวนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80

               100,000                100,000 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการบริหาร
ท่ัวไป

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด
ด้านสังคมศาสตร์

(ว่าง)             1,224,050             1,431,650 ตามเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(ว่าง)                251,200                220,200 ตามเป้าหมาย

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความสะอาด
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(ว่าง)                219,330                250,330 ตามเป้าหมาย

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

สร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา 
น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคัญ
ของวัฒนธรรมไทย ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับบริการต่อประโยชน์ใน
การบ ารุงศิลปวัฒนธรร

               100,000                100,000 ตามเป้าหมาย

โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 
ม.อุบลฯ

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย

                          -                            -   

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มแม่น้ าโขง
 (เฮือนก านัน) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                 80,000                  80,000 ตามเป้าหมาย

จิตอาสาท าบุญ ตุนความดี วิธีธรรม ณ
 วัดหนองป่าพง

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย

                 50,000                  50,000 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

(ว่าง)         307,704,972         305,812,750 ตามเป้าหมาย

ส่วนกลางส านักงานอธิการบดี ผลรวม 373,096,318       367,714,126       
ส านักงานกฏหมาย
และนิติการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
บุคลากรของส านักงานกฎหมายและ
นิติการ

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา
ความรู้และทักษะในวิชาชีพ

                 21,700                    6,804 ด าเนินแล้วเสร็จ ต่ ากว่าเป้าหมาย

ระดับความส าเร็จของระบบบริหาร
จัดการท่ีดีและมีธรรมาภิบาล

                   1,900                          -   

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ระดับความส าเร็จเฉล่ียในการพัฒนา
ระบบและกลไกการให้บริการ การก ากับ
ดูแล

                          -                            -   

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ระดับความส าเร็จเฉล่ียในการพัฒนา
ระบบและกลไกการให้บริการ การก ากับ
ดูแล

               219,289                193,369 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการด าเนินคดีต่างๆ
 และการบังคับคดี

ระดับความส าเร็จเฉล่ียในการพัฒนา
ระบบและกลไกการให้บริการ การก ากับ
ดูแล

               296,493                209,507 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

ส านักงานกฏหมายและนิติการ ผลรวม 539,382              409,680              
ส านักงานตรวจสอบ
ภายใน

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผน

                 42,760                  15,978 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

จ านวนคร้ังของการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ

               210,069                201,829 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

โครงการยกระดับขีดความสามารถ
และประสิทธิภาพของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผน

                 39,131                  38,834 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

ส านักงานตรวจสอบภายใน ผลรวม 291,960              256,641              
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

ส านักงานบริหาร
กายภาพและ
ส่ิงแวดล้อม

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป สนับสนุนการบริหารจัดการงานด้าน
ระบบสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน

                 70,478                  42,072 ตามเป้าหมาย

โครงการบริหารและจัดการส่วนกลาง 
(เงินรายได้)

สนับสนุนการดูแลระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย

                 40,000                  36,021 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

สนับสนุนการดูแลระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย

                 27,000                  24,160 ตามเป้าหมาย

โครงการดูแลรักษาอาคารและ
ครุภัณฑ์ของอาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา

สนับสนุนการบริหารจัดการในการ
ซ่อมแซม/ดูแล ระบบสาธารณูปโภค
เป็นไป

               291,200                291,105 ตามเป้าหมาย

โครงการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

เพ่ือเป็นการดูแล/ซ่อมแซม ครุภัณฑ์
ประเภทต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด

            3,643,416             6,087,420 ตามเป้าหมาย

เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภค  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีก าหนดและมาตรฐานผู้ผลิต  ได้แก่  
ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  บ าบัดน้ าเสีย  
ภูมิทัศน์  ยานพาหนะ  เคร่ืองสูบน้ า  
ลิฟต์  หม้อแปลง  และสถานีไฟฟ้าย่อย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               245,000                          -   

เพ่ือให้การซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

               613,300                          -   
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

สนับสนุนการบริหารจัดการในการ
ซ่อมแซม/ดูแล ระบบสาธารณูปโภค
เป็นไปตามมาตรฐานท่ีก าหนด

               426,600                          -   

สามารถดูแลระบบสาธารณูปโภคได้ตาม
มาตรฐานท่ีก าหนด

            2,080,200                          -   

 โครงการก่อสร้างขยายแนว
สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก

               490,000                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการจัดระเบียบและควบคุมสุนัข
จรจัด

               191,105                185,428 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงโครงกรอบรูปพระ
บรมฉายาลักษณ์บริเวณประตู
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย

               150,000                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา
และฝ้าเพดานอาคารเฉลิมพระเกียรติ
 7 รอบ

               290,000                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณประตู 3                500,000                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงถนนและระบบ
จราจรหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
 รอบ

               340,000                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่าง
บริเวณกลุ่มสนามกีฬา อาคารเรียน
รวม และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนพรรษา

                          -                            -   
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่างบริเวณเขตการศึกษา

               280,000                          -   อยู่ระหว่างด าเนินงาน

ส านักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดล้อม ผลรวม 9,678,299           6,666,205           
ส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

โครงการงานบริหารงานวิจัย ร้อยละ                122,700                  67,300 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละ                           -                            -   ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย

โครงการประกวดวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ระดับบัณฑิตศึกษา

คะแนน                  30,000                  24,000 ตามเป้าหมาย

โครงการทุนอุดหนุนการท ากิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย

                 54,745                  49,775 ตามเป้าหมาย

โครงการประชุมสัมมนาการจัดการ
เรียนรู้ด้านบัณฑิตศึกษา

คะแนน                    8,400                          -   

ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ผลรวม 215,845              141,075              
ส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
และสารสนเทศ

โครงการการพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย

 1. รายงานผลการด าเนินงานต่อ
มหาวิทยาลัยตามรอบไตรมาสและมี
กลไกในการก ากับติดตามท่ีชัดเจนใน
ระดับคณะ/หน่วยงาน
2.  ผู้บริหารทุกระดับเข้าอบรมเพ่ือ
ศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์  EdPEx 
 /TQA  ท่ีจัดโดย สกอ. /สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยจัดข้ึน
ตามจ านวนท่ีก าหนด

            1,932,720             1,801,267 ด าเนินแล้วเสร็จ ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ระดับส านักงานอธิการบดี

(ว่าง)                           -                            -   

โครงการการพัฒนาระบบราชการ
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
(ก.พ.ร)

(ว่าง)                           -                            -   

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป (ว่าง)                           -                            -   

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ผลรวม 1,562,000           1,801,267           
ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

โครงการการพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา : 
การผลิตบัณฑิต

ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
ส านักงาน

                          -                            -   

ร้อยละของหลักสูตรท่ีผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน

               300,000                262,792 ร้อยละ 100 ตามเป้าหมาย

โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนรู้

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ                  31,800                  19,200 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ท้ังในด้านรูปแบบการเรียนการ
สอน และการพัฒนาการเรียน
การสอน

โครงการส่งเสริมการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการท างาน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ                  80,600                  31,055 ตามเป้าหมาย

จ านวนคร้ังการจัดประชุมคณะกรรมการ                    3,700                          -   

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
ส านักงาน

                 53,600                  20,937 ตามเป้าหมาย

ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้าร่วมประชุม                    2,100                          -   

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ                  65,600                          -   
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญา
กิตติมศักด์ิและรางวัลรัตโนบล

                 72,900                          -   

มีการจัดประชุมคณะกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

               650,400                677,281 ตามเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษา
วิชาศึกษาท่ัวไป

การจัดประชุมคณะกรรมการทวนสอบฯ                  10,600                          -   

ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
ส านักงาน

                          -                            -   

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ                  34,200                  12,400 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และระดับ
สากล

โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
การปฏิบัติงานของบุคลากร

ความพึงพอใจของบุคลากรภายใน
ส านักงาน

                 90,900                  42,673 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
วิชาการ

โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาความ
ร่วมมือกับเครือข่ายอุดมศึกษา

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ                  40,200                  40,000 ตามเป้าหมาย

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลรวม 1,436,600           1,106,338           
ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา

โครงการค่าสาธารณูปโภค โครงการบ ารุงรักษาและค่าน้ ามัน
รถพยาบาลฉุกเฉิน

จ านวน                  80,000                  76,256 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเครือข่ายด้านพัฒนา
นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

จ านวน                           -                            -   

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป จ านวน                561,481                342,895 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

จ านวน                  85,274                  84,854 ตามเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมส่ิงสนับสนุน
การเรียนการสอน

จ านวน                362,769                356,969 ตามเป้าหมาย

โครงการซ่อมบ ารุงรถตัดหญ้าน่ังขับ จ านวน                  22,990                  22,990 ตามเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างาน

จ านวน                           -                            -   

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี
 2563

จ านวน                  44,800                  44,800 ตามเป้าหมาย

โครงการกองทุนบ ารุงกีฬาและ
กิจกรรมนักศึกษา

จ านวน             6,371,800             4,340,834 ตามเป้าหมาย

โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ จ านวน                120,000                  76,230 ตามเป้าหมาย
โครงการจัดหาและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์                403,228                289,870 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดเช่ารถปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน

                 30,000                  30,000 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดเช่ารถปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน

                 84,000                  84,000 ตามเป้าหมาย

โครงการอบรมพัฒนานักศึกษาพิการ
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ านวน                           -                            -   

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า จ านวน                    4,400                    4,400 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการ UBU JOBFAIR จ านวน             50,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ
นักศึกษา

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา จ านวน             2,650,000             1,774,150 ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอก

จ านวน             6,000,000             4,390,000 ตามเป้าหมาย

โครงการพิธีมอบทุนการศึกษา จ านวน                  12,024                  12,024 ตามเป้าหมาย

โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(ว่าง)             3,100,000             3,100,000 ตามเป้าหมาย

โครงการเชิดชูเกียรติผู้สร้างช่ือเสียง
ให้มหาวิทยาลัยด้านกิจกรรมและ
นักศึกษาดีเด่น

จ านวน                  20,500                  20,500 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการด าเนินการ
ช่วยเหลือนักศึกษาด้านอุบัติเหตุ ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย

จ านวน                  69,964                  69,580 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนเงินรางวัลด้าน
ต่างๆแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย

จ านวน                           -                            -   

โครงการค่าสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

               305,040                305,040 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดเช่ารถปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน

                          -                            -   

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีให้บริการและ
สวัสดิการนักศึกษา

               192,994                192,973 ตามเป้าหมาย

โครงการสวัสดิการนักศึกษาท่ีประสบ
อุบัติเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิต

                 99,408                  99,408 ตามเป้าหมาย

โครงการปลุกจิตส านึก                  25,000                  25,000 ตามเป้าหมาย

เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
นักศึกษาพิการในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

               584,910                425,910 ตามเป้าหมาย

เงินอุดหนุนโครงการทุนการศึกษา
เฉลิมราชกกุมารี

                 27,500                  27,500 ตามเป้าหมาย

เงินอุดหนุนโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดใน
สถาบันอุดมศึกษา

                 46,000                  46,000 ตามเป้าหมาย

เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา

               156,410                156,410 ตามเป้าหมาย

เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีใน
ประเทศ

               140,000                140,000 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ผลรวม 20,365,631.95     15,717,773.00    
ส านักงานรักษาความ
ปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพบุคลากร

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
ปลอดภัยมหาวิทยาลัย

จ านวนการเกิดอุบัติเหตุภายใน
มหาวิทยาลัย ลดลง จ านวนการเกิดเหตุ
ลักทรัพย์ภายในมหาวิทยาลัย ลดลง

          713,914.20           628,582.21 ตามเป้าหมาย

โครงการโรงจอดรถดับเพลิง           440,000.00                          -   
ส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร ผลรวม 1,153,914.20       628,582.21          
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน
โครงการบริหารจัดการท่ัวไป จ านวนกระบวนงานท่ีได้ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงาน
          453,625.00           190,490.24 ตามเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ

จ านวนกระบวนงานท่ีได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน

          231,750.00                          -   ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และระดับสากล

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาต่างชาติ

จ านวนกระบวนงานท่ีได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน

       1,781,200.00             65,700.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสริม
หลักสูตรและพัฒนาทักษะชีวิต

จ านวนกระบวนงานท่ีได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน

          505,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการจัดกิจกรรมส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติ

จ านวนกระบวนงานท่ีได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน

            14,920.00             14,920.00 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดสอบวัดความรู้ทางภาษา จ านวนกระบวนงานท่ีได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน

          207,780.00           118,590.00 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา จ านวนกระบวนงานท่ีได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน

          226,100.00             71,789.20 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการบริหาร
ท่ัวไป

โครงการด าเนินแผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์

จ านวนกระบวนงานท่ีได้ด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงาน

            86,120.00             82,480.00 ตามเป้าหมาย

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ผลรวม 3,506,495.00       543,969.44         
ส านักงานส่งเสริม
บริหารการวิจัย 
บริการวิชาการและ
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการบริการวิชาการ โครงการส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับ
ภาคเอกชน

จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยี

          350,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการ Talent Mobility           350,000.00                          -   

โครงการคลินิกเทคโนโลยี จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยี

          250,000.00           211,250.00 ตามเป้าหมาย

โครงการเอกสารสนเทศเพ่ือการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย บริการวิชาการ
และศิลปวัฒนธรรม

(ว่าง)                           -                            -   

เงินอุดหนุนโครงการจัดต้ังศูนย์บ่ม
เพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

          775,000.00           775,000.00 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการจ้างงานให้กับประชาชนท่ี
ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019 ระยะ

     39,420,000.00      11,511,000.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย

อบรมเชิงปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน ภายใต้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ ประจ าปีงบประมาณ 
2563

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ           350,000.00           350,000.00 ตามเป้าหมาย

การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนในเขตอีสาน
ตอนล่าง 2

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ           800,000.00           800,000.00 ตามเป้าหมาย

ขับเคล่ือนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ           600,000.00           600,000.00 ตามเป้าหมาย

โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ านวนโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงข้ึน

       1,000,000.00        1,000,000.00 ตามเป้าหมาย

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก

รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนหรือรายจ่ายท่ีลดลง 
หลังจากร่วมโครงการ

       2,000,000.00        2,000,000.00 ตามเป้าหมาย

เอกสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์งานวิจัย บริการ
วิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ           353,400.00           353,400.00 ตามเป้าหมาย

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบูร
ณาการงานด้านบริการวิชาการ การ
วิจัยและการเรียนการสอน

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ           200,000.00           200,000.00 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

พัฒนาสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการงานบริการวิชาการแก่ชุมชน

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ             50,000.00             50,000.00 ตามเป้าหมาย

พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุน
การบริการวิชาการ

ความพึงพอใจของผู้ร่วมโครงการ           100,000.00           100,000.00 ตามเป้าหมาย

โครงการประชุมสัมมนาและ
อบรมวิชาชีพต่างๆเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย จ านวนผลงานท่ีเผยแพร่           444,400.00           262,490.00 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัย

โครงการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

จ านวนผลงานท่ีได้รับการพัฒนา                           -                            -   

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

การบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

              6,700.00                          -   

(ว่าง) -             6,700.00                          -   
โครงการเผยแพร่และใช้ประโยชน์
จากผลงานวิจัย

จ านวนผลงาน           450,000.00                          -   ต่ ากว่าเป้าหมาย

จ านวนผลงานท่ีเผยแพร่           304,600.00           591,559.92
โครงการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ                           -                            -   

จ านวนโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนวิจัย             30,000.00                          -   

จ านวนนักวิจัย (ไม่นับซ้ า)               7,000.00                          -   
จ านวนผลงานท่ีได้รับการประเมิน             88,400.00                          -   

ระบบสนับสนุนการวิจัยและการบริหาร
จัดการวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ

          193,900.00           335,297.75 ตามเป้าหมาย

โครงการอนุญาตให้ใช้สิทธิจาก
ทรัพย์สินทางปัญญา

จ านวนผู้รับบริการค าปรึกษาทาง
เทคโนโลยี

       2,000,000.00        1,136,300.25 ต่ ากว่าเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย จ านวนโครงการวิจัย                           -                            -   
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานบุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจัย

กลุ่มนักวิจัย               7,200.00                          -   

เครือข่าย               3,600.00                          -   
จ านวนนักวิจัย                           -                            -   
มีกลไกความร่วมมือในการด าเนินงาน
วิจัยระหว่างนักวิจัยภายในและภายนอก
 รวมท้ังหน่วยงานรัฐ เอกชน

              9,000.00                          -   

มีการด าเนินงานวิจัยในลักษณะบูรณา
การ และผลงานวิจัยก่อให้เกิดประโยชน์
 มีผลกระทบสูงในพ้ืนท่ี

          185,500.00           137,674.49 ตามเป้าหมาย

โครงการพัฒนามาตรฐานงานวิจัย จ านวนคณะกรรมการท่ีรับการพัฒนา
ตามมาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง

          108,400.00           182,626.00 ตามเป้าหมาย

จ านวนโครงการวิจัยท่ีย่ืนขอรับรอง
มาตรฐาน

          115,300.00                          -   

มาตรฐานการวิจัยท่ีได้รับการรับรอง           154,000.00                          -   

โครงการพัฒนานักวิจัย จ านวนนักวิจัยและนักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมจริยธรรม

                          -                            -   

โครงการจัดท าระบบการบริหาร
งานวิจัย

ระบบย่ืนขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
ออนไลน์

            20,000.00             15,540.00 ต่ ากว่าเป้าหมาย

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
ระดับเติบโต (SME Regular Level) 
ปีงบประมาณ 2563

       3,660,000.00        2,700,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินงาน
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการสนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(ITAP)

       1,690,880.06        1,690,880.06 อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย        3,871,900.00        1,971,071.89 อยู่ระหว่างด าเนินงาน
เครือข่ายคุณค่าและความเป็น
ท้องถ่ินสู่การสร้างระบบนิเวศอาหาร
ปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี

       5,610,850.00        2,790,370.00 อยู่ระหว่างด าเนินงาน

โครการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีและ
แก้ไขปัญหาความยากจนแบบ
เบ็ดเสร็จและแม่นย า จังหวัด
อ านาจเจริญ

       1,939,500.00        1,939,500.00 ตามเป้าหมาย

โครงการวิจัยและพัฒนา        6,400,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

            13,825.00               6,770.00 ตามเป้าหมาย

อบรมสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
และสมาชิกสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

            54,000.00             50,955.00 ตามเป้าหมาย

ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 74,027,055.06     14,022,285.00    31,624,011  
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย

โครงการประชุมสัมมนาและ
อบรมวิชาชีพต่างๆเพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงในการ
ประกอบอาชีพ

โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง  การก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์  และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

จ านวน           130,000.00                          -   ยกเลิกโครงการ ยกเลิก เน่ืองจากการ
ปรับงบในการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับสภาวะ
โรคระบาด และปรับ
งบเพ่ือไปด าเนินงาน
เก่ียวกับป้องกันและ
ต้ังรับกับสถานถาน
การณ์โรคโควิค ใน
พันธกิจต่างๆ

โครงการเข้าร่วมสัมมนาและพัฒนา
ความรู้ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ านวน                           -                            -   

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป จ านวน               1,400.00                          -   

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

จ านวน        1,334,300.00        1,157,023.40 ตามเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนค่าบ ารุงสมาชิก
หรือค่าวารสารด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

จ านวน             10,000.00                          -   

โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

จ านวน               5,000.00                          -   

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ผลรวม 1,480,700.00       1,157,023.40      
ส านักงานสภาอาจารย์ โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน
โครงการเงินสนับสนุน ปอมท.และ 
ปขมท.

(ว่าง)             35,000.00             35,000.00 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน             36,790.00             36,790.00 ตามเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ

(ว่าง)           430,680.00           430,679.86 ตามเป้าหมาย
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ช่ือหน่วยงานย่อย โครงการย่อย ช่ือกิจกรรม/โครงการ ตัวบ่งช้ี  รวมงบประมาณท้ังส้ิน  รวมเบิกจ่ายท้ังส้ิน  ผลการ
ด าเนินงาน

 การบรรลุเป้าหมายของ
ตัวช้ีวัด 

 ปัญหาอุปสรรค  ข้อเสนอแนะ

โครงการบริหารจัดการสภาอาจารย์ (ว่าง)             25,340.00             16,340.00 ตามเป้าหมาย
ส านักงานสภาอาจารย์ ผลรวม 527,810.00         518,809.86         
ส านักงานสระว่ายน้ า
ยอดเศรณี

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารและจัดการสระว่าย
น้ ายอดเศรณี

จ านวน           308,600.00           298,339.60 ตามเป้าหมาย

ส านักงานสระว่ายน้ ายอดเศรณี ผลรวม 308,600.00         298,339.60         
หน้าห้องอธิการบดี โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน
โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบ

หน่วยรับตรวจตามแผนท่ีก าหนด
            50,100.00             47,575.40 ตามเป้าหมาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน             15,000.00             14,990.00 ตามเป้าหมาย
หน้าห้องอธิการบดี ผลรวม 65,100.00           62,565.40           
ผลรวมท้ังหมด 725,011,280.17   550,756,609.85  
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