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และแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17) สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
ของสานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิ
1. แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2. แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับเงินรายได้ ตามประเภทรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3. แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4. แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5. แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามงบรายจ่าย
6. แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

7. แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
8. แผนภูมิที่ 8 แผนภูมเิ ปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
9. แผนภูมิที่ 9 แผนภูมิแสดงแสดงผลการดาเนินงานในภาพรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
10. แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
11.แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานโครงการในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
12.แผนภูมิที่ 12 แผนภูมแิ สดงร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานโครงการที่บรรลุเป้าหมาย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
13.แผนภูมิที่ 13 แผนภูมแิ สดงการเปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
14.แผนภูมิที่ 14 แผนภูมิเปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
15.แผนภูมิที่ 15 แผนภูมิแสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
16.แผนภูมิที่ 16 แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
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84
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99
101
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105
108

แผนภูมิ
17.แผนภูมิที่ 17 แผนภูมสิ รุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
18.แผนภูมิที่ 18 แผนภูมสิ รุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
19.แผนภูมิที่ 19 แผนภูมสิ รุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานภาพรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
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ก
บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 27
พฤศจิกายน 2564 มีมติเห็นชอบผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2564)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2563 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ ง ในแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2563 - 2567) ไว้ 9 ด้าน ดังนี้
1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG
4. ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
5. พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
6. มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
7. บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
8. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน
9. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติ
เห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
รวม

นโยบายการจัดสรร
ปี 2564
ร้อยละ
60.00
ไม่เกินกว่า
45.00
ไม่น้อยกว่า
11.00
4.00
ไม่น้อยกว่า
3.50
ไม่น้อยกว่า
12.00
ไม่น้อยกว่า
0.50
1.50
7.00

ไม่เกินกว่า

การจัดสรรงบประมาณ ปี 2564
ร้อยละ
60.44

3.96
14.22
0.22
1.34
5.85

จานวนเงิน
1,045,902,600
277,810,100
37,831,400
730,261,100
68,528,500
246,120,100
3,871,400
23,203,900
101,270,700

1.00
1.01
2.50
3.02
12.00
9.93
100.00 100.00

17,405,200
52,314,000
171,929,500
1,730,545,900

มหาวิทยาลั ย อุบ ลราชธานี บ ริ ห ารจัดการด้านการผลิ ต บัณ ฑิต การวิจัย บริการวิช าการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม การสนับสนุนการเรียนการสอน และประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,730,545,900 บาท เป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จานวน 789,632,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45.63 ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น)
และงบประมาณเงินรายได้ จานวน 940,913,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของประมาณการรายจ่าย
ทั้งสิ้น) รวมทั้งสิ้น 493 โครงการ
ผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4 ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/หน่วยงานได้ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และมีโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เพิ่มขึ้นเป็น 524 โครงการ รวมเป็นงบประมาณ
1,859,440,095.54 บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานดาเนินงานหารายได้เพิ่มจากโครงการวิจัย โครงการ
บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ซึ่งพบว่า ร้อยละการ
จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ทุกประเด็น ยุทธศาสตร์ มีจานวนร้ อยละการจัด สรรเพิ่ ม ขึ้น 4 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 1.63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
คิดเป็นร้อยละ 1.20 (ซึ่งสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยประเมินตนเองและแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือแผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศที่ไ ด้ผ่าน
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณาให้ความเห็นในการขอ
เข้าสังกัดกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 0.04 และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 0.11
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

1. ยุทธศาสตร์ดา้ นการผลิตบัณฑิต
2. ยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจัย
3. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริการวิชาการ
4. ยุทธศาสตร์ดา้ นการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์ดา้ นการมุง่ สูก่ ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
6. ยุทธศาสตร์ดา้ นการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
8. ยุทธศาสตร์ดา้ นการมีเสถียรภาพทางการเงิน
9. ยุทธศาสตร์ดา้ นการบริหารองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
ผลรวมทัง้ หมด

ร้อยละการจัดสรร ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
(ต้นปีงบประมาณ) (สิน้ ปีงบประมาณ)
60.44
58.18
3.96
5.59
14.22
15.42
0.22
0.21
1.24
1.28
5.85
5.96
1.01
0.96
3.02
2.89
9.83
9.50
100.00
100.00

เพิม่ /ลด

-

-

-

2.26
1.63
1.20
0.01
0.04
0.11
0.05
0.13
0.33

1. สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2563-2567) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 130 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 99 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.15
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 64 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 37 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.81
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 58 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.17

4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีจานวนโครงการทั้งสิน้ 18 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 8 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00
6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีจานวน
โครงการรวมทั้งสิ้น 25 โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 17 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 68.00
7) ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิน้ 47 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.19
8) ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน มีจานวนโครงการรวมทั้งสิน้ 4 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00
9) ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 170
โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 122 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.76

2. รายงานผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย รวมโครงการทั้งสิ้ น 524 โครงการ จานวน
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย (บรรลุตามแผนที่กาหนด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย) จานวน 356
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.94 ของโครงการทั้งหมด จานวนโครงการที่มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่า
เป้าหมาย จานวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.70 ของโครงการทั้งหมด จานวนโครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของโครงการทั้งหมด และโครงการที่ยกเลิกการ
ดาเนินงาน จานวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.97 ของโครงการทั้งหมด

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
แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวในการดาเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กระทั้งได้มีพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และมี (ร่าง) กรอบวิสัยทัศน์ของ
กระทรวง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพื่อใช้ในการดาเนินงานและถือปฏิบัตินั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอง
ถึงการเปลี่ยนแปลงและการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในระยะ 5 ปี ข้างหน้าที่มีผลต่อทิศทาง และเป้าหมาย
การพั ฒ นาของประเทศและมหาวิ ท ยาลั ย ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได้ จั ด ให้ มี ก ารจั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ขึ้น เพื่อให้สอดรับกับ (ร่าง) กรอบวิสัยทัศน์ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย
เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร กาหนด ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ เพื่อบรรจุ
ในแผนยุ ทธศาสตร์ มหาวิทยาลั ย ฉบั บ ดังกล่ าว มหาวิทยาลั ยหวังว่าแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้จะเป็นทิศทาง
แนวทาง เป้าหมายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยนาไปปฏิบัติ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนดร่วมกันต่อไป
ภายใต้กรอบทิศทางของกรอบแผนหรือนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม แผนด้านอุดมศึกษาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อให้การดาเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทุกระดับ อันนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อ
พัฒนาอุดมศึกษาของประเทศ โดยทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ มุ่งเน้นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
และนวัตกรรม” โดย มหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน ดังนี้

ปรั ช ญา :
วิ สั ย ทั ศ น์ :
อั ต ลั ก ษณ์ :
เอกลั ก ษณ์ :
ค่ า นิ ย ม :

สร้ า งสติ แ ละปั ญ ญาแก่ สั ง คม บนพื้ น ฐานความพอเพี ย ง
มหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม
( A Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations )
สร้ า งสรรค์ สามั ค คี สานึ ก ดี ต่ อ สั ง คม
ภู มิ ปั ญ ญาแห่ ง ภู มิ ภ าคลุ่ ม น้าโขง
UBU-IMPACTS
Prioritizing UBU: รักและทาเพื่อ UBU
Management by Fact: ทางานด้วยข้อมูล
Accountability: รับผิดชอบต่อการทางานและสังคม
Team Work: ทางานเป็นทีม

Integrity: สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม
Proactiveness: ทางานเชิงรุก
Creativity: คิดเป็น ทางานสร้างสรรค์
Stakeholders Focus: มุ่งเน้นผู้เรียน
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
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พั น ธกิ จ
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่นาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้าโขง
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้าโขง
4. ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง

เสาหลั ก ยุ ท ธศาสตร์
เสาหลักที่ 1 : Academic Excellence
เสาหลักที่ 2 : Shared Future with Community
เสาหลักที่ 3 : Smart University
เสาหลักที่ 4 : Sustainable Growth

ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG
ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน
บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
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ตารางที่ 1 สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดาเนินงานตัวชี้วัดตามโครงการหลักในแผนยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

1. สร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน
มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการและ
วิชาชีพ

1. ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพอย่างโดดเด่น
และพัฒนากาลังคน
ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก

1. โครงการผลิต
บัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2. โครงการผลิต
บัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
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ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/
แผน

1. จานวนนักศึกษา
ใหม่
2. จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
3. จานวนนักศึกษา
คงอยู่
4. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐาน
หลักสูตร
5. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
1. จานวนนักศึกษา
ใหม่
2. จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
3. จานวนนักศึกษา
คงอยู่
4. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐาน
หลักสูตร
5. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตาม

คน

1,700

คน

1,200

คน

7,000

ร้อยละ

100

ร้อยละ

95

ล้านบาท

33.4366

คน

380

คน

260

คน

1,500

ร้อยละ

100

ร้อยละ

95

ล้านบาท

9.0434

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

3. โครงการผลิต
บัณฑิตด้าน
สังคมศาสตร์

4. โครงการผลิต
แพทย์เพิ่ม
5. โครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม
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ตัวชี้วัด

งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
1. จานวนนักศึกษา
ใหม่
2. จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา
3. จานวนนักศึกษา
คงอยู่
4. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐาน
หลักสูตร
5. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่
กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการ
ผลิตตาม
งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
1. จานวนนักศึกษา
คงอยู่ สาขาวิชา
แพทยศาสตร์
1. จานวนผูส้ าเร็จ
การศึกษา สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
2. จานวนนักศึกษา
คงอยู่ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
3. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
4. ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษาที่
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/
แผน

คน

2,550

คน

1,600

คน

8,000

ร้อยละ

100

ร้อยละ

95

ล้านบาท

13.6304

คน

16

คน

40

คน

40

ร้อยละ

100

ร้อยละ

98

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

กาหนด สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
5. พัฒนา
1. โครงการเพิ่ม
1. จานวน
ฐานข้อมูล
มหาวิทยาลัยไปสู่การ ประสิทธิภาพ
ฐานข้อมูลดิจิทลั
เป็นมหาวิทยาลัย
เสถียรภาพ และความ และระบบ
ดิจิทัล
ปลอดภัยของการ
สารสนเทศที่รองรับ
ให้บริการเครือข่าย
การบริหารจัดการ
คอมพิวเตอร์และ
ในด้านต่างๆ
โครงสร้างพื้นฐาน
2. โครงการพัฒนา
1. ร้อยละของ
ร้อยละ
ระบบจัดการเรียนรู้
จานวนรายวิชาที่ทา
UBU LMS และพัฒนา การเรียนการสอน
อาจารย์ในศตวรรษที่ ผ่านระบบ UBU
21
LMS เทียบกับราย
วาทั้งหมดที่เปิด
สอน
3. โครงการส่งเสริมการ 1. จานวนของ
คน
รู้เท่าทันเทคโนโลยี
บุคลากรภายในที่มี
ดิจิทัลและการเข้าถึง ทักษะด้านดิจิทัล
เทคโนโลยีดิจิทลั ที่
เป็นไปตามเกณฑ์
สอดคล้องกับความ
สมรรถนะที่กาหนด
ต้องการของนักศึกษา
และบุคลากร
6. มุ่งสู่การเป็น
1. โครงการอนุรักษ์ 1. ปริมาณการใช้
kWh./คน/ปี
มหาวิทยาลัยน่าอยู่และ และฟื้นฟูแหล่ง
ไฟฟ้าทั้งหมดต่อ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ประชากรทั้งหมดใน
อย่างยั่งยืนและการใช้ มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
2. ร่องรอยคาร์บอน
Metric
(Carbon
tons/person
footprint) ต่อ
ประชากรใน
มหาวิทยาลัย
3. ประมาณน้าเสีย
ลบ.เมตร
ที่นากลับมารีโซเคิล
4. ดัชนีคุณภาพน้า ผลการตรวจ
ที่ตรวจวิเคราะห์
ตามมาตรฐานน้าที่
ผ่านการบาบัด

5

ค่าเป้าหมาย/
แผน

6

85

1,500

840

0.94

12,000
ผ่าน

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/
แผน

2. โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบทาง
กายภาพของ
มหาวิทยาลัย

1. ร้อยละความพึง
พอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบ
สาธารณูปโภค และ
สิ่งอานวยความ
สะดวกของ
มหาวิทยาลัย
1. จานวน
อาชญากรรมเกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

88

ครั้ง

0

2. จานวนครั้งของ
การเกิดอัคคีภัย
3. จานวนอุบัติเหตุ
จราจรทีเ่ กิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย
ไม่สูงกว่าเป้าหมาย
ที่กาหนด
1. จานวน
โครงการวิจัยที่
ดาเนินการ

ครั้ง

0

ครั้ง

10

โครงการ

10

ผลงาน

5

ร้อยละ

20

ร้อยละ

85

3. โครงการพัฒนา
ระบบขนส่งมวลชน
และระบบจราจร
อัจฉริยะ

2. สร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรมที่
นาไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้า
โขง

2. สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่ อบ
โจทย์ท้องถิ่น และ
พัฒนาสู่ระดับสากล

1. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อสร้าง
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ

2. จานวนผลงานวิจัย
และเทคโนโลยีที่แล้ว
เสร็จ
3. ร้อยละของผลงาน
ที่พร้อมใช้งานในเชิง
พาณิชย์
4. ร้อยละ
โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

6

พันธกิจ

3. บริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียง เหนือ
และภูมิภาคลุ่มน้าโขง

ประเด็นยุทธศาสตร์

3. พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
และยกระดับ
เศรษฐกิจของอีสาน
ใต้ จากฐาน BCG

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

2. โครงการวิจัยและ 1. จานวน
นวัตกรรมเพื่อการสร้าง โครงการวิจัยที่
องค์ความรู้พื้นฐานของ ดาเนินการ
ประเทศ
2. จานวนผลงานวิจัย
ที่แล้วเสร็จพร้อมยื่น
ตีพิมพ์ระดับชาติและ
นานาชาติ
3. ร้อยละของ
นวัตกรรมที่นามาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ในรอบ 3 ปี
4. จานวนผลงานที่
ยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทางปัญญา
5. ร้อยละ
โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
3. โครงการวิจัยจาก 1. จานวน
แหล่งทุนในระบบ
โครงการวิจัยที่
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ ดาเนินการ
นวัตกรรม
2. ร้อยละ
โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
4. โครงการวิจัยจาก 1. จานวน
แหล่งทุนภายนอกอื่น โครงการวิจัยที่
ดาเนินการ
2. ร้อยละ
โครงการวิจัยที่แล้ว
เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
1. โครงการบริการ
1. จานวนโครงการ/
วิชาการของ
กิจกรรมบริการ
มหาวิทยาลัย
วิชาการ
2. ร้อยละของ
โครงการบริการ

7

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/
แผน

โครงการ

12

ผลงาน

12

ร้อยละ

80

ผลงาน

20

ร้อยละ

85

โครงการ

5

ร้อยละ

80

โครงการ

20

ร้อยละ

80

โครงการ

50

ร้อยละ

95

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/
แผน

คน

5,000

ร้อยละ

80

ร้อยละ

95

คน/ปี

58,400

คน/ปี

7,300

3. ร้อยละความพึง
พอใจของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับบริการ
3. โครงการสนับสนุน 1. จานวนนักเรียน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
ที่ได้รับการ
การศึกษาตั้งแต่ระดับ สนับสนุนตาม
อนุบาลจนจบ
โครงการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ร้อยละของ
ผู้ปกครองมีความพึง
พอใจที่ได้รับบริการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ

80

คน

80

ร้อยละ

100

4. โครงการพัฒนา
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ขนาดย่อมเพื่อการ
ส่งออกสู่ประเทศ
เพื่อนบ้าน
5. โครงการปรับปรุง
การเรียนรู้

รายการ

60

คน

4,000

วิชาการแล้ว ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
กาหนด
3. จานวนผูเ้ ข้ารับ
บริการ
4. ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่นา
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์
5. ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
ผู้รับบริการใน
กระบวนการ
ให้บริการ
2. โครงการเพิ่ม
ศักยภาพการ
ให้บริการด้าน
สาธารณสุข

8

1. จานวนผู้ป่วย
นอก
2. จานวนผู้ป่วยใน

1. สามารถยกระดับ
สร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของ
SMEs
1. จานวนครูและ
นักเรียนทีเข้าร่วม

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

6. โครงการพัฒนา
ระบบกลไกการ
คุ้มครองทางสังคม
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดูแล
สุขภาพ

4. ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและ
สร้างความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่
หลากหลายของ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง

4. ยกระดับคุณภาพ
และสร้างมูลค่าให้แก่
ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น

1. โครงการพัฒนา
ระบบและกลไกการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

9

ตัวชี้วัด

กิจกรรมของ
โครงการ
2. ร้อยละการ
เพิ่มขึ้นของนักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการมี
คุแนนเฉลี่ยผลการ
ทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET)
แต่ละวิชาผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 50
ขึ้นไป
1. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ

2. จานวนชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการ
1. จานวนผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
2. จานวนโครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของ
โครงการที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
4. ร้อยละของ
โครงการที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลา
5. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เห็น
ความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
6. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เห็นความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
7. จานวนผลงาน
หรือแหล่ง

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/
แผน

ร้อยละ

5

คน

200

ชุมชน

4

คน

1,000

โครงการ

45

ร้อยละ

95

ร้อยละ

95

ร้อยละ

80

ร้อยละ

80

ผลงาน

5

พันธกิจ

5. การบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัย

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

7. บริหารและพัฒนา 1. โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่าง ระบบบริหาร
เป็นระบบและมี
ทรัพยากรบุคคล
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด

สร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้รับการเพิ่มมูลค่า
1. ร้อยละอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับ
สมรรถนะสูงขึ้นต่อ
จานวนบุคลากร
ทั้งหมด
2. ร้อยละของ
อาจารย์ประจาที่มี
ตาแหน่งทาง
วิชาการต่อจานวน
อาจารย์ทั้งหมด (ศ.,
รศ., ผศ.)
3. ร้อยละของ
จานวนผู้บริหารทุก
ระดับทีไ่ ด้รับการ
อบรมหรือพัฒนา
ทักษะด้านการ
บริหาร ตาม
แผนพัฒนาผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัย
4. ร้อยละของ
จานวนอาจารย์ทไี่ ด้
รบการพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาชีพ
ตามแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
5. ร้อยละของ
จานวนสาย
สนับสนุนทีไ่ ด้รับ
การพัฒนาตาม
แผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย
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หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/
แผน

ร้อยละ

75

ร้อยละ

45

ร้อยละ

75

ร้อยละ

50

ร้อยละ

50

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/
แผน

8. มหาวิทยาลัยมี
เสถียรภาพทางการเงิน
เพื่อการจัดการศึกษาสู่
ความยั่งยืน

1. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ด้านงบประมาณและ
ทางการเงิน

1. รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
การศึกษาและ
รายได้จากแหล่งอื่น
2. จานวนค่าใช้จ่าย
งบดาเนินงานที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา
3. สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้าต่อเงิน
รายรับทั้งหมด
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ 3 ปี
ย้อนหลัง
4. สัดส่วนของงบ
บุคลากรต่อเงิน
รายรับทั้งหมด
ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ 3 ปี
ย้อนหลัง
1. ผลการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA)
2. ร้อยละ
ความสาเร็จของ
แผนบริหารความ
เสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน

ล้านบาท

980.2083

ล้านบาท

6.50

ร้อยละ

0.031

ร้อยละ

0.41

คะแนน

85

ร้อยละ

80

3. ร้อยละ
ความสาเร็จของคา
รับรองการปฏิบัติ
ราชการผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย
(OKRs)

ร้อยละ

80

9. บริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

1. โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิ
บาล
2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อ
ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง
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2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.06 ของประมาณการรายรับทั้งหมด มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 4,149,500 บาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 0.52 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัด สรรงบประมาณ จานวน 809,808,200 บาท และ
สานักงบประมาณปรับลดงบประมาณรายจ่ายตาม พ.ร.บ.โอน พ.ศ. 2563 จานวน 16,026,500 บาท ทา
ให้งบประมาณแผ่นดินคงเหลือ จานวน 793,781,700 บาท) และประมาณการรายรับเงินรายได้ จานวน
1,087,695,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.94 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งประมาณการรายรับเงินรายได้
จาแนกตามแหล่งที่มาของประมาณการรายรับเงินรายได้ ประกอบด้วย ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา จ านวน 554,291,100 บาท ประมาณการรายรับจากรายได้จากแหล่งอื่น นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 415,785,900 บาท และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของหน่วยงาน
จานวน 117,618,400 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับเงินรายได้ ใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 70,325,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.91
โดยประมาณการรายรับ เงินรายได้เปรี ยบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จาแนกตามแหล่ งที่มาของ
งบประมาณ ประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จานวน 12,606,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.33 ประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 65,125,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.57 และประมาณการรายรับ
จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จานวน 117,618,400 บาท ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จานวน 7,406,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.92 รวมประมาณการรายรับที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น จานวน 1,877,327,600
บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จานวน 50,149,500 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.74 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 1,827,177,700 บาท) รายละเอียด
ตามตารางที่ 2 ตารางที่ 3 ตารางที่ 4 ตารางที่ 5 แผนภูมิที่ 1 และแผนภูมิที่ 2
ตารางที่ 2 สรุปประมาณการรายรับประจาปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ
2563
2564
793,781,700 789,632,200
1,017,369,500 1,087,695,000
1,811,151,200 1,877,327,200
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การเพิ่ม-ลด
-4,149,500
70,325,500
66,176,400

ร้อยละ
-0.52
6.91
2.74

แผนงานบูรณาการพื้นที่
ระดับภาค 6 ภาค 12.57
แผนงานยุทธศาสตร์ 12.57

แผนงานพื้นฐาน 18.12

แผนภูมิที่ 1 แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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แผนงาน
บุคคลากรภารัฐ
69.32

ตารางที่ 3 สรุปประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
ปีงบประมาณ 2563
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
รวมทัง้ สิน้
แผนงานบุคลากรภาครัฐ
ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

แผนงานพืน้ ฐาน
แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ปีงบประมาณ 2564
งบประมาณ
แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
793,781,700 รวมทัง้ สิน้
527,597,100 แผนงานบุคลากรภาครัฐ
527,597,100 ค่าใช้จา่ ยบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

166,961,200 แผนงานพืน้ ฐาน
166,961,200 แผนงานพืน้ ฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

การเพิม่ -ลด
ร้อยละ
งบประมาณ
789,632,200.00 - 4,149,500.00 - 0.52
534,873,000.00 7,275,900.00
1.38
534,873,000.00

7,275,900.00

1.38

139,790,400.00 -27,170,800.00 - 16.27
139,790,400.00 -27,170,800.00 - 16.27

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

15,529,400 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์

13,630,400.00 -

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

52,756,200 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

52,360,200.00 -

396,000.00 -

0.75

ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

72,880,500 ผู้สำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สขุ ภำพ

70,121,300.00 -

2,759,200.00 -

3.79

ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

18,715,400 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร

ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

7,079,700 ผลงำนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1,899,000.00 - 12.23

678,500.00 - 18,036,900.00 - 96.37
3,000,000.00 -

4,079,700.00 - 57.63

แผนงานยุทธศาสตร์****
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

30,602,900 แผนงานยุทธศาสตร์****
15,360,000 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสขุ ภาวะทีด่ ี

โครงกำรเพิม่ ศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข

15,360,000 โครงกำรเพิม่ ศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข

74,350,600.00

58,990,600.00

384.05

12,136,000 แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

18,008,000.00

5,872,000.00

48.38

แผนงานยุทธศาสตร์เพือ่ สนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

92,613,300 62,010,400.00 202.63
74,350,600.00
58,990,600.00 384.05

โครงกำรผลิตแพทย์เพิม่
(เฉพำะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่ำนั้น)

4,800,000 โครงกำรผลิตแพทย์เพิม่
(เฉพำะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่ำนั้น)

4,800,000.00

-

โครงกำรผลิตพยำบำลเพิม่
(เฉพำะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่ำนั้น)

7,336,000 โครงกำรผลิตพยำบำลเพิม่
(เฉพำะม./ส. ที่มีมติ ครม. รองรับเท่ำนั้น)

13,208,000.00

5,872,000.00

80.04

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

236,100 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

254,700.00

18,600.00

7.88

254,700.00

18,600.00

7.88

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตัง้ แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

236,100 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ตัง้ แต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน

2,870,800 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพือ่
เพิม่ ศักยภำพในกำรเรียนรู้

1,050,600 โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพือ่
เพิม่ ศักยภำพในกำรเรียนรู้

โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะชีวติ สำหรับวัยเรียน

1,820,200 โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะชีวติ สำหรับวัยเรียน

-

-

-

2,870,800.00 - 100.00

-

-

1,050,600.00 - 100.00

-

1,820,200.00 - 100.00

แผนงานบูรณาการพืน้ ทีร่ ะดับภาค 6 ภาค

50,840,800 แผนงานบูรณาการพืน้ ทีร่ ะดับภาค 6 ภาค

22,355,500.00 -28,485,300.00 - 56.03

การพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

50,840,800 การพัฒนาพืน้ ทีร่ ะดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

22,355,500.00 -28,485,300.00 - 56.03

โครงกำรสร้ำงศูนย์พฒ
ั นำผู้ประกอบกำร Startup และ SME
และสร้ำงโรงงำนต้นแบบแปรรูปสินค้ำด้ำนกำรเกษตร ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 (ส่วนกำรก่อสร้ำงโรงงำน
ต้นแบบ (Pilot Plant))

แผนงานบูรณาการ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

50,840,800 โครงกำรสร้ำงศูนย์พฒ
ั นำผู้ประกอบกำร Startup และ SME
และสร้ำงโรงงำนต้นแบบแปรรูปสินค้ำด้ำนกำรเกษตร ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 (ส่วนกำรก่อสร้ำงโรงงำน
ต้นแบบ (Pilot Plant))

17,779,700 แผนงานบูรณาการ
16,090,700 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในโรงเรียนเครือข่ำย
ทำงวิชำกำร

16,090,700 โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในโรงเรียนเครือข่ำย
ทำงวิชำกำร

การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย

1,689,000 การเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับสังคมสูงวัย

โครงกำรเตรียมควำมพร้อม “คน” เพือ่ รองรับสังคมสูงวัย
อย่ำงมีสว่ นร่วม

1,689,000 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม “คน” เพือ่ รองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมี
ส่วนร่วม
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22,355,500.00 - 28,485,300.00 - 56.03

-

- 17,779,700.00 - 100.00
- 16,090,700.00 - 100.00
- 16,090,700.00 - 100.00

-

-

1,689,000.00 - 100.00

-

1,689,000.00 - 100.00

ตารางที่ 4 สรุปประมาณการรายรับ เงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2563 จาแนกตามประเภทรายรับ
ที่

ประเภทงบประมาณ

ปีงบประมาณ
2563

ปีงบประมาณ
2564

การเพิ่ม-ลด

ร้อยละ

1

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

541,684,500

554,291,100

12,606,600

2.33

2

เงินผลประโยชน์/รายรับจากการ
ดาเนินงาน/เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก/เงินบริจาค/
รายรับจากการผิดสัญญาชดใช้ทุน/
ดอกเบี้ยรับและเงินยืมทุนสารอง
มหาวิทยาลัย
เงินรายได้คงเหลือสะสมของ
หน่วยงาน

350,660,600

415,786,000

65,125,400

18.57

125,024,400

117,618,400

-7,406,000

-5.92

1,017,369,500 1,087,695,000

70,326,000

6.91

3
รวม

ลดลง จานวน 7,406,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.92
เพิ่มขึ้น จานวน 12,606,600 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.92

เพิ่มขึ้น จานวน 65,125,400 บาท
คิดเป็นร้อยละ 5.92

แผนภูมิที่ 2 แผนภูมิแสดงประมาณการรายรับเงินรายได้ ตามประเภทรายรับ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 5 สรุปประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ
ที่

คณะ/หน่วยงาน

เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(1)

(2)

1 สานักงานอธิการบดี
2 คณะวิทยาศาสตร์
3 คณะเกษตรศาสตร์
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 คณะศิลปศาสตร์
6 คณะเภส้ชศาสตร์
7 คณะบริหารศาสตร์
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
9 คณะศิลปประยุกต์ฯ
10 คณะนิติศาสตร์
11 คณะรัฐศาสตร์
12 คณะพยาบาลศาสตร์
13 สานักวิทยบริการ
14 สานักคอมพิวเตอร์
15 สานักบริหารทรัพย์สินฯ
16 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ผลรวมทั้งหมด

(3)

122,679,300
110,990,400
65,409,800
75,224,600
69,579,600
108,814,700
29,415,100
141,138,500
6,743,200
5,669,000
8,806,700
19,413,600
18,449,100
6,909,700
388,900
789,632,200

เงินรายได้
ผลรวมเงินรายได้จาก
แหล่งอื่น

เงินรายได้คงเหลือ
สะสม

(5)

(6)

(4)

177,706,400
30,160,200
12,920,500
35,906,600
41,176,300
31,421,300
65,400,500
37,346,400
11,630,100
25,681,300
27,106,200
23,166,700
17,334,300
17,334,300
554,291,100

117,389,600
47,420,000
35,073,200
14,691,700
2,875,300
14,750,000
4,300,000
103,914,900
1,470,000
7,908,400
2,596,000
7,750,000
141,600
100,200
35,035,100
12,000,000
8,370,000
415,785,900
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13,525,500
13,037,300
218,600
9,800,000
5,097,100
32,696,300
9,322,400
14,082,900
9,500,000
10,338,300
117,618,400

รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น
(100%)

งบประมาณรวม

(7)=(4)+(5)+(6)

(8)=(3)+(7)

308,621,500
90,617,500
48,212,300
60,398,300
49,148,700
78,867,600
79,022,900
155,344,200
13,100,100
33,589,700
29,702,200
30,916,700
17,475,900
26,934,500
45,373,400
12,000,000
8,370,000
1,087,695,400

431,300,300
201,607,900
113,622,100
135,622,900
118,728,300
187,682,300
108,438,000
296,482,700
19,843,300
39,258,700
38,508,900
50,330,300
35,925,000
33,844,200
45,762,300
12,000,000
8,370,000
1,877,327,600

2.2 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนงบประมาณรายจ่ายในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจานวน 1,730,545,900 บาท ประกอบด้วยแผนงบประมาณ
รายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โดยจัดทาแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ
45.63 ของแผนงบประมาณรายจ่ า ยทั้ ง สิ้ น และจากประมาณการรายจ่ า ย เงิ น รายได้ จ านวน
940,913,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น โดยเมื่อพิจารณากรอบ
งบประมาณรายจ่ายมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รวมทั้งสิ้น 1,730,545,900 บาท
จ าแนกตามประเภทรายจ่ า ย พบว่ า งบบุ ค ลากร มี ก รอบงบประมาณรายจ่ า ยสู ง ที่ สุ ด จ านวน
636,651,500 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 36.79 ของงบประมาณรายจ่ า ยทั้ ง หมด รองลงมาคื อ งบ
ดาเนินงาน จานวน 489,361,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.28 และงบลงทุน จานวน 311,873,300
บาท คิดเป็นร้อยละ 18.02 กรอบงบประมาณรายจ่ายจาแนกตามประเภทรายจ่ายต่าที่สุด คือ งบเงิน
อุ ด หนุ น จ านวน 292,662,300 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 16.91 ของงบประมาณรายจ่ า ยทั้ ง หมด
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 3 และตารางที่ 6

แผนงานบูรณาการพื้นที่
ระดับภาค 6 ภาค 12.57
แผนงานยุทธศาสตร์ 12.57

แผนงานพื้นฐาน 18.12

แผนงานบุคคลากรภา
รัฐ 69.32

แผนภูมิที่ 3 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 6 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามงบรายจ่าย
ประเภทงบประมาณ
1. งบบุคลากร
งบบุคลากร : รายการปกติ
งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน
รวม
2.งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน : รายการปกติ
งบดาเนินงาน : รายการในงบเงินอุดหนุน
รวม
3.งบลงทุน
งบลงทุน : รายการปกติ
งบลงทุน : รายการในงบเงินอุดหนุน
รวม
4.งบเงินอุดหนุน
งบเงินอุดหนุน
รวม
ผลรวมทั้งหมด

เงินงบประมาณแผ่นดิน

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้

รวม

249,170,200
232,381,400
481,551,600

24,637,200
130,462,700
155,099,900

273,807,400
362,844,100
636,651,500

12,106,000
92,043,900
104,149,900

344,607,400
40,603,700
385,211,100

356,713,400
132,647,600
489,361,000

176,932,100
176,932,100

119,531,200
15,407,800
134,939,000

296,463,300
15,407,800
311,871,100

26,998,600
26,998,600
789,632,200

265,663,700
265,663,700
940,913,700

292,662,300
292,662,300
1,730,545,900
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ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
14.40
13.43
27.83
0.70
5.32
6.02
10.22
10.22
1.56
1.56
45.63

1.42
7.54
8.96
19.91
2.35
22.26
6.91
0.89
7.80
15.35
15.35
54.37

รวม
15.82
20.97
36.79
20.61
7.67
28.28
17.13
0.89
18.02
16.91
16.91
100.00

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 –
2567) ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียน
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 9 ด้าน และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่าง
โดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก คิดเป็นร้อยละ 60.44 ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล คิดเป็นร้อยละ 3.96 ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG คิดเป็นร้อยละ 14.22
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 0.22
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 1.34 ยุทธศาสตร์ที่ 6
มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 5.85 และยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหาร
และพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ ย่ า งเป็ น ระบบและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.01 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 8
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน คิดเป็นร้อยละ 3.02 และยุทธศาสตร์
ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 9.93 รายละเอียดตามตารางที่ 7 ตารางที่ 8 ตารางที่ 9
แผนภูมิที่ 4 และแผนภูมิที่ 5
ตารางที่ 7 สรุปการจัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 9 ด้าน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564
ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

นโยบายการจัดสรร
ปี 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
งบบุคลำกรและค่ำใช้จำ่ ยเกี่ยวกับบุคลำกร
งบเพื่อกำรพัฒนำนักศึกษำและจัดกำรศึกษำ
งบลงทุนและค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุง่ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
รวม
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ไม่เกินกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า
ไม่นอ้ ยกว่า

ไม่เกินกว่า

60.00
45.00
11.00
4.00
3.50
12.00
0.50
1.50
7.00
1.00
2.50
12.00
100.00

จัดสรร
งบประมาณ
(ต้นปีงบประมาณ)
60.44
42.20
16.05
2.19
3.96
14.22
0.22
1.24
5.85
1.01
3.02
9.83
100.00

แผนภูมิที่ 4 แผนภูมิแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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ตารางที่ 8 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
และแหล่งงบประมาณ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

แหล่งงบประมาณ
ร้อยละ
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
เงินงบประมาณ เงินรายได้
แผ่นดิน
แผ่นดิน
652,566,000
393,336,600
82.64
4180%
700000
67,828,500
0.09
721%
97,710,800
148,409,300
12.37
1577%
3007000
864,400
0.38
9%
23,203,900
247%

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล
6.ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และ 17,000,000
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
679000
8.ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็น
17969400
เลิศ
ผลรวมทั้งหมด
789,632,200

ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ
ภาพรวม

1,045,902,600
68,528,500
246,120,100
3,871,400
23,203,900

60.44%
3.96%
14.22%
0.22%
1.34%

84,270,700

2.15

896%

101,270,700

5.85%

16,726,200
52,314,000
153,960,100

0.09
2.28

178%
556%
1636%

17,405,200
52,314,000
171,929,500

1.01%
3.02%
9.93%

940,913,700

100.00

10000%
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1,730,545,900 100.00%

ตารางที่ 9 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณและหมวดรายจ่าย
ลาดับ
1

ชื่อหน่วยงานหลัก
สานักงานอธิการบดี

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

สานักงานอธิการบดี ผลรวม
2

คณะวิทยาศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม
3

คณะเกษตรศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม
4

คณะวิศวกรรมศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
5

คณะศิลปศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม
6

คณะเภสัชศาสตร์

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม
7
8

คณะบริหารศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

10,044,000
37,689,900
47,733,900
55,078,500
55,078,500
478,800
40,594,600
41,073,400
3,096,000
36,983,400
40,079,400
2,806,800
23,214,100
26,020,900
552,000
26,879,000
27,431,000
4,938,900
4,938,900
474,300

91,830,500
3,217,200
95,047,700
17,551,200
566,400
18,117,600
14,033,600
636,000
14,669,600
17,813,800
1,880,400
19,694,200
20,933,200
2,275,200
23,208,400
18,062,200
999,600
19,061,800
33,938,200
384,000
34,322,200
93,402,700

22

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

12,202,400 155,144,700
39,355,500 42,416,700
51,557,900 197,561,400
8,224,000 49,156,000
1,935,200 53,410,300
10,159,200 102,566,300
218,600
29,179,600
3,846,200 20,333,000
4,064,800 49,512,600
12,329,500 17,730,900
1,800,000 34,560,800
14,129,500 52,291,700
5,821,500 11,184,000
44,090,300
5,821,500 55,274,300
33,471,600 17,917,500
58,244,600 22,691,500
91,716,200 40,609,000
14,224,600 16,980,000
24,092,200
14,224,600 41,072,200
20,023,900 33,578,400

ผลรวมทั้งหมด
269,221,600
122,679,300
391,900,900
74,931,200
110,990,400
185,921,600
43,910,600
65,409,800
109,320,400
50,970,200
75,224,600
126,194,800
40,745,500
69,579,600
110,325,100
70,003,300
108,814,700
178,818,000
65,142,800
29,415,100
94,557,900
147,479,300

ลาดับ

ชื่อหน่วยงานหลัก

แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผลรวม
9

คณะศิลปประยุกต์ฯ

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

คณะศิลปประยุกต์ฯ ผลรวม
10

คณะนิติศาสตร์

11

คณะนิติศาสตร์ ผลรวม
คณะรัฐศาสตร์

12

คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม
คณะพยาบาลศาสตร์

13

คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
สานักวิทยบริการ

14

สานักวิทยบริการ ผลรวม
สานักคอมพิวเตอร์ฯ

15

สานักคอมพิวเตอร์ฯ
สานักบริหารทรัพย์สินฯ
สานักบริหารทรัพย์สินฯ ผลรวม

เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

2,822,900
3,297,200
208,600
1,470,700
1,679,300
1,538,500
1,538,500
180,000
1,676,600
1,856,600
51,600
2,648,200
2,699,800
10,268,700
10,268,700
180,000
3,366,200
3,546,200
1,363,600
1,363,600

93,402,700
3,813,400
3,813,400
16,318,300
16,318,300
10,241,700
9,600
10,251,300
8,348,900
8,348,900
7,928,100
403,200
8,331,300
7,335,200
643,200
7,978,400
12,673,400
12,673,400

23

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

71,750,600 66,565,000
91,774,500 100,143,400
500,000
5,994,100
5,272,500
500,000
11,266,600
623,100
9,970,300
4,130,500
623,100
14,100,800
179,800
13,170,300
7,120,500
179,800
20,290,800
190,000
16,154,900
16,765,400
190,000
32,920,300
3,738,000
2,314,600
7,777,200
3,738,000 10,091,800
13,805,800 2,126,500
2,900,300
13,805,800 5,026,800
9,328,400 15,474,600
388,900
9,328,400 15,863,500

ผลรวมทั้งหมด
141,138,500
288,617,800
10,516,100
6,743,200
17,259,300
26,911,700
5,669,000
32,580,700
23,771,800
8,806,700
32,578,500
24,745,400
19,413,600
44,159,000
13,980,700
18,449,100
32,429,800
23,447,500
6,909,700
30,357,200
38,840,000
388,900
39,228,900

ลาดับ

ชื่อหน่วยงานหลัก

16

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ผลรวม
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

17

แหล่งงบประมาณ
เงินรายได้
เงินรายได้

งบบุคลากร

งบดาเนินงาน

งบลงทุน

งบเงินอุดหนุน

ผลรวมทั้งหมด

3,801,500
5,750,700
47,800
9,600,000
3,801,500
5,750,700
47,800
9,600,000
1,400,000
5,236,000
10,000
50,000
6,696,000
1,400,000
5,236,000
10,000
50,000
6,696,000
273,807,400 396,225,900 311,871,100 748,641,500 1,730,545,900
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แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิแสดงกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามงบรายจ่าย
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ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และสรุปผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
(1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564)
----------------------ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and transparency Assessment : ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจุดมุ่งหมายที่จ ะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัด
ที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดด้านการบิหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้ง 2
ดังกล่าว ในการกากับติดตามผลผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามกรอบระยะเวลา เพื่อให้บรรลุผลการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
คณะ/หน่วยงาน รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย และจัดประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน
ในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เพื่อประเมินผลสาเร็จของการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาแผนการดาเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
1. สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2654
ตารางที่ 10 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
แผนยุทธศาสตร์
จานวน
ร้อยละ

การประเมินตัวชี้วัด

1) ตัวชี้วัด ที่มีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2) ตัวชี้วัด ที่มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน
3) ตัวชี้วัด ที่มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ากว่าเมื่อเทียบ
กับแผน

12
9
8

รวมทั้งหมด

29

26

41.38
31.03
27.59

แผนปฏิบัติการ
จานวน
ร้อยละ

51
17
13
81

62.96
20.99
16.05

แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิแสดงสรุปผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

แผนภูมิที่ 7 แผนภูมิแสดงสรุปผลการดาเนินงานตามแผนแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

รายละเอียดผลการดาเนินงานภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้
วิธีการแปลผล




ตัวชี้วัด ที่มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ากว่าเมื่อเทียบกับแผน
ตัวชี้วัด ที่มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน
ตัวชี้วัด ที่มีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
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ตารางที่ 11 สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดาเนินงานตามโครงการหลักในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2564
พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. สร้างบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และวิชาชีพ

1. ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพอย่างโดดเด่นและ
พัฒนากาลังคนให้ทันต่อ
การเปลีย่ นแปลงของโลก

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย
1. โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

2. โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

3. โครงการผลิตบัณฑิต
ด้านสังคมศาสตร์

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร
1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

คน
คน
คน
ร้อยละ

1,700
1,200
7,000
100

1,624
1,211
5,605
100

ร้อยละ

95

75

ล้านบาท

33.4366

33.4366

คน
คน
คน
ร้อยละ

380
260
1,500
100

419
297
1,563
100

ร้อยละ

95

97.12

ล้านบาท

9.0434

9.0434

คน
คน

2,550
1,600

2,420
1,550
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พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

คน
ร้อยละ

8,000
100

8,119
100

ร้อยละ

95

82.16

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร

ล้านบาท

13.6304

13.6304

4. โครงการผลิตแพทย์เพิม่ 1. จานวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาวิชา
แพทยศาสตร์

คน

16

16

5. โครงการผลิตพยาบาล
เพิ่ม

1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์

คน

40

40

2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์

คน

40

40

3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ร้อยละ

100

100

29

พันธกิจ

ประเด็นยุทธศาสตร์

5. พัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

1. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ เสถียรภาพ
และความปลอดภัยของการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
พื้นฐาน
2. โครงการพัฒนาระบบ
จัดการเรียนรู้ UBU LMS
และพัฒนาอาจารย์ใน
ศตวรรษที่ 21

3. โครงการส่งเสริมการรูเ้ ท่า
ทันเทคโนโลยีดิจิทลั และการ
เข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั ที่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษาและบุคลากร
6. มุ่งสู่การเป็น
1. โครงการอนุรักษ์และ
มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็น ฟื้นฟูแหล่ง
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่
กาหนด สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ร้อยละ

98

100

1. จานวนฐานข้อมูลดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการในด้าน
ต่างๆ

ฐานข้อมูล

6

8

1. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่ทาการเรียน
การสอนผ่านระบบ UBU LMS เทียบกับราย
วาทั้งหมดที่เปิดสอน

ร้อยละ

85

98.47

1. จานวนของบุคลากรภายในที่มที ักษะด้าน
ดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด

คน

1,500

223

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากร
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

kWh./คน/ปี

840

546
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ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

0.94

0.69

ลบ.เมตร
ผลการตรวจ

12,000
ผ่าน

17,916
ผ่าน

ร้อยละ

88

88.20

ยั่งยืนและการใช้ทรัพยากร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2. ร่องรอยคาร์บอน (Carbon footprint) ต่อ
Metric
ประชากรในมหาวิทยาลัย
tons/person
3. ประมาณน้าเสียที่นากลับมารีโซเคิล
4. ดัชนีคุณภาพน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตาม
มาตรฐานน้าที่ผ่านการบาบัด

2. สร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่นาไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

2. โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบทางกายภาพ
ของมหาวิทยาลัย

1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย

3. โครงการพัฒนาระบบ
ขนส่งมวลชนและระบบ
จราจรอัจฉริยะ

1. จานวนอาชญากรรมเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย

ครั้ง

0

0

2. จานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย
3. จานวนอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึน้ ภายใน
มหาวิทยาลัยไม่สูงกว่าเป้าหมายทีก่ าหนด
1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ

ครั้ง
ครั้ง

0
10

0
12

โครงการ

10

58

2. สร้างงานวิจัยและ
1. โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมทีต่ อบโจทย์
นวัตกรรมเพื่อสร้างความ
ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับ มั่นคงทางเศรษฐกิจ
สากล
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ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

2. จานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ

ผลงาน

5

22

3. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิง
พาณิชย์

ร้อยละ

20

38.64

4. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

85

50

2. โครงการวิจัยและ
1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ
นวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์
ความรู้พื้นฐานของประเทศ
2. จานวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่น
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ

โครงการ

12

60

ผลงาน

12

12

3. ร้อยละของนวัตกรรมที่นามาใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ในรอบ 3 ปี
4. จานวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา

ร้อยละ

80

8.84

ผลงาน

20

30

5. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

85

50

ประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภูมิภาคลุ่มน้าโขง
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ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

3. โครงการวิจัยจากแหล่ง
ทุนในระบบวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม

4. โครงการวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกอื่น

3. บริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน
ในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ และภูมิภาคลุ่มน้า
โขง

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ

โครงการ

5

56

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

29.63

1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ

โครงการ

20

48

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละ

80

84.38

โครงการ

50

81

ร้อยละ

95

100

คน
ร้อยละ

5,000
80

285
92.12

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของ 1. โครงการบริการวิชาการ 1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
ประชาชนและยกระดับ
ของมหาวิทยาลัย
เศรษฐกิจของอีสานใต้
จากฐาน BCG
2. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการแล้ว ที่
ดาเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
3. จานวนผูเ้ ข้ารับบริการ
4. ร้อยละของผู้รับบริการที่นาความรู้ไปใช้
ประโยชน์
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ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

2. โครงการเพิ่มศักยภาพ
การให้บริการด้าน
สาธารณสุข

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

5. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ

ร้อยละ

95

97.60

1. จานวนผู้ป่วยนอก
2. จานวนผู้ป่วยใน

คน/ปี
คน/ปี

58,400
7,300

39,220
447

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการ

ร้อยละ

80

96.29

คน

80

66

ร้อยละ

100

100

รายการ

60

90

คน

4,000

3,820

3. โครงการสนับสนุน
1. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการ
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่
ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. โครงการพัฒนาส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อ
การส่งออกสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน
5. โครงการปรับปรุงการ
เรียนรู้

1. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของ SMEs
1. จานวนครูและนักเรียนทีเข้าร่วมกิจกรรม
ของโครงการ
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ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

6. โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการคุ้มครองทาง
สังคม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีคุแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่
ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ร้อยละ

5

10.96

คน

200

0

ชุมชน

4

0

1. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
2. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา
5. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย

คน
โครงการ
ร้อยละ

1,000
45
95

1,397
29
100

ร้อยละ

95

100

ร้อยละ

80

100

6. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

ร้อยละ

80

94.48

1. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

2. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
4. ทานุบารุง
4. ยกระดับคุณภาพและ 1. โครงการพัฒนาระบบ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญา สร้างมูลค่าให้แก่ภมู ิปัญญา และกลไกการทานุบารุง
ท้องถิ่นและสร้างความ
และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม
เข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของภูมภิ าคลุม่
น้าโขง
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5. การบริหารจัดการของ 7. บริหารและพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ

ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

7. จานวนผลงานหรือแหล่งสร้างสรรค์ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นได้รับการ
เพิ่มมูลค่า

ผลงาน

5

5

1. ร้อยละอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ที่ระดับสมรรถนะสูงขึ้นต่อจานวนบุคลากร
ทั้งหมด

ร้อยละ

75

0

2. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ตี าแหน่งทาง
วิชาการต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด (ศ., รศ.,
ผศ.)

ร้อยละ

45

44.17

3. ร้อยละของจานวนผู้บริหารทุกระดับทีไ่ ด้รับ
การอบรมหรือพัฒนาทักษะด้านการบริหาร
ตามแผนพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

75

100

4. ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่ได้รบการ
พัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพตามแผนพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ

50

40.93

5. ร้อยละของจานวนสายสนับสนุนที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

50

40.61
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ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

8. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพ 1. โครงการพัฒนาระบบ
ทางการเงินเพื่อการจัด
บริหารจัดการด้าน
การศึกษาสู่ความยั่งยืน
งบประมาณและทางการ
เงิน

9. บริหารองค์กรสูค่ วาม
เป็นเลิศ

1. โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล
2. โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลง

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
รายได้จากแหล่งอื่น

ล้านบาท

980.2083

886.6732

2. จานวนค่าใช้จ่ายงบดาเนินงานที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

ล้านบาท

6.50

30.99

3. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายรับ
ทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ ของ 3 ปี
ย้อนหลัง

ร้อยละ

0.031

0.029

4. สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับ
ทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่ ของ 3 ปี
ย้อนหลัง

ร้อยละ

0.41

0.38

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

คะแนน

85

89.96

2. ร้อยละความสาเร็จของแผนบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน

ร้อยละ

80

59.94
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ชื่อโครงการหลักของ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่วัด

ค่าเป้าหมาย/แผน

ผลการดาเนินงาน

3. ร้อยละความสาเร็จของคารับรองการปฏิบัติ
ราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัย (OKRs)

ร้อยละ

80

75

รายละเอียดผลการดาเนินงานจาแนกตามยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนากาลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
เป้าประสงค์
1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อม
ทางานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ
3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามทักษะ 5 ด้าน
3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มีผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
4. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
5. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินความรู้และสมรรถนะภายหลังการอบรมหลักสูตรระยะ
สั้น/ออนไลน์สาหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย

ระดับ

84.40



96.78
85.33
90.48
100






25.00

ร้อยละการบรรลุผลทั้งหมด
(ตัวชี้วัดที่บรรลุผล/ตัวชี้วัดทั้งหมด)

(1/5)

สรุปผลตามยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต มีจานวนตัวชี้วัดทั้งหมด จานวน 5 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ดาเนิ น งานที่เป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาหนด จานวน 1 ตัว ชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตัว ชี้วัดที่มีผลการ
ดาเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน จานวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย
แต่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต มีรายละเอียดดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

87.00
73.43
84.40

1) คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 59.30
2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 70.29
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ
62.80
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ
53.13
5) คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 98.81
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ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ
91.30
6.1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ร้อยละ 100
6.2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ร้อย
ละ 89.23
7) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ
77.61
8) คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 91.25
9) คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 66.54
10) คณะนิตศิ าสตร์ ร้อยละ 75.61
11) คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 84.85

2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตาม
ทักษะ 5 ด้าน

3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มผี ลงาน
นวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

40

๘7.00
84.20
96.78


๑.50
1.28
85.33


1) คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 83.60
2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 78.40
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ
84.80
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ
79.80
5) คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 88.80
6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ
83.80
6.1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ร้อยละ 85.20
6.2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ร้อย
ละ 83.20
7) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ
80.00
8) คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 84.40
9) คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 85.40
10) คณะนิตศิ าสตร์ ร้อยละ 88.80
11) คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 89.20
1) คณะเกษตรศาสตร์ 15 คน
2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 คน
3) คณะเภสัชศาสตร์ 4 คน
4) คณะพยาบาลศาสตร์ 185 คน
5) คณะบริหารศาสตร์ 13 คน
จานวนนักศึกษาที่สร้าง/ร่วมสร้าง
ผลงานนวัตกรรมทั้งหมด จานวน 220

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
คน จากจานวนนักศึกษาทั้งหมด
17,145 คน

4. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบ
การภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา

5. ร้อยละของผู้ผา่ นการประเมินความรู้
และสมรรถนะภายหลังการอบรมหลักสูตร
ระยะสั้น/ออนไลน์สาหรับคนทุกช่วงวัย
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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๒3.๐๐
20.81
90.48


๘5.00
90.50
๑00.00


1) คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 12.71
(15 คน)
2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 10.16
(25 คน)
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 10.73
(25 คน)
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 23.53
(4 คน)
5) คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 7.23 (6
คน)
6) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 9.52
(10 คน)
6.1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ร้อย
ละ 0.00 (- คน)
6.2) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ
12.50 (10 คน)
7) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 0.00
(- คน)
8) คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 36.99
(108 คน)
9) คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 14.23
(73 คน)
10) คณะนิตศิ าสตร์ ร้อยละ 25.81
(24 คน)
11) คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 50.40
(127 คน)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นที่ 5 ผ่านการประเมิน
จานวน 19 คน จากผู้ประเมินทั้งหมด
จานวน 21 คน
- อบรมเภสัชกร จานวน 23 คน มีผู้
ผ่านการประเมินทั้งหมด จานวน 23
คน

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการหลัก : โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ร้อยละการบรรลุผล
ร้อยละการบรรลุผลทั้งหมด
(ตัวชี้วัดที่บรรลุผล/ตัวชี้วัดทั้งหมด)

โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต (ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย)
วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การผลิตแพทย์ การผลิต
เทคโนโลยี
สุขภาพ
สังคมศาสตร์
เพิ่ม
พยาบาลเพิ่ม
95.53
100
94.83
100
100
96.88
100
80.07
100
100
100
100
100
100
100
100
79.18

100

86.48

-

100

100
50.00

100
100

100
50.00

100

100

73.91
(17/23)

1. ผลผลิต: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนนักศึกษาใหม่

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

1,700
1,624
95.53


2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

1,200
1,211
100.00


3. จานวนนักศึกษาคงอยู่

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

7,000
5,605
80.07


4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

100.00
100.00
100.00
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ต่ากว่าเป้าหมาย 76 คน
1) คณะเกษตรศาสตร์ 259 คน
2) คณะวิทยาศาสตร์ 552 คน
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 743 คน
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ 70 คน
สูงกว่าเป้าหมาย 11 คน
1) คณะเกษตรศาสตร์ 216 คน
2) คณะวิทยาศาสตร์ 403 คน
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 542 คน
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ 50 คน
ต่ากว่าเป้าหมาย 1,395 คน
1) คณะเกษตรศาสตร์ 884 คน
2) คณะวิทยาศาสตร์ 1,865 คน
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,569
คน
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ 287 คน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

95.00
75.20
79.18


6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

33.4366
33.4366
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 19.80
1) คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ
71.76
2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ
89.14
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ
71.31
4) คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ
20.00

2. ผลผลิต: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนนักศึกษาใหม่

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

380
419
100.00


2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

260
297
100.00


3. จานวนนักศึกษาคงอยู่

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

1,500
1,563
100.00


4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

100.00
100.00
100.00
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
สูงกว่าเป้าหมาย 39 คน
1) คณะเภสัชศาสตร์ 125 คน
2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 191
คน
3) คณะพยาบาลศาสตร์ 103 คน
สูงกว่าเป้าหมาย 37 คน
1) คณะเภสัชศาสตร์ 117 คน
2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 115
คน
3) คณะพยาบาลศาสตร์ 65 คน
สูงกว่าเป้าหมาย 63 คน
1) คณะเภสัชศาสตร์ 606 คน
2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 697
คน
3) คณะพยาบาลศาสตร์ 260 คน

ตัวชี้วัด
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

95.00
97.12
100.00

9.0434
9.0434
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.12
1) คณะเภสัชศาสตร์ 2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 97.12
3) คณะพยาบาลศาสตร์ 100.00

๓. ผลผลิต: ผู้สาเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์
โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนนักศึกษาใหม่

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

2,550
2,420
94.83


2. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

1,600
1,550
96.88


3. จานวนนักศึกษาคงอยู่

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

8,000
8,119
100.00


4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

100.00
100.00
100.00

95.00
82.16
86.48


5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ต่ากว่าเป้าหมาย 130 คน
1) คณะศิลปศาสตร์ 824 คน
2) คณะบริหารศาสตร์ 715 คน
3) คณะนิติศาสตร์ 443 คน
4) คณะรัฐศาสตร์ 438 คน
ต่ากว่าเป้าหมาย 50 คน
1) คณะศิลปศาสตร์ 402 คน
2) คณะบริหารศาสตร์ 657 คน
3) คณะนิติศาสตร์ 231 คน
4) คณะรัฐศาสตร์ 260 คน
สูงกว่าเป้าหมาย 119 คน
1) คณะศิลปศาสตร์ 2,610 คน
2) คณะบริหารศาสตร์ 2,812 คน
3) คณะนิติศาสตร์ 1,368 คน
4) คณะรัฐศาสตร์ 1,329 คน

ต่ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 12.84
1) คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ
83.16
2) คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ
87.52
3) คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 68.75
4) คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 89.19

ตัวชี้วัด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

13.6304
13.6304
100.00


4. ผลผลิต: โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม
โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
ตัวชี้วัด
1. จานวนนักศึกษาคงอยู่ สาขา
แพทยศาสตร์

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

16
16
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
เป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตาม
แผนของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานอกเหนือจาก
กระทรวงสาธารณสุข

5. ผลผลิต: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม
โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนผูส้ าเร็จการศึกษา สาขา
พยาบาลศาสตร์

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาล ค่าเป้าหมาย: คน
ศาสตร์
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
3. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
มาตรฐานหลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์ ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาทีจ่ บ
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน ผลการดาเนินงาน:
ระยะเวลาที่กาหนด สาขาพยาบาลศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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40
40
100.00

40
40
100.00

100.00
100.00
100.00

98.00
100.00
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

สรุปผลตามแผนปฏิบัติการด้านการผลิตบัณฑิต มีโครงการหลักเพื่อผลิตบัณฑิต จานวน 5 โครงการหลัก คือ
1) โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3)
โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 4) โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม และ 5) โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม มี
จ านวนตัว ชี้วัดทั้งหมด จ านวน 23 ตัว ชี้วัด ตัว ชี้วัดที่มีผ ลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
จานวน 17 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 73.91 ตัวชี้วัดที่มีผลการดาเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน
จานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 26.09 ซึ่งมีความเสี่ยงน้อย แต่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล
เป้าประสงค์
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ได้จริง
2. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้
3. รายได้จากการทางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1.

ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่นาไปใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อจานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปี
หลังเสร็จโครงการ

2. สัดส่วนจานวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ต่อจานวนอาจารย์

ประจา
3. รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย
100

ระดับ

100



69.61





สรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการวิจัย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
นาไปใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ต่อจานวนผลงานวิจัยและ
นวัตกรรมในรอบ 3 ปีหลังเสร็จโครงการ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

14.00
51.43
100.00


2. สัดส่วนจานวนบทความทางวิชาการใน ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ต่ อ ผลการดาเนินงาน:
จานวนอาจารย์ประจา
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

0.100
17.75
100.00
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
จ า น ว น ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ จานวน 54 โครงการ จาก
จานวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
รอบ 3 ปี ห ลั ง ที่ แ ล้ ว เสร็ จ จ านวน
105 โครงการ
จานวนบทความทางวิชาการในฐาน
นานาชาติ (Scopus Q1-Q2) จานวน
126 บทความ เที ย บกั บ จ านวน
อาจารย์ ป ระจ า จ านวน 710 คน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

3. รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
และงานวิ จั ย ที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง ผลการดาเนินงาน:
พาณิชย์
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

3 ล้านบาท
2,088,359
69.61


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
(ข้อมูลจานวนอาจารย์ประจาจากกอง
การเจ้าหน้าที่ ณ วันที่ 1 ก.ย. 64)
รายได้ จ ากการน าผลงานวิ จั ย หรื อ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถออกสู่
เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2564 มี
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม จานวน 6
ผลงาน ที่ มี ก ารถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
แ ล ะ ข า ย สิ ท ธิ์ 2 1 สั ญ ญ า ใ ห้
ผู้ประกอบการ จานวน 19 ราย คิด
เป็นเงิน 2,088,359 บาท

รายได้ที่เกิดจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
1) กวยจั๊บกึ่งสาเร็จรูป
1.1) รายที่ 1 ค่าธรรมเนียม บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จากัด จานวน 20,540 บาท
1.2) รายที่ 2 ค่าธรรมเนียม คุณวิชชุดา อู่สมบัติชัย จานวน 6,250 บาท
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นผัดไทยกึ่งสาเร็จรูป บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จากัด จานวน 60,000 บาท
3) เครื่องผสม Formic Acid แบบอัตโนมัติ
3.1) กลุ่มกองนสวนยางเมืองอุบลราชธานี จากัด ต.กระโสบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี จานวน 120,000 บาท
3.2) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.ขั้นไดใหญ่ อ.เมือง จ.โสธร จานวน 120,000 บาท
3.3) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.คาพอุง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด จานวน 120,000 บาท
3.4) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา ต.ห้วยโคกกกม่วง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จานวน 120,000 บาท
3.5) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 1 ต.ห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด จานวน 120,000 บาท
3.6) กลุ่มแปลงใหญ่ยางพารา หมู่ 3 ต.คานาดี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด จานวน 120,000 บาท
3.7) กลุ่มสหกรณ์กองทุนยางพาราบ้านเชียงเขา จากัด จ.นครพนม จานวน 120,000 บาท
3.8) กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางแปลงใหญ่ยางพารา ต.โพธิ์ชัย อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม จานวน 120,000 บาท
3.9) กลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางเมืองอุบลราชธานี จากัด ต.แก้ง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จานวน 120,000 บาท
3.10) กลุ่มสหกรณ์สวนทาสวนยางพารา ต.เหล่าใหญ่ จากัด อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ จานวน 120,000 บาท
3.11) กลุ่มสหกรณ์สวนยางพารา ต.บัวงาม จากัด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จานวน 120,000 บาท
3.12) สหกรณ์กองทุนสวนยาง ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จานวน 120,000 บาท
3.13) สหกรณ์กองทุนสวนยางฮักลาโดมใหญ่ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี จานวน 120,000 บาท
3.14) สหกรณ์ยางพาราเลิงนกทา จากัด 384 หมู่ 4 ต.สวาท อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร จานวน 240,000 บาท
4) เครื่องสกัดน้ามันอเนกประสงค์
บริษัท อลัน อินทรา กรุ๊ป จากัด จานวน 5,000 บาท
5) เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ตัวผู้เป็นหมันและสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมัน บจก.แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด จานวน 44,625
บาท
6) เชื้อพันธุกรรมพริกสายพันธุ์ฟื้นฟูความเป็นหมัน รหัส UBU-150-2-1-3 บจก.แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จากัด จานวน 19,125 บาท
7) ผลิตภัณฑ์จากศูนย์งา ค่าธรรมเนียม บริษัท อโกร เฮลท์ จากัด จานวน 82,819 บาท
8) สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตเส้นกวยจั๊บกึ่งสาเร็จรูปผสมสารไฮโดรคอลลอยด์ บริษัท เบน เบน ฟู๊ด จากัด จานวน
50,000 บาท

47

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

1. รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 1) ผลงานวิจยั /ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้
และงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์เชิง
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย ไม่ตอบ
พาณิชย์
โจทย์ปัญหาเชิงพื้นที่
2) ยังไม่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมใน
พื้นที่หรือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
3) ผลงานวิจยั ที่มียังไม่ได้รับการต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์

1) พัฒนางานวิจัยที่บูรณาการศาสตร์เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
พื้นที่ โดยการส่งเสริมการขึ้นโจทย์วิจัย
แบบบูรณาการ การจัดกิจกรรม
Research café เพื่อให้นักวิจัยได้พบปะ
กับผู้บริหารแหล่งทุน การแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ในประเด็นการสร้างผลงาน
นวัตกรรมจากผลงานวิจัย เป็นต้น
2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม การ
แสวงหาโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม
3) พัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการนานวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี

ตัวชี้วัด

1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ
2. จานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ
2. จานวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ
3. ร้อยละของนวัตกรรมที่นามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใน
รอบ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์
5. จานวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
6. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละการบรรลุผล

โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต (ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่า
เป้าหมาย)
โครงการวิจัย
โครงการการวิจัย โครงการวิจัย โครงการวิจั
และนวัตกรรม และนวัตกรรมเพื่อ จากแหล่งทุน ยจากแหล่ง
เพื่อสร้างความ
การสร้างองค์
ในระบบ
ทุนภายนอก
มั่นคงทาง
ความรู้พื้นฐานของ วิทยาศาสตร์
อื่น
เศรษฐกิจ
ประเทศ
วิจัยและ
นวัตกรรม
100
100
-

100
100

100
-

100
-

-

11.05

-

-

100
58.82
75.00

100
58.82
60.00

37.04
50.00

100
100

ร้อยละการบรรลุผลทั้งหมด
(ตัวชี้วัดที่บรรลุผล/ตัวชี้วัดทัง้ หมด)

69.23
(9/13)
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6. ผลผลิต: ผลงานวิจัย
โครงการหลัก: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: โครงการ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

10
58
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
มีการดาเนินงานโครงการวิจัย
จานวนทั้งสิ้น 58 โครงการ โดยมี
กาหนดแล้วเสร็จในปีงบประมาณ
2564 จานวน 44 โครงการ

รายชื่อโครงการวิจัยที่ดาเนินการ
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นผัดไทยกึ่งสาเร็จรูป
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้ง : เยลลี่น้าผึ้ง (honey gummy) และคริสตัลน้าผึ้ง (honey crystal)
3) ผลของไฮโดรคอลลอยด์ต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ลอดช่องข้าวสีกึ่งสาเร็จรูป
4) การศึกษาการใช้อาหารเอพีเอ็มต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมเพศผู้
5) การผลิตเจลให้พลังงานจากเนือ้ ตาลสุก
6) ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันทีไ่ ม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
7) ปลาสวยงามในธรรมชาติ สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ “Ornamental native fish” to
commercial scale in the Northeastern area of Thailand
8) การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแผ่นปปรุงรส
9) การพัฒนาซุปก้อนปรุงรสแกงหน่อไม้
10) การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหน่อไม้
11) การประยุกต์ใช้แป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
12) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สาหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี
13) การพัฒนาการใช้ประโยชน์ศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมศัตรูผกั โดยชีววิธี และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
14) การปรับปรุงคุณภาพข้าวเหนียวสุกแช่เยือกแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่าและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวไทย
15) ผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มแก้อาการเมาค้าง
16) การขยายกาลังการผลิตสตาร์ชมันสาปะหลังอินทรีย์ดัดแปรทางกายภาพระดับโรงงานต้นแบบและการนาไปใช้ก่อนการผลิตเชิง
การค้า
17) โครงการศึกษาสายพันธุ์จิ้งหรีด พัฒนามาตรฐานและกระบวนการเพาะเลี้ยงตลอดจนสร้างฐานข้อมูลสายพันธ์จิ้งหรีดเพื่อ
รวบรวมประชากรจิ้งหรีดที่ให้โปรตีนสูง
18) การพัฒนาสายพันธ์ข้าวทนทานต่อสภาพเครียดหลายลักษณะเพื่อรองรับสภาพภูมิอากาศวิกฤต
19) การประเมินลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ทนน้าท่วมฉับพลันและคุณภาพการหุงต้มในข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุง
ที่พัฒนาโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก
20) การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
21) การพัฒนาเครื่องดื่มพร้อมชงเพื่อสุขภาพจากโปรตีนสกัดจากดักแด้และธัญพืช
22) ไมโครเอนแคปซูเลชันน้ามันดักแด้ด้วยเครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารฟังก์ชัน
23) ผลของเปปไทด์จากกากงาและราข้าวต่อการยัยยั้งกิจกรรมของจุลินทรีย์ที่ก่อโรค
24) การพัฒนาโซ่อุปทานสินค้าเกษตรอินทรีย์สาหรับตลาดสดปลอดภัย Development of Supply Chain of Organic Agriculture
Product for Safe Fresh Market
25) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานวัฒนธรรม: กรณีศึกษาชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
26) การยกระดับคุณค่าและมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย: ศึกษากรณีบ้านบัวเทิง จ.อุบลราชธานี
27) การยกระดับสถานประกอบการเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย
28) การพัฒนาระบบตลาดดิจิทลั และเกษตรอัจฉริยะสาหรับเกษตรอินทรีย์
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ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

29) เครื่องล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างและฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิ้ลผสารกัลอัลตราโซนิคควบคุมด้วย
เทคโนโลยี loT
30) โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ และการพัฒนาโปรตีนทางเลือก
จากแมลงเพื่อชับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy)
31) โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์โปรตีนจากแมลงในการเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่สาหรับการบริโภค เพื่อความ
เป็นเลิศและยั่งยืน
32) การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากจิ้งหรีดอินทรีย์เพื่อเป็นทางเลือกในการบริโภควิถีใหม่
33) ผลของการเสริมข้าวเปลือกงอกต่อผลผลิตและคุณภาพน้านมของโคนม
34) ผลิตภัณฑ์กระตุ้นผมหงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรทีบ่ รรจุในอนุภาคนาโน
35) ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน
36) การพัฒนาสูตรตารับเจลพริกนาโนเทคโนโลยี Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคือง
ต่า
37) ผลิตภัณฑ์อาบน้าสัตว์เลีย้ งสูตรไม่ใช้น้า
38) การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็นจากสารสกัดหัวหอม
39) การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สาธารณะ ตาบลบุ่งหวาย อาเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี
40) การสร้างธุรกิจสีเขียวผ่านการแปลงขยะในระบบอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพในจังหวัดอุบลราชธานี
41) การพัฒนาแฟลตฟอร์มดิจิทัลสาหรับการซื้อขายสินค้าเกษตร
42) เครื่องผสมน้ากรดฟอร์มิกแบบอัตโนมัตเิ พื่อเกษตรกรชาวสวนยางพาราสาหรับใช้ในการผลิตยางก้อนถ้วยคุณภาพดี
43) ระบบการจัดส่งผักปลอดภัย 'ผักดีดี' จังหวัดอุบลราชธานี
44) กระถางชีวมวลจากฟางข้าวเพื่อควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารพืช
45) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการขนส่งอย่างยั่งยืนสาหรับห่วงโซ่อาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
46) การพัฒนาแมลงเป็นสัตว์เศรษฐกิจและการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลงเพื่อขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2 เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy)
47) เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
48) การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลสาหรับการจับคู่อุปสงค์และอุปทานสินค้าเกษตรในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ
49) ระบบนิเวศอาหารปลอดภัยบนฐานเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาเมืองอุบลราชธานี
50) การประยุกต์เกลือในประเทศใช้ร่วมกับดินขาวเผาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เป็นวัสดุประสานในการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว
สาหรับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กในชุมชน
51) การพัฒนาหัวเตาในกระบวนการกลั่นสาหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ามันไม้กฤษณา
52) การออกแบบหัวเตาแก๊สประสิทธิภาพเชิงความร้อนสูงด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิงคานวณ
53) การพัฒนาระบบและการประยุกต์ใช้หลักการข้อมูลขนาดใหญ่สาหรับการบริหารจัดการข้อมูลอาหารปลอดภัย
54) การผลิตแคโรทีนอยด์ในจุลสาหร่ายสีเขียว Chlorococcum humicola ในการเลี้ยงแบบระบบปิด
55) การพัฒนาการตลาดเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีสู่การเป็นเมืองต้นแบบเมืองท่องเที่ยว
ชายแดนบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
56) การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้าโขงในเขตพื้นที่จังหวัด
อุบลราชธานีเชื่อมโยงลาวใต้
57) การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
58) การยกระดับคุณค่าและมูลค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นการทาเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้าง
รายได้แก่ชุมชน
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ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

2. จานวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่
แล้วเสร็จ

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน
5
มีการดาเนินงานโครงการวิจัยและ
ผลการดาเนินงาน:
22
เทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ จานวน
คิดเป็นร้อยละ:
100.00
ทั้งสิ้น 22 ผลงาน
การบรรลุเป้าหมาย:

รายชื่อโครงการผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นผัดไทยกึ่งสาเร็จรูป
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้ง : เยลลี่น้าผึ้ง (honey gummy) และคริสตัลน้าผึ้ง (honey crystal)
3) การศึกษาการใช้อาหารเอพีเอ็มต่อประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อและโคนมเพศผู้
4) ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันทีไ่ ม่อิ่มตัวสูง ที่พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใต้แผนงาน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG in Action)
5) การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแผ่นปปรุงรส
6) การพัฒนาซุปก้อนปรุงรสแกงหน่อไม้
7) การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหน่อไม้
8) การประยุกต์ใช้แป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
9) โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกและการแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์สาหรับชุมชนฐานราก จังหวัดอุบลราชธานี
10) ผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มแก้อาการเมาค้าง
11) การขยายกาลังการผลิตสตาร์ชมันสาปะหลังอินทรีย์ดัดแปรทางกายภาพระดับโรงงานต้นแบบและการนาไปใช้ก่อนการผลิตเชิง
การค้า
12) การประเมินลักษณะต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล ทนน้าท่วมฉับพลันและคุณภาพการหุงต้มในข้าวเจ้าหอมสายพันธุ์ปรับปรุง
ที่พัฒนาโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลช่วยคัดเลือก
13) การพัฒนาวัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
14) การพัฒนาเครื่องดื่มพร้อมชงเพื่อสุขภาพจากโปรตีนสกัดจากดักแด้และธัญพืช
15) ไมโครเอนแคปซูเลชันน้ามันดักแด้ด้วยเครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารฟังก์ชัน
16) เครื่องล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างและฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิ้ลผสารกัลอัลตราโซนิคควบคุมด้วย
เทคโนโลยี loT
17) ผลของการเสริมข้าวเปลือกงอกต่อผลผลิตและคุณภาพน้านมของโคนม
18) ผลิตภัณฑ์กระตุ้นผมหงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรทีบ่ รรจุในอนุภาคนาโน
19) ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน
20) การพัฒนาสูตรตารับเจลพริกนาโนเทคโนโลยี Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคือง
ต่า
21) ผลิตภัณฑ์อาบน้าสัตว์เลีย้ งสูตรไม่ใช้น้า
22) เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบนิเวศอาหารปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี
3. ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
85.00
ผลการดาเนินงาน: 50.00
คิดเป็นร้อยละ:
58.82
การบรรลุเป้าหมาย: 
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ในปีงบประมาณ 2564 มี
โครงการวิจัยทีต่ ้องแล้วเสร็จ
จานวน 44 โครงการ ซึ่งมีการ
ดาเนินงานแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาจานวน 22 โครงการ
โดยสาเหตุที่ไม่บรรลุผลเนื่องจาก
โครงการวิจัยส่วนใหญ่ทมี่ ีแผนการ
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล หรือ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ทดสอบในพื้นที่ นักวิจัยไม่สามารถ
ลงพื้นที่ได้ เนื่องจากสถาการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส COVID19
มีผลงานวิจยั ที่พร้อมใช้งานในเชิง
พาณิชย์ จานวน 17 ผลงาน จาก
จานวนทั้งสิ้น 44 ผลงาน

4. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิง ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
20.00
พาณิชย์
ผลการดาเนินงาน:
38.64
คิดเป็นร้อยละ:
100.00
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลงานวิจัยที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์
1) ผลิตภัณฑ์เส้นผัดไทยกึ่งสาเร็จรูป
2) ผลิตภัณฑ์จากน้าผึ้ง: เยลลี่น้าผึง้ (honey gummy) และคริสตัลน้าผึ้ง (honey crystal)
3) ปลาดุกบิ๊กอุยเพิ่มกรดไขมันทีไ่ ม่อิ่มตัวสูง
4) ผลิตภัณฑ์พริกแผ่นปปรุงรส
5) ซุปก้อนปรุงรสแกงหน่อไม้
6) ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากหน่อไม้
7) การประยุกต์ใช้แป้งมันสาปะหลังอินทรีย์ในผลิตภัณฑ์อาหาร
8) การแปรรูปมะเขือเทศเชอรี่อินทรีย์
9) ผลิตภัณฑ์ผงชงดื่มแก้อาการเมาค้าง
10) วัสดุปรับปรุงดินจากขี้ม้า
11) เครื่องดื่มพร้อมชงเพื่อสุขภาพจากโปรตีนสกัดจากดักแด้และธัญพืช
12) ไมโครเอนแคปซูเลชันน้ามันดักแด้ด้วยเครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอยเพื่อประยุกต์ใช้ในอาหารฟังก์ชัน
13) เครื่องล้างผักผลไม้ลดสารพิษตกค้างและฆ่าเชื้อโรคด้วยเทคโนโลยีโอโซนไมโครบับเบิ้ลผสารกัลอัลตราโซนิคควบคุมด้วย
เทคโนโลยี loT
14) ผลิตภัณฑ์กระตุ้นผมหงอกที่มีส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรทีบ่ รรจุในอนุภาคนาโน
15) ผลิตภัณฑ์ฟื้นฟูสภาพผิวและขจัดเซลลูไลท์จากสารสกัดสมุนไพรที่บรรจุในอนุภาคนาโน
16) การพัฒนาสูตรตารับเจลพริกนาโนเทคโนโลยี Saicin Gel: เจลลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากสารสกัดพริกที่มีความระคายเคือง
ต่า
17) ผลิตภัณฑ์อาบน้าสัตว์เลีย้ งสูตรไม่ใช้น้า

โครงการหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: โครงการ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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12
60
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

2. จานวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่น ค่าเป้าหมาย: ผลงาน
12
ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่น
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
ผลการดาเนินงาน:
12
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
คิดเป็นร้อยละ:
100.00
จานวน 12 เรื่อง
การบรรลุเป้าหมาย:

ผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
1) องค์ประกอบ คุณสมบัติและการเปลีย่ นแปลงคุณภาพภายหลังการจับของปลาน้าจืดเศรษฐกิจในประเทศไทย จานวน 1 เรื่อง
2) การเปลีย่ นแปลงระดับฮอร์โมนที่ควบคุมความอยากอาหารและความเต็มอิ่มในอาสาสมัครที่ได้รับข้าวกล้องงอก จานวน 1
เรื่อง
3) การตรวจหาสารบ่งชี้ทางชีวภาพและและการแสดงออกของโปรตีนในซีรัมผูต้ ิดเชื้อปรสิตและชิ้นเนื้อมะเร็งท่อน้าดี จานวน 1
เรื่อง
4) การเพิ่มปริมาณสารแกมมา อะมิโนบิวทิเรต และสารประกอบฟินอลิกในข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ และ พันธุ์สินเหล็ก ด้วย
กระบวนการทางชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ จานวน 1 เรื่อง
5) การพัฒนาวัสดุปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อช่วยลดการปล่อยมีเทนจากนาข้าว จานวน 1 เรื่อง
6) การใช้สมุนไพรไทยควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้ออาหารเป็นพิษ จานวน 1 เรื่อง
7) การคัดสรรเสมือนจริงและฤทธิใ์ นการยับยั้งเอนไชม์ JAK2 ของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสาหรับการรักษาโรคธาลัสชีเมีย (ภายใต้
ชุดโครงการ สารสกัดสมุนไพร่ไทยพื้นบ้านและสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติกับการประยุกต์ใช้รักษาราลัสซีเมีย) จานวน 1 เรื่อง
8) ตัวเร่งปฏิกริ ิยาชนิดซีโอไลต์ที่มโี ลหะเจือเพื่อใช้ในปฏิกิริยาออกซิเดชั่นโดยกระบวนการเทอร์โมแคตตาไลติกและโฟโตแคตตาไล
ติก จานวน 1 เรื่อง
9) การออกแบบวัสดุชนิดใหม่เพื่อใช้ในการกักเก็บไฮโดรเจนโดยวิธีทางทฤษฎีควบคู่การทดลอง จานวน 1 เรื่อง
10) การวิจยั เพื่อเสริมสร้างศักยภาพจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเมืองต้นแบบด้านบริการสุขภาพข้ามแดนในเขตอีสานใต้ (งบบริหารชุด
โครงการ) จานวน 3 เรื่อง
3. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายใน ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
85.00
โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จจานวน
ระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน:
50.00
22 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ:
58.82
การบรรลุเป้าหมาย:

4. ร้อยละของนวัตกรรมที่นามาใช้
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
80.00
1) ปี 2562 ผลงานนาไปใช้ 14
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใน รอบ 3 ปี ไม่น้อย ผลการดาเนินงาน:
8.84
ผลงาน
กว่าร้อยละ 80
คิดเป็นร้อยละ:
11.05
2) ปี 2563 ผลงานนาไปใช้ 4
ผลงาน
การบรรลุเป้าหมาย:

3) ปี 2564 ผลงานวิจยั ที่
นามาใช้เชิงพาณิชย์ 5 ผลงาน
4) ปี 2562 - 2564 ผลงานที่
นาไปใช้แบบไม่นับซ้า 19 ผลงาน
5. จานวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียน
ค่าเป้าหมาย: ผลงาน
20
สิทธิบัตร 5 ผลงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา
ผลการดาเนินงาน:
30
อนุสิทธิบัตร 25 ผลงาน
คิดเป็นร้อยละ:
100.00
การบรรลุเป้าหมาย:
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โครงการหลัก: โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ

ค่าเป้าหมาย: โครงการ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

5
56
100.00


2. ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

80.00
29.63
37.04


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
แหล่งทุนในระบบ ววน.
ประกอบด้วย วช. สวรส. สวก.
บพท. บพค. บพข. NIA สกสว.
1) บพข. จานวน 6 โครงการ
2) บพค. จานวน 2 โครงการ
3) บพท. จานวน 7 โครงการ
4) วช. จานวน 23 โครงการ
5) สวรส จานวน 2 โครงการ
6) สกสว. จานวน 16 โครงการ
มีโครงการที่แล้วเสร็จจานวน 8
โครงการ จากจานวนทั้งหมด 27
โครงการ

โครงการหลัก: โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอื่น
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการวิจัยที่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: โครงการ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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20
48
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
1) กฟผ. จานวน 4 โครงการ
2) เครือข่ายวิจยั สกอ. จานวน 3
โครงการ
3) ต่างประเทศ จานวน 1
โครงการ
4) มหาวิทยาลัยอื่น จานวน 2
โครงการ
5) มูลนิธิเพื่อการประเมิน
เทคโนโลยีและนโยบายด้าน
สุขภาพ จานวน 2 โครงการ
6) สมาคมอาหารแช่แข็งแห่ง
ประเทศไทย จานวน 1 โครงการ
7) สวทช. จานวน 5 โครงการ
8) สสส. จานวน 2 โครงการ
9) สกว. (เดิมต่อเนื่อง) จานวน 4
โครงการ
10) อุทยานวิทยาศาสตร์ จานวน
17 โครงการ

ตัวชี้วัด

2. ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

80.00
84.38
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
11) International Atomic
Energy Agency จานวน 1
โครงการ
12) สานักประชาสัมพันธ์ เขต 3
จานวน 1 โครงการ
13) กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก จานวน 3
โครงการ
14) บริษัท ดิจิแอดไวซ์ จากัด
จานวน 1 โครงการ
15) บริษัท เดอะ เน็กซ์ แชปเตอร์
จากัด จานวน 1 โครงการ
มีโครงการที่แล้วเสร็จจานวน 27
โครงการ จากจานวนทั้งหมด 32
โครงการ

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการ
สร้ า งองค์ค วามรู้ พื้น ฐานของประเทศ และโครงการวิจัยจากแหล่งทุน ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจั ยและ
นวัตกรรม
ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด

4. ร้อยละของนวัตกรรมที่นามาใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใน รอบ 3 ปี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

นักวิจัยมีภาระงานหลายด้าน ทาให้การ
วางแผนการบริหารงานวิจัยไม่มี
ประสิทธิภาพส่งผลให้การดาเนินงาน
ล่าช้า และเมื่อเจอผลกระทบจาก
สถานการณ์ COVID-19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินงานวิจัยได้ตามแผนที่กาหนด
1) ยังไม่เชื่อมโยงกับกลุ่มอุตสาหกรรมใน
พื้นที่หรือกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
2) ผลงานวิจยั ที่มียังไม่ได้รับการต่อยอด
ในเชิงพาณิชย์

สร้างระบบและกลไกการสนับสนุนการ
ทางานวิจัย โดยจัดนักวิจัยพี่เลีย้ งที่มี
ประสบการณ์สูง เพื่อให้คาแนะนาในการ
ทาวิจัยแก่นักวิจัย ให้ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
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1) สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม การ
แสวงหาโจทย์วิจัยจากภาคเอกชนหรือ
อุตสาหกรรม
2) พัฒนากลุ่มวิจัยเพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการนานวัตกรรม
ทรัพย์สินทางปัญญา และผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์กับกลุ่มเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG
เป้าประสงค์
1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2
2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย

ระดับ

60.00
0.00
40.00





1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุขภาวะทีด่ ีขึ้น
3. จานวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน

สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผูร้ ่วมโครงการ ค่าเป้าหมาย: บาท
หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

5,000
3,000
60.00


2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับ
บริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

81.00
0.00
0.00


ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

3. จานวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมาย: ชุมชน
ตามมาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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5
6
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) ระลอกที่ 3 ที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง ทาให้มีผล
การดาเนินงานเฉลี่ย 3,000 บาท/
คน/เดือน
ไม่มีการดาเนินงานในประเด็นดังกล่าว
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(covid-19) ระลอกที่ 3 ที่มี
ผลกระทบต่อการดาเนินโครงการ/
กิจกรรมในด้านที่เกี่ยวข้อง
มีการดาเนินงานร่วมกับชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานใน
ด้านการจัดการขยะและคุณภาพน้า
ร่วมกับ 6 ชุมชน ได้แก่ 1) ชุมชน
บ้านศรีไคออก 2) ชุมชนบ้านศรีไคตก
3) ชุมชนบ้านคูเมือง 4) ชุมชนบ้าน
ธาตุ 5) ชุมชนบ้านทุ่งเดิ่น 6) ชุมชน
บ้านสระสมิง

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการ

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

1) กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ส่วน 1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจ

หรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

ใหญ่ ไ ม่ ส ามารถน าองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
มหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ได้จนสามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
2) ไม่มีหน่วยงานในพื้นที่ให้การสนับสนุน
ทรัพยากรที่จาเป็นในการดาเนินงานของ
กลุ่มเป้าหมาย
2. ร้ อ ยละประชาชนของชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ 1) งบประมาณสนับสนุนมีน้อยไม่เพียงพอ
บริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ต่อการออกให้บริการด้านสุขภาพในพื้นที่

ฐานราก โดยการส่ ง เสริ ม อาชี พ ให้ กั บ
เกษตรกรหรือ ประชาชนทั่ ว ไป ส่ งเสริม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ
หรือวิสาหกิจชุมชน
2) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ
1) พัฒนา/ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ
วิชาการด้านการดูแลรักษาสุขภาพผ่านสื่อ
ออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึง
แหล่งความรู้ได้ง่ายและครอบคลุม
2) พัฒนาคุณภาพการบริการสุขภาพของ
โรงพยาบาลให้ได้ มาตรฐาน และมุ่งเน้ น
สร้างศูนย์บริการแก่ผู้สูงอายุ

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัด

1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการใน

กระบวนการให้บริการ
3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนผู้เข้ารับบริการ
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่นา
องค์ความรู้ไปใช้จริง
6. จานวนนักเรียนทีไ่ ด้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ
7. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ
บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8. จานวนผู้ป่วยนอก
9. จานวนผู้ป่วยใน

โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ โครงการ
บริการ
สนับสนุน
เพิ่ม
พัฒนา
ปรับปรุง
วิชาการของ ค่าใช้จ่ายใน ศักยภาพ
ส่งเสริม การเรียนรู้
มหาวิทยาลัย
การจัด
การ
อุตสาหกรร
การศึกษา ให้บริการ มขนาดย่อม
ด้าน
สาธารณสุข
100
100
100

-

-

-

-

5.16
100

-

-

-

-

-

82.50

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

81.03
6.12

-

-
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ตัวชี้วัด

10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการ
11. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ
SMEs
12. จานวนครูและนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมของ

โครงการ
13. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เข้าร่วม
โครงการมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์
ร้อยละ 50 ขึ้นไป
14. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
15. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละการบรรลุผล
ร้อยละการบรรลุผลทั้งหมด
(ตัวชี้วัดที่บรรลุผล/ตัวชี้วัดทั้งหมด)

โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย)
โครงการ
โครงการ
โครงการ
โครงการ โครงการ
บริการ
สนับสนุน
เพิ่ม
พัฒนา
ปรับปรุง
วิชาการของ ค่าใช้จ่ายใน ศักยภาพ
ส่งเสริม การเรียนรู้
มหาวิทยาลัย
การจัด
การ
อุตสาหกรร
การศึกษา ให้บริการ มขนาดย่อม
ด้าน
สาธารณสุข
100
-

-

-

100

-

-

-

-

-

95.50

-

-

-

-

100

80.00

50.00

33.33

100

50.00

53.33
(9/15)

7. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ
โครงการหลัก: โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. จานวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ
2. ร้อยละของความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ
3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
4. จานวนผูเ้ ข้ารับบริการ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: โครงการ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: คน
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50
81
100.00

95.00
97.60
100.00

95.00
100.00
100.00

5,000

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

ต่ากว่าเป้าหมาย 4,742 คน

ตัวชี้วัด

5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการ
วิชาการที่นาองค์ความรู้ไปใช้จริง

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

258
5.16

80.00
92.12
100.00


โครงการหลัก: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ได้รับบริการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

80
66
82.50

100.00
100.00
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ต่ากว่าเป้าหมาย 14 คน

โครงการหลัก: โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข
ตัวชี้วัด
1. จานวนผู้ป่วยนอก

2. จานวนผู้ป่วยใน

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนใน
พื้นที่ได้รับบริการ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: คน/ปี
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: คน/ปี
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
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58,400
39,220
81.03

7,300
447
6.12

80.00
96.29
100.00

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ต่ากว่าเป้าหมาย 9,180 คน

ต่ากว่าเป้าหมาย 6,853 คน

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
การบรรลุเป้าหมาย:

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ



โครงการหลัก: โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน
ตัวชี้วัด
1. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของ SMEs

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: รายการ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

60
90
100.00


โครงการหลัก: โครงการปรับปรุงการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วม
กิจกรรมของโครงการ

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
2. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เข้า
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ร่วมโครงการมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ ผลการดาเนินงาน:
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (Oคิดเป็นร้อยละ:
NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้น การบรรลุเป้าหมาย:
ไป
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4,000
3,820
95.50

5.00
10.96
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

ร้อยละผลการสอบนักเรียน (ONET)
(ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป/
ค่าเฉลี่ย)
1) วิชาภาษาไทย ร้อยละ 30.54
(45.66)
2) วิชาสังคม ร้อยละ 5.38
(37.98)
3) วิชาอังกฤษ ร้อยละ 6.01
(28.43)
4) วิชาคณิตศาสตร์ ร้อยละ 7.09
(25.11)
5) วิชาวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 5.78
(30.57)

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
ของผู้สูงวัย
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

200
0
0.00


2. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย: ชุมชน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

4
0
0.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ไม่สามารถดาเนินการโครงการ/
กิจกรรมดังกล่าวได้ เนื่องจากสถา
การณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
COVID-19 ทาให้ชุมชนที่จะเข้า
ร่วมโครงการ งดหรือไม่รบั การจัด
กิจกรรมต่าง ๆ จาก
บุคคลภายนอกชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน
2. สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย

ระดับ

1. จานวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรูด้ ้านศิลปวัฒนธรรม (เป็นตัวชี้วัดใหม่
ปรับปรุงปี 2564)
2. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาต่อยอดผลการดาเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย
3 ปี (เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปรับปรุงปี 2564)

100



100
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สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนผูเ้ ข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์ ค่าเป้าหมาย: จานวน
การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน:
(เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปรับปรุงปี 2564)
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

2. จานวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมี
การพัฒนาต่อยอดผลการดาเนินงาน
ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
(เป็นตัวชี้วัดใหม่ ปรับปรุงปี 2564)

ค่าเป้าหมาย: จานวน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

300 คน
1,397 คน
100.00


3 ชุมชน
3 ชุมชน
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจานวน
1,397 คน จากกิจกรรมศูนย์
ประสานงาน อพ.สธ. เข้าร่วมพิธีเปิด
นิทรรศการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น
ณ ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มอบ.
และ กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ณ
อุทยานศิลปวัฒนธรรมและลุม่ น้าโขง
(เฮือนกานัน)
ชุมชนที่มีการเข้าร่วมโครงการและ
พัฒนาต่อยอดจานวน 3 ชุมชน โดย
ดาเนินกิจกรรมประกอบด้วย
1) ขบวนแห่ผ้าจุลกฐิน ณ วัดไชย
มงคล
2) งานสดุดีวีระกรรมพระประทุมวรราช
สุรยิ ะวงศ์
3) งานวันราลึกแห่งความดีร่วมกับ
จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบและกลไก
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย)

1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
2. จานวนโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. ร้อยละของงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด
5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
6. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
7. จานวนผลงานหรือแหล่งสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับการเพิ่มมูลค่า
ร้อยละการบรรลุผล
ร้อยละการบรรลุผลทั้งหมด
(ตัวชี้วัดที่บรรลุผล/ตัวชี้วัดทัง้ หมด)
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100
64.44
100
100
100
100
100
94.95
94.92
(6/7)

8. ผลผลิต: ผลงานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ

ค่าเป้าหมาย: คน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

1,000
1,397
100.00


2. จานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย: โครงการ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

45
29
64.44


3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

95.00
100.00
100.00


4. ร้อยละของงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะ
เวลาที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

95.00
100.00
100.00
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

1) คณะเกษตรศาสตร์ 5
โครงการ
2) คณะวิทยาศาสตร์ 2
โครงการ
3) คณะศิลปประยุกต์ฯ 1
โครงการ
4) คณะเภสัชศาสตร์ 2
โครงการ
5) คณะพยาบาลศาสตร์ 3
โครงการ
6) คณะศิลปศาสตร์ 3 โครงการ
7) คณะบริหารศาสตร์ 1
โครงการ
8) คณะนิติศาสตร์ 1 โครงการ
9) คณะรัฐศาสตร์ 1 โครงการ
10) สานักคอมพิวเตอร์ฯ 4
โครงการ
11) สานักบริหารทรัพย์สินฯ 1
โครงการ
12) สานักวิทยบริการ 1
โครงการ
13) สานักงานอธิการบดี 4
โครงการ

มีโครงการที่แล้วเสร็จจานวน
11 โครงการ จากจานวน
ทั้งหมด 11 โครงการ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความสาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

80.00
94.48
100.00


6. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความ
สาคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

80.00
100.00
100.00


7. จานวนผลงานหรือแหล่งสร้างสรรค์ด้าน ค่าเป้าหมาย:
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับ ผลการดาเนินงาน:
การเพิ่มมูลค่า
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
2. จานวนโครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

5 ผลงาน/แหล่ง
5
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

1) เรื่องผ้าพื้นเมือง
2) การแทงหยวกกล้วย
3) การทาบั้งไฟเล็ก
4) พิพิธภัณฑ์บ้านขุนภูรี
ประศาสน์ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ
5) พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น ต.ขาม
ป้อม อ.เขมราฐ

แนวทางการแก้ไข

1) ไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณด้าน 1) หาแหล่งงบประมาณอื่น ๆ เพือ่
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมจากสานัก สนับสนุนการดาเนินงานด้าน
งบประมาณ
ศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับพันธกิจด้านการวิจัย
การบริการวิชาการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
เป้าประสงค์
1. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาและนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างครอบคลุมทุก
พันธกิจ
2. บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทัน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อคุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ
3. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่ทาการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์
4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทลั เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่
กาหนด

ร้อยละการบรรลุ
เทียบกับเป้าหมาย

ระดับ

100



100
62.53
29.84





สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อคุณภาพ
ของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การวัด
ระดับ 1 ร้อยละความเร็วของอินเตอร์เน็ต
ไม่ต่ากว่า 80 MB (ทดสอบโดยใช้
www.fast.com)
ระดับ 2 ระดับความสาเร็จของการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (Security)
ระดับ 3 ร้อยละการเพิ่มและทดแทน
ของเดิมจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
สามารถใช้งานได้
ระดับ 4 อัตราปริมาณการใช้เครือข่าย
สูงสุด
ระดับ 5 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการอยู่ในระดับมาก

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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83.00
85.00
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
มีการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ดังนี้
1) ดาเนินการทดสอบความเร็ว
อินเตอร์เน็ต ณ วันที่ 20 ก.ย.
2564 ได้ความเร็วเท่ากับ 85
Mbps ทั้ง WiFi และ LAN โดยใช้
เครื่องมือทดสอบความเร็ว
www.fast.com
2) ดาเนินการตามเกณฑ์การวัด
ระดับความสาเร็จของการรักษา
ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (Security) อยู่ที่ระดับ
5 ข้อ
3) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี
แผนการติดตั้งสัญญาณอินเตอร์เน็ต
เพิ่มเติม จานวน 200 จุด จากเดิม
จานวน 841 จุด เพื่อให้มีสัญญาณ
ครอบคลุมไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 ของ
อาคารทั้งหมดในพื้นที่การศึกษา

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

75.00
80.00
100.00


3. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่ทาการเรียน
การสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์
(ทุกคณะ/วิทยาลัย)
เกณฑ์การวัดความสมบูรณ์รายวิชา
LMS
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ
Activities จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้
คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของ
Resource จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วนนี้
คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อหนึ่งในส่วนของการ
แทรก Video จะถือว่ามีความสมบูรณ์ในส่วน
นี้ คิดเป็นร้อยละ 33.33
* การตรวจสอบการแทรก Video ยังไม่ได้คิด
จาก Link ที่เป็น Cloud Storage Link

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

70.00
43.77
62.53
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
4) มีอัตราปริมาณการใช้เครือข่าย
สูงสุดเกิน 1.8 Gbps
5) ดาเนินการประเมินระดับความพึง
พอใจผู้ใช้งาน ผู้รบั บริการมีระดับ
ความพึงพอใจ 3.97 คะแนน (ร้อยละ
79.40)
มีการดาเนินงานเพื่อเชื่อมโยง
ฐาน
ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัยดังนี้
1) ดาเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ด้านบุคลากร ฐานข้อมูลงานวิจัย
ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลด้าน
การเงินและงบประมาณ และระบบ
UBU Portal ของมหาวิทยาลัย
2) ดาเนินการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลด้าน
บุคลากร และระบบ UBU Portal เพือ่
สร้างมาตรฐานข้อมูลกลางด้าน
บุคลากรของทุกหน่วยงานให้สามารถ
ใช้งานร่วมกันได้และเป็นปัจจุบนั
จานวนรายวิชาที่ทาการเรียนการ
สอนผ่านระบบ UBU LMS อย่าง
สมบูรณ์
จานวน
หลักสูตร
คณะ/วิทยาลัย เปิด ความ
สอน สมบูร
ณ์
คณะ
44 25
เกษตรศาสตร์
คณะ
362 170
วิทยาศาสตร์
คณะ
66 31
วิศวกรรมศาสต
ร์
คณะศิลป
187 47
ประยุกต์ฯ
คณะเภสัช
133 89
ศาสตร์
วิทยาลัย
251 130
แพทยศาสตร์ฯ

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
คณะพยาบาล
ศาสตร์
คณะศิลป
ศาสตร์
คณะบริหาร
ศาสตร์
คณะนิติศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
รวมทั้งหมด

4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทลั เป็นไปตาม
เกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด
เกณฑ์การวัด
วัดจากผู้ที่ผา่ นการทดสอบทักษะด้าน
ดิจิทัลไม่ต่ากว่าร้อยละ 75

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

50.00
14.92
29.84
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41

322 139
212 92
168 37
174 67
1,98 868
3

1) ดาเนินงานจัดทาแผนพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2) ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บคุ ลากร
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสะสมจานวน 223
คน จากจานวนบุคลากรทั้งหมด
1,495 คน คิดเป็นร้อยละ 14.92
3) จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล เพื่อบริหาร
จัดการอบรมหลักสูตร Digital
Literacy ประชาสัมพันธ์ที่เว็บไซต์
www.training.ubu.ac.th และ
การอบรมออนไลน์ LMS3 ที่
เว็บไซต์ https://lms3.ubu.ac.th
* การดาเนินงานพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลในปี 2564 เริ่มดาเนินการ
ในกลุ่มของบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยก่อน แล้วจึง
ดาเนินการในส่วนของอาจารย์และ
นักศึกษาต่อไป

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
3. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่ทาการ
เรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS
อย่างสมบูรณ์

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

1. มีการเปิดรายวิชาแต่ไม่ได้ใช้งาน และ
เป็นรายวิชาที่ซ้า ๆ จึงทาให้ร้อยละความ
สมบูรณ์ของรายวิชาในแต่ละหน่วยงานไม่
เป็นไปตามเกณฑ์

1. สานักคอมพิวเตอร์ ฯ ได้จดั อบรม
หัวข้อ “จัดการรายวิชาใน UBU LMS
อย่างไร ? ให้เป็นไปตามเกณฑ์การ
ตรวจสอบ” เพื่อสร้างความรู้ความ
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ตัวชี้วัด

4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทลั เป็นไปตาม
เกณฑ์สมรรถนะที่กาหนด

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

เข้าใจและแนะนาขั้นตอนการคิดความ
สมบูรณ์ของรายวิชา ให้กับผูด้ ูแลของ
แต่ละหน่วยงานรวมทั้งอาจารย์ผสู้ อน
บุคลากรมหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจถึงความ เพิ่มความตระหนักในการพัฒนาทักษะ
จาเป็นและความสาคัญในการพัฒนา
ด้านดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น
ทักษะด้านดิจิทัล รวมทั้งการใช้ประโยชน์
จากการเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะที่
ชัดเจน

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการหลัก: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของการให้บริการเครือข่า ย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน
ตัวชี้วัด
1. จานวนฐานข้อมูลดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย:
ฐานข้อมูล
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
100.00
การบรรลุเป้าหมาย:
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6
8


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ดาเนินการปรับปรุง พัฒนาฐานข้อมูล
และระบบที่รองรับการบริหารจัดการในด้าน
ต่าง ๆ ดังนี้
1) ปรับปรุง พัฒนาระบบ UBU LMS ให้
รองรับการใช้งานมากยิ่งขึ้น
2) พัฒนาระบบการลาออนไลน์ เพื่อใช้
ประกอบการปฏิบัติงานในระหว่าง Work
from home
3) ปรับปรุง พัฒนาระบบ UBU App ให้
รองรับการใช้งานมากยิ่งขึ้น
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ
5) พัฒนาระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
6) พัฒนาระบบจองและอนุมัติรถออนไลน์
ร่วมกับกองกลาง สานักงานอธิการบดี
7) พัฒนาระบบยื่นเรื่องผ่อนผันการตรวจ
เลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
ร่วมกับสานักงานพัฒนานักศึกษา สานักงาน
อธิการบดี
8) พัฒนาระบบครุภัณฑ์ เพื่อตรวจเช็ค
ครุภัณฑ์ภายในทุกหน่วยงานภายใต้ระบบ
DMS ร่วมกับกองคลัง สานักงานอธิการบดี

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. ร้อยละของจานวนรายวิชาที่ทาการ
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
เรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS เทียบ ผลการดาเนินงาน:
กับรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอน
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

85.00
98.47
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
หลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมดในปี
2564 จานวน 1,765 เปิด
สอนในระบบ UBU LMS
จานวน 1,738 หลักสูตร

โครงการหลัก: โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร
ตัวชี้วัด
1. จานวนของบุคลากรภายในที่มที ักษะ
ด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่
กาหนด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย:
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

1,500 คน
223 คน
14.86


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ดาเนินการส่งเสริมให้บุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัยฯ เข้ารับ
การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่
กาหนด ซึ่งมีจานวนผูผ้ ่านการ
พัฒนาทักษะการเข้าใจดิจิทลั
(Digital Literacy) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 223 คน โดยแบ่งเป็น
บุคลากรสายวิชาการ จานวน
12 คน และบุคลากรสาย
สนับสนุน จานวน 211 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ
2. มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอานวยความสะดวกที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric
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ร้อยละการบรรลุเทียบ
กับเป้าหมาย

ระดับ

100



ตัวชี้วัด
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ

สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย
3. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา

ร้อยละการบรรลุเทียบ
กับเป้าหมาย

ระดับ

100



75.00



สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI
Green Metric

ค่าเป้าหมาย: คะแนน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

6,000
6,150
100.00


2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

4.40
4.41
100.00


3. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและ ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
10.00
อุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับ ผลการดาเนินงาน:
25.00
ปีที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ:
75.00
การบรรลุเป้าหมาย:

จานวนครั้งการเกิดอาชญากรรมและ
อุบัติเหตุภายใน
ปี 2560 จานวน 107 ครั้ง
ปี 2561 จานวน 118 ครั้ง
ปี 2562 จานวน 43 ครั้ง
ปี 2563 จานวน 16 ครั้ง
ปี 2564 จานวน 12 ครั้ง
อัตราการลดลงปี 63-64 จานวน 4 ครั้ง
คิดเป็นร้อยละ 25% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้ ร้อยละ 15%
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
1) Setting and Infrastructure
1,225 คะแนน
2) Energy and Climate Change
675 คะแนน
3) Waste 900 คะแนน
4) Water 700 คะแนน
5) Transportation 1,200 คะแนน
6) Education 1,450 คะแนน
รวมทั้งหมด 6,150 คะแนน

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการหลัก : โครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อ
ประชากรทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: kWh./คน/ปี
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

840
546
100.00


2. ร่องรอยคาร์บอน (Carbon footprint) ต่อ ค่าเป้าหมาย: 0.94 metric tons/person
ประชากรในมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน:
0.69
คิดเป็นร้อยละ:
100.00
การบรรลุเป้าหมาย:


3. ปริมาณน้าเสียที่นากลับมารีไซเคิล

ค่าเป้าหมาย: ลบ.เมตร
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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12,000
17,916
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ดาเนินการควบคุมการใช้
พลังงานในอาคารหน่วยงาน
ต่าง ๆ โดยการตรวจสอบค่า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้า
และบันทึกข้อมูลการใช้
พลังงานไฟฟ้าในอุปกรณ์
เครื่องมือ ครุภัณฑ์ที่ใช้ไฟฟ้าใน
ทุกอาคารจากการติดตั้งมิเตอร์
ทั้งหมด 93 ตัว รวมการใช้
ไฟฟ้า เท่ากับ
9,016,383.78 กิโลวัตต์ต่อ
ชั่วโมง เมื่อเทียบกับจานวน
นักศึกษา 16,500 คน โดย
เฉลี่ยต่อคนต่อกิโลวัตต์ เท่ากับ
546
ดาเนินการวัดปริมาณรวม
ของก๊าซเรือนกระจกในรูปของ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูก
ปลดปล่อยจากกิจกรรมของ
องค์กรทั้งทางตรง (direct)
และทางอ้อม (indirect) ซึ่งจะ
ทาให้ทราบถึงข้อมูลการปล่อย
และดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่
ปล่อยจากการดาเนินงานจาก
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การใช้
ยานพาหนะ การใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้า สารเคมีบางชนิด การเผา
ไหม้ เป็นต้น ซึ่งวัดได้เท่ากับ
0.69 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้
จากการวัดปริมาณการใช้น้า
จากมิเตอร์เมนมีการใช้น้า
เท่ากับ 597,220 ลบ.ม. มี
ปริมาณน้าเสีย คิดเป็นร้อยละ
80 ของน้าทั้งหมด เท่ากับ
119,440 ลบ.ม. โดยได้นาน้า
เสียกลับมาใช้ใหม่ คิดเป็น ร้อย

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ละ 15 ของปริมาณน้าเสีย
เท่ากับ 17,916

4. ดัชนีคุณภาพน้าที่ตรวจวิเคราะห์ตาม
มาตรฐานน้าที่ผ่านการบาบัด

ค่าเป้าหมาย: ผลการตรวจ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

ผ่าน
ผ่าน
100.00


มีการเฝ้าระวังควบคุมแผนงาน
การตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพ
น้าทิ้ง และการตรวจวัด
ปริมาณสาร ทุกเดือนในแต่ละ
เดือนจะมีผลการตรวจวัด
ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของน้า
เสียที่ผา่ นการบาบัดแล้วเดือน
ละ 1 ครั้ง ก่อน 10
พารามิเตอร์ และ หลัง 10
พารามิเตอร์ ได้แก่ ค่า pH,
ของแข็งจมตัว, ปริมาณสาร
ทั้งหมดที่ละลายน้า, ปริมาณ
สารแขวนลอย TSS, TKN,
ไขมันและน้ามัน, ปริมาณ
ซัลไฟด์, BOD, โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย และฟีคัลโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน้าทิ้งของทาง
ราชการ ไม่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทั้งใน
พื้นที่และโดยรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการหลัก: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค และสิ่งอานวยความสะดวก
ของมหาวิทยาลัย

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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88.00
88.20
100.00


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบจราจรอัจฉริยะ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. จานวนอาชญากรรมเกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย: ครั้ง
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

0
0
100.00


2. จานวนครั้งของการเกิดอัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย: ครั้ง
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

0
2
80.00


3. จานวนอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึน้ ภายใน
มหาวิทยาลัยไม่สูงกว่าเป้าหมายทีก่ าหนด

ค่าเป้าหมาย: ครั้ง 10
ผลการดาเนินงาน: 12
คิดเป็นร้อยละ:
75.00
การบรรลุเป้าหมาย: 
จานวนครั้งการเกิดอาชญากรรมและอุบัตเิ หตุ
ภาย
ปี 2560 จานวน 107 ครั้ง
ปี 2561 จานวน 118 ครั้ง
ปี 2562 จานวน 43 ครั้ง
ปี 2563 จานวน 16 ครั้ง
ปี 2564 จานวน 12 ครั้ง
อัตราการลดลงปี 63-64 จานวน 4 ครั้ง อัตรา
การเกิดคิดเป็นร้อยละ 25%
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ไม่เกิดเหตุอาชญากรรมภายใน
มหาวิทยาลัย เนื่องจาก
สานักงานรักษาความปลอดภัย
ฯ ได้มีการกาชับเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยให้ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเข้มงวดตาม
มาตรการที่ได้กาหนดไว้
จานวน 2 ครั้ง ได้แก่
1) สานักงานไร่ฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง คณะ
เกษตรศาสตร์ บริเวณพื้นที่
การเกษตร
2) งานสวนและสิ่งแวดล้อม
ไฟช็อต บริเวณสายไฟบนเสา
ไฟฟ้าทาให้เกิดไฟไหม้

ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสาเร็จตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ร้อยละการบรรลุเทียบกับ
เป้าหมาย

ระดับ

100
98.16




0.00



96.91



1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลังเป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มตี าแหน่งทางวิชาการต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด

(ศ. รศ. ผศ.)
3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด
4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย

สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

85.00
100.00
100.00


2. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ตี าแหน่ง ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ทางวิชาการต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด (ศ. ผลการดาเนินงาน:
รศ. ผศ.)
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

45.00
44.17
98.16


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
หน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลัง
ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ ครั้งที่ 7/2564
วันที่ 28 สิงหาคม 2564
จานวน 15 หน่วยงาน จาก
หน่วยงานทั้งหมด 15
หน่วยงาน

1) ศาสตราจารย์ จานวน 5
คน
2) รองศาสตราจารย์
จานวน 60 คน
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 234 คน
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ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับสมรรถนะทีส่ ูงขึ้นต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

75.00
0.00
0.00


4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย
* คานวณจากคนที่ตอบแบบสารวจใน
ระดับคะแนน 4 - 5 ในข้อคาถาม

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

74.00
71.71
96.91


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
4) อาจารย์ จานวน 378
คน
รวมทั้งสิ้น 677 คน
ยังไม่สามารถประเมินผล
การเพิ่มขึ้นของระดับ
สมรรถนะของบุคลากรตาม
เกณฑ์ที่กาหนดได้ เนื่องจาก
ยังไม่มรี ะบบการประเมินผล
ระดับสมรรถนะที่ชัดเจน
และเป็นระบบ
จากการตอบแบบสารวจ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน
ของบุคลากร มหาวิทยาลัย
จากข้อคาถาม จานวน 13
ข้อคาถาม มีผู้ตอบ
แบบสอบถามจานวนทั้งสิ้น
400 คน จากบุคลากร
ทั้งหมด จานวน 1,495 คน
(ร้อยละ 26.76)

ปัญหา/อุปสรรคด้านแผนยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
2. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ตี าแหน่ง
ทางวิชาการต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
(ศ. รศ. ผศ.)
3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับสมรรถนะทีส่ ูงขึ้นต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางการแก้ไข

อยู่ระหว่างเสนอแนวทางแผนพัฒนา
บุคลากร
1. ทุกตาแหน่งได้รับการประเมิน
สมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานทุกรอบ
6 เดือน
2. บุคลากรสายวิชาการอยู่ระหว่าง
กาหนดสมรรถนะของตาแหน่ง ซึ่งคาดว่า
จะสามารถใช้ในการประเมินสมรรถนะได้
ในรอบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
2/2565
3. บุคลากรสายสนับสนุนมีการกาหนด
สมรรถนะของตาแหน่ง แต่การประเมิน
สมรรถนะจะดาเนินการเมื่อมีการขอ
กาหนดตาแหน่งในระดับสูงขึ้น
อยู่ระหว่างเสนอแนวทางแผนพัฒนา
บุคลากร
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1. บุคลากรสายวิชาการกาหนด
สมรรถนะของตาแหน่งให้แล้วเสร็จ
และใช้วัดผลการประเมินผล เพื่อ
นามาใช้ประกอบการจัดทา
แผนพัฒนาบุลากรรายบุคคลต่อไป
2. บุคลากรสายสนับสนุนกาหนดให้
ประเมินสมรรถนะของตาแหน่งใน
รอบการประเมินผล เพื่อนามาใช้
ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาบุลา
กรรายบุคคลต่อไป

ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
9. ผลผลิต: การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละอาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับสมรรถนะสูงขึ้นต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

75.00
0.00
0.00


2. ร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ตี าแหน่ง ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ทางวิชาการต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด (ศ. ผลการดาเนินงาน:
รศ. ผศ.)
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

45.00
44.17
98.16


3. ร้อยละของจานวนผู้บริหารทุกระดับที่
ได้รับการอบรมหรือพัฒนาทักษะด้านการ
บริหาร ตามแผนพัฒนาผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

75.00
100.00
100.00


4. ร้อยละของจานวนอาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาด้านวิชาการ/วิชาชีพตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

50.00
40.93
81.86


5. ร้อยละของจานวนสายสนับสนุนที่
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะ ผลการดาเนินงาน:
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

50.00
40.61
81.22
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
ยังไม่สามารถประเมินผล
การเพิ่มขึ้นของระดับ
สมรรถนะของบุคลากรตาม
เกณฑ์ที่กาหนดได้ เนื่องจาก
ยังไม่มรี ะบบการประเมินผล
ระดับสมรรถนะที่ชัดเจน
และเป็นระบบ

1) ศาสตราจารย์ จานวน 5
คน
2) รองศาสตราจารย์
จานวน 60 คน
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
จานวน 234 คน
4) อาจารย์ จานวน 378
คน
รวมทั้งสิ้น 677 คน
ยังไม่สามารถประเมินผล
การดาเนินงานการพัฒนา
ทักษะผู้บริหารได้ตาม
แผนพัฒนาฯ เนื่องจากยังไม่
มีระบบการประเมินผลตาม
แผนพัฒนาที่ชัดเจนและเป็น
ระบบ
ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ
จานวน 291 คน เทียบกับ
บุคลากรสายวิชาการทั้งหมด
711 คน (รวมลูกจ้าง
ชั่วคราว)
ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ
จานวน 320 คน เทียบกับ
บุคลากรสายสนับสนุน
ทั้งหมด 788 คน

ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน
เป้าประสงค์
1. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการดาเนินงานและการพัฒนาในอนาคต
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ร้อยละการบรรลุเทียบกับ
เป้าหมาย

ระดับ

59.05
100
99.70





1. รายได้สุทธิ
2. เงินหมุนเวียนคงเหลือ
3. เงินทุนสารองสะสม

สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

1. รายได้สุทธิ

ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

315
186
59.05


2. เงินหมุนเวียนคงเหลือ

ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

435
486.9713
100.00


.
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
รายรับทั้งหมด 897.7076
ล้านบาท
รายจ่ายทั้งหมด 710.9227
ล้านบาท
คงเหลือสุทธิ 186.7849
ล้านบาท
1) เงินฝากธนาคาร เงินออม
ทรัพย์/ประจา จานวน
2,258.3359 ล้านบาท
2) หัก ภาระผูกพันที่ต้องจ่าย
จานวน 1,771.3646 ล้าน
บาท
คงเหลือทั้งสิ้น 486.9713
ล้านบาท

ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

รายงานเงินคงเหลือในระบบ UBUFMIS (แหล่งเงินรายได้) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
บัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน เงินรายได้
301,700.00
บาท
เงินฝากธนาคาร-เงินออมทรัพย์
541,778,782.55
บาท
เงินฝากธนาคาร-เงินประจา
1,716,255,389.68
บาท
รวมทั้งสิ้น
2,258,335,872.23
บาท
หัก ภาระผูกพันที่ต้องจ่าย
เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย
210,549,454.48
บาท
เงินรับฝากคณะ/สานัก
1,248,307,610.18
บาท
เงินทุนสารองคณะ/สานัก
134,409,808.60
บาท
เจ้าหนี้
6,967,971.04
บาท
บัญชีเงินรับฝากทีต่ ้องจ่ายคืน
27,068,057.04
บาท
รายได้ค่าธรรมเนียมรอการจัดสรร
34,206,110.41
บาท
บัญชีรายได้ค่าบริการวิชาการ
72,327,222.75
บาท
บัญชีรายได้ค่าบริการที่ปรึกษา/วิจยั
370,000.00
บาท
บัญชีเงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษา
3,424,850.00
บาท
บัญชีเงินบริจาคทั่วไป
4,870,101.13
บาท
บัญชีรายได้จากเงินสนับสนุน
234,260.00
บาท
บัญชีเงินสนับสนุนให้นักศึกษาจากหน่วยงานอื่น 10,000.00
บาท
บัญชีรายได้จากการวิจัย
28,619,134.55
บาท
รวมภาระผูกพันที่ต้องจ่ายทั้งหมด
1,771,364,580.18
บาท
3. เงินทุนสารองสะสม
ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
346
1) เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน:
344.9593
จานวน
คิดเป็นร้อยละ:
99.70
210,549,454.48 ล้าน
การบรรลุเป้าหมาย:

บาท
2) เงินทุนสารองคณะ/สานัก
จานวน
134,409,808.60 ล้าน
บาท
รวมทั้งสิ้น
344,959,263.08 ล้าน
บาท
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงิน
ตัวชี้วัด
1. รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาและรายได้จากแหล่งอื่น

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
980.2083
ผลการดาเนินงาน:
886.6732
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: ล้านบาท
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

90.46

6.50
30.49
100.00


3. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ
เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

0.031
0.029
100.00


4. สัดส่วนของงบบุคลากรต่อ

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

0.41
0.38
100.00


2. จานวนค่าใช้จ่ายงบดาเนินงานที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปีทผี่ ่านมา

เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปี
ย้อนหลัง
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แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ
แผน/ผลค่าธรรมเนียมการศึกษา (100%)
จานวน 554.2911 (485.8616) ล้านบาท
แผน/ผลรายได้จากแหล่งอื่น จานวน
483.1967 (400.8116) ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 จานวน 243,543,658.05 ล้านบาท
เทียบกับค่าใช้จ่ายงบดาเนินงาน ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 213,048,244.74
ล้านบาท ลดลง 30,495,413.00 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.52
มหาวิทยาลัยมีค่ากระแสไฟฟ้า เป็นจานวน
เงินทั้งสิ้น 49,662,380.08 บาท และมี
สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายรับ
ทั้งหมด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ ไตรมาส 4 เท่ากับ 0.029 ซึ่งลดลงเมื่อ
เทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง
- รวมค่าใช้จ่ายงบบุคลากร (เงินงบประมาณ
แผ่นดิน+เงินรายได้) จานวน
654,554,396 ล้านบาท
- รายรับรวมทั้งหมด (ค่าธรรมเนียม
การศึกษา+รายได้จากแหล่งอื่น+เงิน
งบประมาณแผ่นดิน) จานวน
1,682,706,189.74 ล้านบาท
โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย มีสดั ส่วนของงบ
บุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 4
เท่ากับ 0.38 ซึ่งลดลงจากสัดส่วนเฉลี่ย 3
ปีย้อนหลังที่ได้กาหนดไว้

ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
เป้าประสงค์
1. เป็นมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
2. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด

ร้อยละการบรรลุเทียบกับ
เป้าหมาย

ระดับ

80.00



100



1. จานวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป
2. ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings ของ THE

สรุปรายละเอียดผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

1. จานวนหน่วยงานที่มผี ลการประเมิน
คุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) ตัง้ แต่
200 คะแนนขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย:
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

5 หน่วยงาน
4 หน่วยงาน
80.00


1) คณะเกษตรศาสตร์
2) คณะเภสัชศาสตร์
3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ
4) ระดับมหาวิทยาลัย
* นับสะสมผลการดาเนินงาน

2. ผลการจัดอันดับ University Impact
Rankings ของ THE

ค่าเป้าหมาย: อันดับ
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:

300+
200–300
100.00


สรุปผลการจัดอันดับตามกลุ่ม SDGs
ปี 2563 ปี 2564
SDG 3 48.50 53.60 
คะแนน
SDG 4 21.80 47.50 
คะแนน
SDG 9 24.70 37.10 
คะแนน
SDG 11 75.00 83.60 
คะแนน
SDG 17 59.30 51.60 
คะแนน
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ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประเด็น
1) การปฏิบตั ิหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อานาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน
6) คุณภาพการดาเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทางาน
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: คะแนน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ปี 2563
ปี 2564
ร้อยละ 87.87 91.55
ร้อยละ 79.63 85.99
ร้อยละ 83.64 88.94
ร้อยละ 78.62 83.22
ร้อยละ 78.95 85.97
ร้อยละ 93.76 79.77
ร้อยละ 95.57 82.50
ร้อยละ 95.47 75.89
ร้อยละ 95.56 100.00
ร้อยละ 50.00 100.00

แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

85.00
89.96
100.00


ที่มา: เอกสารแนบท้ายประกาศสานักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment: ITA) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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โครงการหลั ก : โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ตอบสนองต่ อ การ
เปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสาเร็จของแผนบริหาร
ความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
2. ร้อยละความสาเร็จของคารับรองการ
ปฏิบัติราชการผู้บริหารมหาวิทยาลัย
(OKRs)

ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย: จานวน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
ค่าเป้าหมาย: จานวน
ผลการดาเนินงาน:
คิดเป็นร้อยละ:
การบรรลุเป้าหมาย:
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80.00
59.94
74.92

80.00
75.00
93.75


แนวโน้มการดาเนินงาน/
หมายเหตุ

2.สรุปผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.1 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสรรงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ทั้ง 9 ด้าน รวม 493 โครงการ รวมงบประมาณ
1,730,545,900 บาท และกลางปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/หน่ ว ยงานได้ ข ออนุ มั ติ ตั้ ง แผน
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และมีโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เพิ่มขึ้นเป็น 524 โครงการ
รวมเป็นงบประมาณ 1,859,440,095.54 บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานดาเนินงานหารายได้เพิ่ม จาก
โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น
ซึ่งพบว่า ร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุกประเด็นยุทธศาสตร์มีจานวยร้อยละการจัดสรรเพิ่มขึ้น
4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 1.63 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน
การบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 1.20 (ซึ่งสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยประเมินตนเองและแผนการ
พัฒนาความเป็น เลิศ ของสถาบัน อุด มศึกษา หรื อแผนการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศที่ได้ผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ในการขอเข้ า สั ง กั ด กลุ่ ม พั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละส่ ง เสริ ม การสร้ า งนวั ต กรรม )
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 0.04 และยุทธศาสตร์ที่ 6
ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 0.11 รายละเอียด
ตามตารางที่ 12 และแผนภูมิที่ 8
ตารางที่ 12 สรุปเปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

1. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรผลิตบัณฑิต
2. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรวิจัย
3. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริกำรวิชำกำร
4. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
5. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรมุง่ สูก่ ำรเป็นมหำวิทยำลัยดิจิทัล
6. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรเป็นมหำวิทยำลัยน่ำอยู่และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
7. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์
8. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรมีเสถียรภำพทำงกำรเงิน
9. ยุทธศำสตร์ดำ้ นกำรบริหำรองค์กรสูค่ วำมเป็นเลิศ
ผลรวมทัง้ หมด

83

ร้อยละการจัดสรร ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
(ต้นปีงบประมาณ) (สิน้ ปีงบประมาณ)
60.44
58.18
3.96
5.59
14.22
15.42
0.22
0.21
1.24
1.28
5.85
5.96
1.01
0.96
3.02
2.89
9.83
9.50
100.00
100.00

เพิม่ /ลด

-

-

-

2.26
1.63
1.20
0.01
0.04
0.11
0.05
0.13
0.33

70 60.4458.18
60
50
40
30
14.2215.42
20
5.855.96 1.010.96 3.022.89 9.839.50
5.59
3.96
10
0.220.21 1.241.28
0

ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณ
(ต้นปีงบประมาณ)

ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ
(สิ้นปีงบประมาณ)

แผนภูมิที่ 8 แผนภูมิเปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

คณะ/หน่ ว ยงาน รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
ดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย รวมโครงการทั้งสิ้น 524 โครงการ จานวนโครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย (บรรลุตามแผนที่กาหนด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย) จานวน 356 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.94
ของโครงการทั้งหมด จานวนโครงการที่มผี ลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย จานวน 98 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 18.70 ของโครงการทั้งหมด จานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 23 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 4.39 ของโครงการทั้งหมด และโครงการที่ยกเลิกการดาเนินงาน จานวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
8.97 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 13 และแผนภูมิที่ 9
ตารางที่ 13 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
สถานะ

จานวนโครงการ

ร้อยละการดาเนินงาน

1. ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย

98

18.70

2. ผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย

356

67.94

3. อยู่ระหว่างดาเนินการ

23

4.39

4. ยกเลิกโครงการ

47

8.97

รวม

524

100.00
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อยู่ระหว่างดาเนินการ,
23 , 4.39%

ยกเลิกการดาเนินงาน,
47 , 8.97%

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย,
98 , 18.70%

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย,
356 , 67.94%

บรรลุเป้าหมาย

แผนภูมิที่ 9 แผนภูมแิ สดงผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

กองแผนงานได้ สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 130 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 99 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 76.15
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 64 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 37 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 57.81
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 58
โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 32
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.17
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 18
โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 15
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 8
โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 6
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มี
จานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 25 โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมายในภาพรวม จานวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.00
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 47
โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 25
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 53.19
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 4
โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 3
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น
170 โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน
122 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.76
รายละเอียดสรุปตามตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 10
ตารางที่ 14 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/โครงการหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1 โครงกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้
2 โครงกำรจัดสรรทรัพยำกร ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพือ่
สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรปฏิบัตงิ ำน
3 โครงกำรจัดหำและพัฒนำสื่อกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ
4 โครงกำรบริกำรด้ำนทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษำ
5 โครงกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร
6 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำเกษตรศำสตร์
7 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำนิตศิ ำสตร์
8 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำบริหำรธุรกิจ
9 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำพยำบำลศำสตร์
10 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำแพทยศำสตร์
11 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำเภสัชศำสตร์
12 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์
13 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำรัฐศำสตร์

ผลการดาเนินงานที่บรรลุ
รวมผลการดาเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ที่บรรลุค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ
ต่ากว่า ยกเลิกโครงการ อยู่ระหว่าง
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน
99
18
12
1
130 76.15
12
12

58
7

41
5

-

1

1

-

-

-

1

2
3

4
-

6
3

2
-

-

1
-

9
3

2
1
3
2
-

1
8
4
1
3

2
1
8
1
3
6
1
3

3
-

-

-

2
3
1
8
1
3
6
1
3
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ตารางที่ 14 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ต่อ)
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/โครงการหลัก

ผลการดาเนินงานที่บรรลุ
รวมผลการดาเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ที่บรรลุค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
14 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำวิศวกรรมศำสตร์
15 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำศิลปประยุกต์และกำร
ออกแบบ
16 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำศิลปศำสตร์
17 โครงกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำและบุคลำกร
เพือ่ รองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และระดับ
สำกล
18 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
19 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ
20 โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำ
เกษตรศำสตร์
21 โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำ
พยำบำลศำสตร์
22 โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์
23 โครงกำรสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำ
วิศวกรรมศำสตร์
24 โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำกำร
25 โครงกำรสนับสนุนจัดกำรศึกษำขั้นพืน้ ฐำน
26 โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิ
ภำพของนักศึกษำ
27 โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำวิทยำศำสตร์
28 โครงกำรพิธพี ระรำชทำนปริญำบัตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการวิจยั
1 โครงกกำรวิจัยและนวัตกรรมโครงกำรวิจัยที่
สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม
2 โครงกำรกำรวิจัยเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้
3 โครงกำรพัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรงำนวิจัย
4 โครงกำรวิจัยเพือ่ ถ่ำยทอดเทคโนโลยี
5 โครงกำรวิจัยเพือ่ สร้ำงองค์ควำมรู้
6 โครงกำรวิจัยและพัฒนำ
7 โครงกำรวิจัยเพือ่ สร้ำงสะสมองค์ควำมรู้โครงกำรวิจัย
ที่สำมำรถนำไปใช้ในกำรพัฒนำชุมชนและสังคม

58
11
2

8 โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จำก สกสว.
9 โครงกำรส่งเสิรมและสนับสนุนกำรพัฒนำ
วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

41
1
-

ผลการดาเนินงาน
ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ
ต่ากว่า ยกเลิกโครงการ อยู่ระหว่าง
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน
99
18
12
1
130 76.15
12
12
2
2

1
1

-

1
1

1

3

-

1
5

7

5

12

2

7

-

21

2
2

2
-

4
2

1
-

1
-

-

6
2

-

-

-

1

-

-

1

-

1

1

-

-

-

1

1

-

1

-

-

-

1

4
5

3

4
8

1
1
6

1
-

-

6
1
14

1
1
31
1

2
6
-

3
1
37
1

22
-

1
-

4
-

3
1
64 57.81
1

1
11
2
2
7
-

1
1
2
1

1
12
3
2
9
1

4
3
4
9
-

1
-

1
-

1
17
6
6
19
1

7

-

7

2

-

3

12

-

1

1

-

-

-

1
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ตารางที่ 14 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ต่อ)
ลาดับที่

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย/โครงการหลัก

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
1 โครงกำรบริกำรวิชำกำร
2 โครงกำรพัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรงำนบริกำร
วิชำกำร
13 โครงกำรพัฒนำส่งเสริมอุตสหกรรมขนำดย่อมเพือ่
กำรส่งออกสู่ประเทศพือ่ นบ้ำน
14 โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและบริกำรสุขภำพแก่
ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1 โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำนทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 โครงกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์
ควำมรู้และภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี
3 โครงกำรมหกรรมผ้ำไหม "ไหมไทยสู่เส้นทำงโลก ปีที่
10"
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่ การเป็นมหาวิทยลัยดิจทิ ลั
1 โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพือ่ กำร
บริหำรจัดกำร
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตร
1 โครงกำรพัฒนำกำยภำพ ระบบสำธำรณูปโภคและ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนของมหำวิทยำลัย
2 โครงกำรพัฒนำกำยภำพ ระบบสำธำรณูปโภคและ
โครงสร้ำงพืน้ ฐำนของมหำวิทยำลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1 โครงกำรประชุมสัมมนำและอบรมวิชำชีพต่ำงๆเพือ่
เสริมสร้ำงควำมมั่ นคงในกำรประกอบอำชีพ
2 โครงกำรพัฒนำบุคลำกร
3 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร
4 โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน
5 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์
6 โครงกำรส่งเสริมจรรยำบรรณบุคลำกรทั้งในด้ำน
กำรปฏิบัตติ ำมจรรยำบรรณกำรรณรงค์สง่ เสริม
จรรยำบรรณบุคลำกรกำรออกกฎระเบียบต่ำงๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
1 โครงกำรหำรำยได้จำกแหล่งอื่น
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ ความเป็นเลิศ
1 โครงกำรกำรพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ
2 โครงกำรจัดกำรควำมรู้เพือ่ มุ่ งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้
3 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน
4 โครงกำรส่งเสริมภำพลักษณ์ที่ดขี ององค์กร
5 โครงกำรประกันคุณภำพภำยในโรงพิมพ์ฯ
6 โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน
7 โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนทั่วไป
ผลรวมทั้งหมด

ผลการดาเนินงานที่บรรลุ
รวมผลการดาเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ที่บรรลุค่าเป้าหมาย
19
17
-

13
12
1

ผลการดาเนินงาน
ผลรวมทั้งหมด ร้อยละ
ต่ากว่า ยกเลิกโครงการ อยู่ระหว่าง
ค่าเป้าหมาย
ดาเนินงาน
32
8
16
2
58 55.17
29
8
16
1
54
1
1

-

-

-

-

-

1

1

2

-

2

-

-

-

2

13
1

2
-

15
1

1
1

2
2

-

18 83.33
4

11

2

13

-

-

-

13

1

-

1

-

-

-

1

4
4

2
2

6
6

2
2

-

-

8 75.00
8

11
10

6
6

17
16

4
4

1
1

3
3

25 68.00
24

1

-

-

-

1

-

1

18
2

7
1

25
3

13
-

8
3

1
-

47 53.19
6

11
1
3
1

2
2
2
-

13
2
3
3
1

11
2
-

1
3
1

1
-

24
3
6
6
2

1
1
85
6

2
2
37
3

3
3
122
9

30
3

1
1
6
-

12
1

-

-

-

-

-

-

72
1
6
240

33
1
116

105
1
1
6
356

24
3
98

5
1
47

10
1
23

88

4 75.00
4
170 71.76
13
144
1
1
2
9
524 67.94

90.00
80.00
70.00
60.00

83.33

76.15

75.00
57.81

55.17

75.00

68.00

71.76

53.19

50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
-

ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่ ยุทธศาสตร์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

แผนภูมิที่ 10 แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
คณะ/หน่วยงาน ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จ่ า ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้น ไตรมาส 4 และพบว่า ผลการดาเนิน งานใน
ภาพรวม โครงการที่บรรลุค่าเป้าหมาย จานวน 128 โครงการ คิดเป็น ร้ อยละ 22.57 ของโครงการ
ทั้งหมด
1) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนิน งานของโครงการที่ บรรลุค่า เป้า หมายและสูง กว่ า ค่ า
เป้าหมายที่กาหนด ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ จานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของ
โครงการทั้งหมด รองรองลงมาคือ สานักวิทยบริการ จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.91 ของ
โครงการทั้งหมด และคณะรัฐศาสตร์ จานวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของโครงการทั้งหมด
2) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนิน งานของโครงการที่ต่ากว่ าค่าเป้าหมายที่กาหนด ใน
ภาพรวม จานวน 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.70 ของโครงการทั้งหมด คณะหน่วยงานที่มีผลการ
ดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด ประกอบด้วย สานักงานอธิการบดี จานวน 25 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 17.24 ของโครงการทั้งหมด รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร์ จานวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
30.77 ของโครงการทั้งหมด และคณะบริหารศาสตร์ จานวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.19 ของ
โครงการทั้งหมด และโรงแรมมหาวิทยาลัย มีผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ
100 ของโครงการทั้งหมด จานวน 5 โครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 14
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ตารางที่ 15 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข โครงการที่มีผลการดาเนินงานของ
โครงการที่ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่กาหนด
ลาดับที่

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1
จากผลการสารวจ ร้อยละการได้งาน
ทา หรือการประกอบอาชีพมีจานวน
ลดลง เนื่องจากบัณฑิตขาดความ
เข้าใจในการตอบแบบสอบถามของ
มหาวิทยาลัย
2
ในปีการศึกษา 2563 ผู้สาเร็จ
การศึกษาไม่จบตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด คิดเป็นร้อยละ
88.57

3

คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถลงนาม
ได้ตามแผนที่กาหนด โดยแผน
กาหนด ให้ลงนามภายในไตรมาสที่ 1
แต่คณะ/หน่วยงาน สามารถลงนาม
ได้ครบทุกรายการในไตรมาสที่ 3 ทา
ให้การส่งมอบของและการเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผนที่กาหนด ประกอบ
กับประสบปัญหาสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 2019 (โควิด 19) ผู้ขาย
ส่วนมากจะมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด
ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(โควิด-19) ทาให้ไม่สามารถส่งของ
ได้ตามที่กาหนดได้

แนวทางการแก้ไข

คณะ/หน่วยงาน

ให้เขียนคาอธิบายความหมาย
ของคาว่า "อาชีพอิสระ" ให้
ชัดเจน

คณะเกษตรศาสตร์

คณะฯ กาหนดกิจกรรมเพื่อ
คณะพยาบาล
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ศาสตร์
บรรจุไว้ในแผนโครงการ/
กิจกรรม ปีงบ 2565 โดยเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ ที่ส่งผลต่อการ
จบตามหลักสูตรของนักศึกษา
พยาบาล
กองแผนงาน กาหนดให้คณะ/ ทุกคณะ/หน่วยงาน
หน่วยงาน ยืนยันแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างจ้างที่จะดาเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
และกองแผนงานจะดาเนินการ
ติดตามให้คณะ/หน่วยงาน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแผนที่กาหนด
และกองแผนงานกาหนด
มาตรการ และแนวทางการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ง
อยู่ระหว่างการจัดทามาตรการ
ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ลาดับที่

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

คณะ/หน่วยงาน

1. งบรายจ่ายประจา ใน
ส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ให้
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ดาเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 3 หากหน่วยงานใด
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตร
มาสที่ 3 จะถือว่าหน่วยงานนั้น
ไม่มีความจาเป็นที่จะใช้
งบประมาณ และมหาวิทยาลัย
จะโอนเงินงบประมาณคืนจาก
หน่วยงานนั้น และจะจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น
ที่มีความจาเป็น ต่อไป
2. งบรายจ่ายลงทุน
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในส่วนของงบ
ลงทุนให้ดาเนินการก่อหนี้
ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภายในไตร
มาสที่ 1 ทุกรายการ หาก
หน่วยงานใดไม่สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1
มหาวิทยาลัยจะดาเนินการโอน
งบประมาณคืนกลับ
มหาวิทยาลัย และจะจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานอื่น
ที่มีความพร้อม และมีความ
จาเป็นเร่งด่วน ต่อไป
4

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด 19 คณะ/
หน่วยงาน ไม่สามารถดาเนินงานจัด
กิจกรรมได้ และแหล่งทุนภายนอก
ยกเลิกการบริจาคเงิน

ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่า
ทุกคณะ/หน่วยงาน
และผู้ปกครอง หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรอิสระ ทางสื่อ
ออนไลน์ เพื่อบริจาคและให้
ทุนการศึกษาในทุกรูปแบบ เช่น
สื่อการเรียน อุปกรณ์อานวย
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ลาดับที่

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

คณะ/หน่วยงาน

ความสะดวกในการเรียน เป็น
ต้น
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
1
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของ
โครงการวิจัยบางโครงการยังไม่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด จึงยัง
ไม่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ สาเหตุ
ส่วนหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผล
ให้ไม่สามารถเข้าทางานวิจัยได้ในบาง
ช่วง และมีข้อจากัดในการพื้นที่
รองรับการดาเนินงานเพื่อการผลิตผล
งานวิจัย
2
ผลงานวิจัยของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีจานวนน้อย ส่งผลต่อค่า
คะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพ
หลักสูตร
3
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด 19 คณะ/
หน่วยงาน แหล่งทุนภายนอกยกเลิก
การสนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
วิจัย

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
1
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด 19 คณะ/
หน่วยงาน ไม่สามารถดาเนินงานจัด
กิจกรรมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมได้
ตามแผน และแหล่งทุนภายนอก
ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการบริการวิชาการ

คณะฯ จัดเตรียมแนวทาง
คณะเภสัชศาสตร์
สนับสนุนให้อาจารย์ทาวิจัย
สาเร็จได้ตามเป้าหมาย โดย
เตรียมจัดให้มีพื้นที่สาหรับใช้
เป็น Cluster กลุ่มวิจัยที่เอื้อให้
อาจารย์สร้างผลงานวิจัยได้
สะดวก และสามารถผลิตผล
งานวิจัย/ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่
ในจานวนที่สูงขึ้นตามเป้าหมาย
สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร
ผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น

คณะนิติศาสตร์

จัดทาแผนสารอง และปรับ
ทุกคณะ/หน่วยงาน
รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือ
เลื่อนกาหนดการออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น

จัดทาแผนสารอง และปรับ
ทุกคณะ/หน่วยงาน
รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือ
จากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
หรือเลื่อนกาหนดการออกไป
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
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ลาดับที่

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1
ไม่มีความพร้อมในด้านแบบรูป
ประสานเจ้าหน้าที่เพื่อออกแบบ
สิ่งก่อสร้าง
และเตรียมการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณต่อไป หรือควรมี
ความพร้อมด้านแบบรูป
สิ่งก่อสร้าง ก่อนเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
ผลจากการสารวจร้อยละความผูกพัน เตรียมปรับปรุงระบบสารวจ
ต่อองค์กรค่อนข้างน้อย
ความผูกพัน และรณรงค์ให้
บุคลากรตอบแบบสารวจใน
สัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้น

คณะ/หน่วยงาน

คณะบริหารศาสตร์
และสานักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

คณะเภสัชศาสตร์

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1
บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่ ปรับกระบวนการดาเนินงาน
คณะนิติศาสตร์
ชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม ตามเกณฑ์ EdPEx ให้ชัดเจน
เกณฑ์ EdPEx
ทุกกระบวนงานตามหมวด 1-7
จะส่งผลให้การดาเนินงานตาม
OKRs บรรลุทุกตัวชี้วัด
3) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ในภาพรวม
จานวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.39 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย คณะบริหารศาสตร์
จ านวน 6 โครงการ คิดเป็ น ร้ อยละ 14.29 ของโครงการทั้งหมด คณะวิศ วกรรมศาสตร์ จานวน 5
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของโครงการทั้งหมด สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.27 ของโครงการทั้งหมด และสานักงานอธิการบดี จานวน 3
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.07 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 16
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ตารางที่ 16 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข โครงการที่ มีผลการดาเนินงานอยู่
ระหว่างดาเนินงาน
ลาดับที่

ปัญหาและอุปสรรคในการ
แนวทางการแก้ไข
คณะ/หน่วยงาน
ดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
1
เบิกจ่ายงบประมาณในโครงการไม่ทัน คณะ/หน่วยงานก่อหนี้ผูกพัน ทุกคณะ/หน่วยงาน
ในปีงบประมาณ เช่น โครงการจัดหา ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
ครุภัณฑ์ โครงการปรับปรุง-ก่อสร้าง
ต่างๆ
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
1
ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการ
ดาเนินงานโครงการวิจัยล่าช้ากว่า
กาหนด

2

เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด 19 คณะ/
หน่วยงาน แหล่งทุนภายนอกยกเลิก
การสนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
วิจัย

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
1
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด 19 คณะ/
หน่วยงาน ไม่สามารถดาเนินงานจัด
กิจกรรมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมได้
ตามแผน และแหล่งทุนภายนอก
ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการบริการวิชาการ

ขอขยายเวลาในการดาเนินงาน คณะวิทยาศาสตร์
วิจัยออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2564 - 31
มีนาคม 2565
จัดทาแผนสารอง และปรับ
ทุกคณะ/หน่วยงาน
รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือ
เลื่อนกาหนดการออกไป
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

จัดทาแผนสารอง และปรับ
ทุกคณะ/หน่วยงาน
รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือ
จากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม
หรือเลื่อนกาหนดการออกไป
จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
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ลาดับที่

ปัญหาและอุปสรรคในการ
ดาเนินงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1
สิ้นปีงบประมาณคณะไม่สามารถ
รายงานข้อมูลรายรับ -รายจ่ายได้
เนื่องจากต้องรอผลการตรวจสอบ
บัญชี จากผู้สอบบัญชี และยืนยัน
ข้อมูลในเดือนธันวาคมของทุกปี
2
บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการดาเนินงานตาม
เกณฑ์ EdPEx

แนวทางการแก้ไข

คณะ/หน่วยงาน

ใช้ข้อมูลทางการเงินจากฝ่าย คณะพยาบาล
การเงินและบัญชีของคณะฯที่ ศาสตร์
ยังไม่ผ่านการรับรองจากผู้สอบ
บัญชี โดยผู้มีอานาจรับรอง
ข้อมูล ไปพลางก่อน
ปรับกระบวนการดาเนินงาน คณะรัฐศาสตร์
ตามเกณฑ์ EdPEx ให้ชัดเจน
ทุกกระบวนงานตามหมวด 17 จะส่งผลให้การดาเนินงาน
ตาม OKRs บรรลุทุกตัวชี้วัด

4) คณะ/สานักที่ยกเลิกการดาเนินงานโครงการในภาพรวม จานวน 47 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 8.97 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย สานักงานอธิการบดี จานวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
9.66 ของโครงการทั้งหมด คณะนิติศาสตร์ จานวน 13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 36.11 ของโครงการ
ทั้งหมด โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของโครงการทั้งหมด คณะ
พยาบาลศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของโครงการทั้งหมด คณะศิลปศาสตร์
จ านวน 4 โครงการ คิดเป็ น ร้ อยละ 16.00 ของโครงการทั้งหมด และคณะเกษตรศาสตร์ จานวน 4
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.26 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 17
ตารางที่ 17 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน และแนวทางแก้ไข โครงการที่ยกเลิกการดาเนินงาน
ลาดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ที่
ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
1 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
สถานการณ์โควิด 19 คณะ/หน่วยงาน
ไม่สามารถดาเนินงานจัดกิจกรรม
ประชุม สัมมนา ฝึกอบรมได้ตามแผน
และแหล่งทุนภายนอกยกเลิกการ
สนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
บริการวิชาการ

แนวทางการแก้ไข

คณะ/หน่วยงาน

จัดทาแผนสารอง และปรับ
ทุกคณะ/หน่วยงาน
รูปแบบกิจกรรมที่พร้อมต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือจากัด
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม หรือ
เลื่อนกาหนดการออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น
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ลาดับ ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
แนวทางการแก้ไข
ที่
ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การปรับปรุง คณะโอนงบประมาณไปจัด
โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ เนื่องจาก กิจกรรมอื่นแทน
สานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
ดาเนินการปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร
คณะบริหารศาสตร์ ให้กับคณะฯ ตาม
สัญญาเลขที่ อ.อบ.(ทส) 10/2563 ลง
วันที่ 7 ต.ค.63 เรียบร้อยแล้ว

รายละเอียดตามตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 11
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คณะ/หน่วยงาน

คณะบริหารศาสตร์

ตารางที่ 18 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
ลาดับ

คณะ/สานัก

เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมจานวน รวมจานวน
โครงการที่ใช้เงิน โครงการที่มีผล
ต่ากว่า ตาม สูงกว่า
อยู่
ยกเลิก
ร้อยละจานวน
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ระหว่าง โครงการ งบประมาณ การดาเนินงาน โครงการที่มี
แผ่นดิน บรรลุค่าเป้าหมาย ผลการดาเนิน
ดาเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย
สรุปจานวนโครงการ

(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

เงินรายได้
ร้อยละผลการดาเนินงาน
ร้อยละ
ร้อยละ
จานวน จานวน
โครงการที่ โครงการที่มี
อยูร่ ะหว่าง ผลการ
ดาเนินงาน ดาเนินงานต่า

(9)=(8)*100/
(7)

(10)

(11)

รวมจานวน รวมจานวน
สรุปจานวนโครงการ
โครงการที่ใช้ โครงการที่มีผล
ร้อยละ ต่ากว่า ตาม สูงกว่า อยูร่ ะหว่าง ยกเลิก
ร้อยละจานวน
จานวน เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ดาเนินงาน โครงการ เงินรายได้ การดาเนินงาน โครงการที่มี
บรรลุค่าเป้าหมาย ผลการดาเนิน
โครงการที่ยก
โครงการ
บรรลุเป้าหมาย

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)=(19)*
100/(18)

ร้อยละผลการดาเนินงาน
ร้อยละจานวน
โครงการที่อยู่
ระหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละ
จานวน
โครงการที่
มีผลการ
ดาเนินงาน
ต่า

(21)

(22)

ภาพรวมมหาวิทยาลัย
รวมจานวน รวมจานวน
โครงการ โครงการที่มีผล
ร้อยละจานวน ต่ากว่า ตาม สูงกว่า อยู่ ยกเลิก
การดาเนินงาน
โครงการที่ยก เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ระหว่าง โครงการ
บรรลุค่า
โครงการ
ดาเนินงาน
เป้าหมาย
สถานะโครงการภาพรวม

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

ร้อยละผลการดาเนินงาน
ร้อยละจานวน ร้อยละจานวน ร้อยละ
ร้อยละ
โครงการที่มี โครงการที่อยู่ จานวน จานวน
ผลการดาเนิน ระหว่าง โครงการที่มี โครงการที่ยก
บรรลุเป้าหมาย ดาเนินงาน ผลการ โครงการ
ดาเนินงานต่า

(31)=(30)*
100/(29)

(32)

(33)

(34)

1 คณะเกษตรศำสตร์

1

7

-

-

-

8

7.00

87.50

-

13

-

11

16

-

-

4

31

16.00 51.61

- 35.48

12.90

12

23

-

-

4

39

23

58.97

30.77

-

10.26

2 คณะนิตศิ ำสตร์

-

1

-

-

-

1

1.00

-

-

-

-

9

5

7

1

13

35

12.00 34.29

2.86 25.71

37.14

9

6

7

1

13

36

13

36.11

25.00

2.78

36.11

3 คณะบริหำรศำสตร์

-

-

1

-

-

1

1.00 100.00

-

-

-

11

10

13

6

1

41

23.00 56.10

14.63 26.83

2.44

11

10

14

6

1

42

24

57.14

26.19 14.29

4 คณะพยำบำลศำสตร์

-

1

-

-

-

1

1.00 100.00

-

-

-

4

4

3

1

4

16

7.00 43.75

6.25 25.00

25.00

4

5

3

1

4

17

8

47.06

23.53

5 คณะเภสัชศำสตร์

-

1

1

-

-

2

2.00 100.00

-

-

-

6

4

8

-

-

18

12.00 66.67

- 33.33

-

6

5

9

-

-

20

14

70.00

6 คณะรัฐศำสตร์

-

-

1

-

-

1

1.00 100.00

-

-

-

1

4

13

1

-

19

17.00 89.47

5.26 5.26

-

1

4

14

1

-

20

18

90.00

7 คณะวิทยำศำสตร์

-

3

2

-

-

5

5.00 100.00

-

-

-

-

1

17

2

-

20

18.00 90.00

10.00

-

-

-

4

19

2

-

25

23

92.00

-

8.00

-

8 คณะวิศวกรรมศำสตร์

-

6

1

-

-

7

7.00 100.00

-

-

-

-

31

4

5

2

42

35.00 83.33

11.90

-

4.76

-

37

5

5

2

49

42

85.71

-

10.20

4.08

9 คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์

-

1

-

-

-

1

1.00 100.00

-

-

-

2

11

1

1

-

15

12.00 80.00

6.67 13.33

-

2

12

1

1

-

16

13

81.25

12.50

6.25

-

10 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข

1

4

-

-

-

5

4.00

-

20.00

-

5

5

2

-

-

12

7.00 58.33

- 41.67

-

6

9

2

-

-

17

11

64.71

35.29

-

-

11 คณะศิลปศำสตร์

-

3

-

-

-

3

3.00 100.00

-

-

-

5

13

-

-

4

22

13.00 59.09

- 22.73

18.18

5

16

-

-

4

25

16

64.00

20.00

-

16.00

12 สำนักวิทยบริกำร

2

2

-

-

4

2.00

-

50.00

-

-

5

13

-

-

18

18.00 100.00

-

-

2

5

15

-

-

22

20

90.91

9.09

-

-

13 สำนักงำนบริหำรทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

4

-

3

1

11

4.00 36.36

27.27 27.27

9.09

3

4

-

3

1

11

4

36.36

27.27 27.27

9.09

1

1.00 100.00

-

-

-

4

10

11

-

-

25

21.00 84.00

- 16.00

-

4

10

12

-

-

26

22

84.62

15.38

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

0.00

-

-

5

-

-

-

-

5

-

-

100.00

-

-

-

2

-

4

9

2.00 22.22

- 33.33

44.44

3

-

2

-

4

9

2

22.22

33.33

-

44.44

10.77
10.02

25

90

13

3

14

145

103

71.03

98

240

116

23

47

524

356

67.94

17.24
18.70

2.07
4.39

9.66
8.97

-

14 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

1

80.00
50.00
-

-

15 โรงแรมมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

-

-

-

-

-

-

16 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

17 สำนักงำนอธิกำรบดี

-

14

-

1

-

15

14

130

89.00 68.46

1.54 19.23

1

-

55

-

2

9

7.27

13

41

6.67
1.82

76

4

93.33
90.91

25

ผลรวมทั้งหมด

14.00
50.00

94

199

107

22

47

469

306.00 65.25

4.69 20.04

-

97

-

100

2.38

5.88

23.53

30.00

-

-

5.00

5.00

-

แผนภูมิที่ 11 แผนภูมิแสดงผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
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จากผลการดาเนินโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 4 จึงสรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
ประจาปี 2564 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 67.94 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วพบว่า ร้อยละเฉลี่ย
ผลการดาเนินงานในภาพรวม ลดลงร้อยละ 5.01 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานใน
ภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 72.95) รายละเอียดตามตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 12
ตารางที่ 19 สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ที่บรรลุค่า
เป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คณะ

ร้อยละเฉลี่ ยผล
ร้อยละเฉลี่ ยผล ร้อยละเฉลี่ ยผล
การดาเนินงานที่บรรลุ การดาเนินงานที่ การดาเนินงานที่
ค่าเป้าหมาย
บรรลุค่าเป้าหมาย บรรลุเป้าหมาย
(เงินงประมาณแผ่นดิน)
(เงินรายได้)
(ภาพรวม)

คณะเกษตรศำสตร์
คณะนิตศิ ำสตร์
คณะบริหำรศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะเภสัชศำสตร์
คณะรัฐศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ
คณะศิลปศำสตร์
สำนักวิทยบริกำร
สำนักงำนทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
สถำนปฏิบัตกิ ำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยวมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี
โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชำนี
สำนักงำนอธิกำรบดี
ร้อยละเฉลี่ ยผลการดาเนินงานภาพรวมปี 2564

99

87.50
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
80.00
100.00
50.00
100.00
-

51.61
34.29
56.10
43.75
66.67
89.47
90.00
83.33
80.00
58.33
59.09
100.00
36.36
84.00
-

58.97
36.11
57.14
47.06
70.00
90.00
92.00
85.71
81.25
64.71
64.00
90.91
36.36
84.62
-

93.33
90.91

22.22
68.46
65.25

22.22
71.03
67.94

แผนภูมิที่ 12 แสดงร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานโครงการที่บรรลุเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

100

2.2 ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 4
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงบประมาณกาหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายตามมาตรการการคลัง
ด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 สะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 100 ดังนี้
ประเภทรายจ่าย

ไตรมาส 1

ผลการเบิกจ่ายสะสม
ณ ไตรมาส 2

ผลการเบิกจ่ายสะสม

ผลการเบิกจ่ายสะสม

ณ สิ้นไตรมาส 3

ณ สิ้นไตรมาส 4

รายจ่ายประจา

36.00

57.00

80.00

100.00

รายจ่ายลงทุน

20.00

45.00

65.00

100.00

ภาพรวม

32.00

54.00

77.00

100.00

เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้น
ไตรมาส 4 แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 79.80 (จาแนกเป็น
ร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 96.25 และร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ คิดเป็นร้อยละ 67.63) ซึ่งเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แล้วพบว่า ร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย
ในภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.99 (จาแนกเป็นร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.74 และร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60) รายละเอียดตามตารางที่ 20 และแผนภูมิ
ที่ 13-14
ตารางที่ 20 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สถานะ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมำณ 2563
เพิม่ /ลด

เป้าหมายการเบิกจ่าย
(สานักงบประมาณกาหนด)

ผลการเบิกจ่าย
ภาพรวม

100.00
100.00

79.80
76.81
2.99

ผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
96.25
93.51
2.74

ผลการเบิกจ่าย
เงินรายได้
67.33
62.73
4.60

หมายเหตุ :
1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา,
เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ สิ้นไตรมาส 4 (30 กันยายน 2564)
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แผนภูมิที่ 13 เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4

แผนภูมิที่ 14 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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คณะ/สานัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ จานวน 1,483,794,150.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.80 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียด
ตามตารางที่ 21 และแผนภูมิที่ 15
ตารางที่ 21 สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
รายละเอียด
งบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัตงิ ำนและแผนกำรใช้จ่ำย (ต้นปีงบประมำณ)
งบประมำณรำยจ่ำยตัง้ เพิม่ กลำงปีงบประมำณ
รวมงบประมาณ
รวมผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิน้ ไตรมำส 4
งบประมำณคงเหลือตำมแผนปฏิบัตงิ ำนแผนกำรใช้จ่ำย
งบประมำณคงเหลือ

งบประมาณแผ่นดิน
789,632,200.00
891,076.47
790,523,276.47
760,840,302.13
29,682,974.34
3.75

เงินรายได้
940,913,700.00
128,003,119.07
1,068,916,819.07
722,953,848.31
345,962,970.76
32.37

รวม
1,730,545,900.00
128,894,195.54
1,859,440,095.54
1,483,794,150.44
375,645,945.10
20.20

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย

1) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันรายการงบลงทุน) จานวน 29,252,929.18 บาท
2) เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบลงทุนหลังโอนเปลี่ยนแปลง และคืนคลังแผ่นดิน)
จานวน 430,019.16 บาท
3) เงินรายได้ (คก.บริหารจัดการอื่นๆ/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา)
จานวน 174,220,904.24 บาท
4) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการบริการวิชาการ) จานวน 26,443,971.75 บาท
5) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) จานวน 340,311.50 บาท
6) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการวิจัย) จานวน 34,512,775.34 บาท
7) เงินรายได้ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน) จานวน 68,564,907.93 บาท
8) เงินรายได้ (เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย) จานวน 41,880,100 บาท
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5. รด. (โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม) ,
340,311.50
4. รด. (โครงการบริการ
6. รด. (โครงการวิจัย),
วิชาการ), 26,443,971.75
34,512,775.34
7. รด. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 68,564,907.93
รวมเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2564
สิ้นไตรมาส 4,
1,483,794,150.44

งบประมาณคงเหลือ
ตามแผนปฏิบัติงานฯ
375645945.1

3.รด. (คก.บริหารจัดการอื่นๆ/
คก.ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/
คก.สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา),
174,220,904.24

8. รด. (เงินทุนสารอง
มหาวิทยาลัย) ,
41,880,100.00
1. งปม. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 29,252,955.18
2. งปม. (งบลงทุนหลังโอน
เปลี่ยนแปลง และคืนคลัง
แผ่นดิน) , 430,019.16

แผนภูมิที่ 15 แผนภูมแิ สดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
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เมื่อพิจ ารณาร้ อยละการเบิกจ่ า ยงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 ของคณะ/สานัก มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย
1.1) สานักวิทยบริการ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 90.74 ของงบประมาณทั้งหมด ผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 79.96
ของงบประมาณเงินรายได้
1.2) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 90.08 ของงบประมาณทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ
81.99 ของงบประมาณเงินรายได้
1.3) คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 89.75 ของงบประมาณทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ
76.68 ของงบประมาณเงินรายได้
2. คณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่าสุด ประกอบด้วย
2.1) คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 56.17 ของงบประมาณทั้งหมด
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการ
เบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 52.40 ของงบประมาณเงินรายได้ (ผลการเบิกจ่ายเงิน
รายได้ต่า เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า (โควิด-19) ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้
2.2) โรงพิ ม พ์ ม หาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ร้ อ ยละการเบิ ก จ่ า ยในภาพรวม 62.56 ของ
งบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้)
2.3) คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 66.74 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการ
เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 65.64 ของงบประมาณเงินรายได้ เนื่องจาก ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทาให้ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้
รายละเอียดตามตารางที่ 22 และแผนภูมิที่ 16
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ตารางที่ 22 เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน
ลาดั บ

คณะ/สานัก

(1)

(2)

1

คณะเกษตรศำสตร์

2

แผนต้ นปี+ตั้ งเพิ่มกลางปี

ผลการเบิกจ่าย

ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่ นดิ น

เงินงบประมาณแผ่ นดิ น

เงินรายได้

รวม

เงินงบประมาณแผ่ นดิ น

เบิกจ่ายเงินรายได้

รวม

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

เงิน
งบประมาณ
แผ่ นดิ น

เงินรายได้

ภาพรวม

(9)=(6)*100/( (10)=(7)*100 (11)=(8)*100
3)
/(4)
/(5)

47,782,926.26

42,871,490.00

90,654,416.26

47,782,926.26

22,041,607.59

69,824,533.85

100.00

51.41

77.02

คณะนิตศิ ำสตร์

1,580,582.40

25,279,780.00

26,860,362.40

1,580,582.40

17,067,182.02

18,647,764.42

100.00

67.51

69.42

3

คณะบริหำรศำสตร์

5,679,023.33

65,886,780.00

71,565,803.33

5,679,023.33

34,522,008.61

40,201,031.94

100.00

52.40

56.17

4

คณะพยำบำลศำสตร์

15,822,578.12

36,475,245.96

52,297,824.08

15,822,578.12

24,342,243.64

40,164,821.76

100.00

66.74

76.80

5

คณะเภสัชศำสตร์

89,971,778.20

70,559,120.00

160,530,898.20

89,971,778.20

54,103,484.79

144,075,262.99

100.00

76.68

89.75

6

คณะรัฐ ศำสตร์

826,020.00

25,004,430.00

25,830,450.00

826,020.00

16,412,097.61

17,238,117.61

100.00

65.64

66.74

7

คณะวิทยำศำสตร์

69,989,922.80

85,914,170.00

155,904,092.80

69,989,922.80

70,440,727.69

140,430,650.49

100.00

81.99

90.08

8

คณะวิศวกรรมศำสตร์

48,667,115.29

60,628,388.00

109,295,503.29

48,667,115.29

34,284,924.80

82,952,040.09

100.00

56.55

75.90

9

คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์

11,514,660.00

1,482,600.00

8,020,579.22

9,503,179.22

100.00

1,482,600.00

82.53

80,963,296.00

10,032,060.00
154,310,663.14

79.95

10 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข

235,273,959.14

66,244,795.99

94,585,421.38

160,830,217.37

81.82

61.30

68.36

11 คณะศิลปศำสตร์

28,679,943.52

45,324,162.87

74,004,106.39

28,679,943.52

28,370,092.62

57,050,036.14

100.00

62.59

77.09

12 สำนักวิทยบริกำร

14,934,720.00

12,844,500.00

27,779,220.00

14,934,707.16

10,270,965.25

25,205,672.41

100.00

79.96

90.74

28,483,358.00

28,483,358.00

23,062,241.54

23,062,241.54

80.97

80.97

25,995,500.00

29,222,240.00

17,113,175.73

20,339,907.73

65.83

69.60

9,613,447.00
6,696,000

9,613,447.00

-

8,502,454.16

8,502,454.16

-

88.44

88.44

6,696,000.00

-

4,188,940.34

4,188,940.34

-

62.56

62.56

362,997,724.10
1,068,916,819.07

743,913,754.65

365,951,577.06 255,625,701.32
1,859,440,095.54 760,840,302.13 722,953,848.31

621,577,278.38
1,483,794,150.44

70.42
67.63

83.56
79.80

13 สำนักงำนบริหำรทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์
14 สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย

3,226,740.00

15 โรงแรมมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

-

16 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

-

17 สำนักงำนอธิกำรบดี
ผลรวมทั้งหมด

380,916,030.55
790,523,276.47

3,226,732.00

100.00

96.07
96.25

หมายเหตุ : 1.ข้อมูลแผนงบประมาณ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัตจิ ากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563
2.ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
3.ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะ/หน่วยงาน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เท่านั้น)
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินงานงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564
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แผนภูมิที่ 16 แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4
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ทั้งนี้ หากพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดาเนินงานและการเบิกจ่ายในภาพรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนดโครงการสัดส่วน
ของร้อยละประสิทธิผลในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่า ยงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้ ซึ่งมีคาอธิบายดังนี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่
ดาเนิ น การตามแผนปฏิบั ติงานประจาปี ที่ส ามารถดาเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทางานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่างประหยัด
ต้นทุน เสร็จทันเวลาที่กาหนด ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจาปีภายในระยะเวลาที่กาหนด (ในปีงบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30
กันยายน ปีปัจจุบัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาเร็จ หรือการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายที่กาหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือทาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
- ในส่วนของการดาเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ดังนั้น
=

67.94 * = 0.85
79.80 **

หมายเหตุ :

* ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จากตารางที่ 19 จากหน้าที่ 99
** ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย จากตารางที่ 22 จากหน้าที่ 106

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม
เท่ากับ 0.85 เป็นผลจากการดาเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ 67.94 และอีกร้อยละ 4.39
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน อยู่ระว่างกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี
โครงการลักษณะบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และโครงการจัดหาครุภัณฑ์
โดยใช้เงินรายได้ และคณะ/หน่วยงานยกเลิกการดาเนินงานโครงการ ร้อยละ 8.97 เป็นโครงการบริการวิชาการที่ต้อง
จัดฝึกอบรม หรือการประชุม และผู้ให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยกเลิกการให้ทุนสาหรับดาเนินงานวิจัย
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- ในส่วนของการดาเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
=

ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน

ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
ดังนั้น
=

90.91* = 0.94
96.25 **

หมายเหตุ :

* ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จากตารางที่ 19 จากหน้าที่ 99
** ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย จากตารางที่ 22 จากหน้าที่ 106

ดังนั้ น ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ นไตรมาส 4 มีสั ดส่ ว นของร้อยละประสิ ทธิผ ลในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.94 เป็นผลจากการดาเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ
90.91 และอีกร้อยละ 1.82 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
อยู่ร ะว่างกัน เงิน ไว้เบิ กเหลื่ อมปี และคณะ/หน่ ว ยงานมีผ ลดาเนินงานโครงการต่ากว่าค่าเป้า หมาย ร้อยละ 7.27
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ทาให้ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตาม
ระยะเวลาตามแผน
- ในส่วนของการดาเนินงานโดยใช้เงินรายได้
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ดังนั้น
=

65.25 * = 0.96
67.63 **

หมายเหตุ :

* ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานที่บรรลุค่าเป้าหมาย จากตารางที่ 19 จากหน้าที่ 99
** ข้อมูลร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่าย จากตารางที่ 22 จากหน้าที่ 106
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ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการดาเนิน
งานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วน
เงินรายได้ เท่ากับ 0.96 และอยู่ระหว่างดาเนินงาน ร้อยละ 4.69 ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ
20.04 และยกเลิกการดาเนินงานโครงการ ร้อยละ 10.02 เนื่ องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และคณะ/หน่วยงานได้มีการปรับแผนการจัด
อบรม ประชุมต่างๆ โดยการประชุมออนไลน์ เป็นต้น รายละเอียดตามตารางที่ 23 และแผนภูมิที่ 17 – 19
ตารางที่ 23 สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

คณะ

เงินงประมาณแผ่นดิน

คณะเกษตรศำสตร์
คณะนิติศำสตร์
คณะบริหำรศำสตร์
คณะพยำบำลศำสตร์
คณะเภสัชศำสตร์
คณะรัฐศำสตร์
คณะวิทยำศำสตร์
คณะวิศวกรรมศำสตร์
คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ
คณะศิลปศำสตร์
สำนักวิทยบริกำร
สำนักงำนทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์
สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
สถำนปฏิบัติกำรโรงแรมและกำรท่องเที่ยว
โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชำนี
สำนักงำนอธิกำรบดี
ภาพรวมมหาวิทยาลัย

0.88
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.98
1.00
0.50
1.00
0.97
0.94

เงินรายได้
1.00
0.51
1.07
0.66
0.87
1.36
1.10
1.47
1.00
0.95
0.94
1.25
0.45
1.28
0.36
0.97
0.96

หมายเหตุ : สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานในภาพรวม ของคณะ/หน่วยงาน ตามตารางที่ 18 หน้าที่ 88
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ภาพรวม
0.77
0.52
1.02
0.61
0.78
1.35
1.02
1.13
0.98
0.95
0.83
1.00
0.45
1.22
0.36
0.85
0.85

1.20
1.00
0.80
0.60
0.40

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

0.88

1.00

1.00 0.98 1.00

1.00

0.97 0.94

0.50

0.20
-

-

-

-

-

แผนภูมิที่ 17 สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
-

1.36

1.07

1.00
0.51

0.66

0.87

1.47
1.10

1.00 0.95 0.94

1.28

1.25

0.97 0.96
0.45

0.36
-

แผนภูมทิ ี่ 18 สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4
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แผนภูมทิ ี่ 19 สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4

รายละเอียดผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 รายคณะ/หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 23
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ตารางที่ 24 สรุปผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน2564)
ชือ่ หน่วยงานหลัก คณะเกษตรศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)
โครงการการพัฒนา
โครงการบริหารจัดการ
ระบบกลไกการประกัน ระบบประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษาภายในคณะ
ระดับอุดมศึกษา

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร้อยละ

80

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

จานวนองค์ความรู้ที่มีการ
นาไปใช้ประโยชน์/ปี

เรื่อง/ปี

2

กาหนดคณะฯ จัดทาแผนพัฒนา แผน
องค์กรจากเกณฑ์ EdPEx ไม่น้อย
กว่า
กาหนดประเด็น KM ไม่น้อยกว่า

เรื่อง

ทุกหลักสูตรผ่านเกณฑ์กากับ
มาตรฐาน (เกณฑ์ IQA)

ร้อยละ

ทุกหลักสูตรรายงานผลการ
หลักสูตร
ดาเนินงานรอบ 6 9 และ 12
เดือน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์
IQA

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด

12,000.00

12,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

-

10,000.00

10,000.00

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

8.00 มีจานวนองค์ความรู้ที่มี
การนาไปใช้ประโยชน์ในปี
2564 จานวน 8 เรื่อง

100.00

3

-

35,000.00

35,000.00

28,570.00

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3.00 อยู่ระหว่างจัดทาแผน
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ อว.

100.00

2

-

25,000.00

25,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

100

-

35,300.00

35,300.00

1,050.00

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

7

-

42,400.00

42,400.00

-

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

159,700.00

159,700.00

-

-

29,620.00
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-

-

-

ไม่สามารถดาเนินการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ได้เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดไวรัส
โควิด-19

ไม่สามารถดาเนินการจัด
กิจกรรม KM show and
shair ได้เนื่องจาก
สถานการณ์ระบาดไวรัส
โควิด-19

100.00 ทุกหลักสูตรอยู่ระหว่าง
ทา SAR เพื่อตรวจ
ประเมินในเดือน
พฤษภาคม 2564 ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน IQA
7.00 คณะฯได้ส่งแผน
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ(อว.) เมื่อ
22 มีนาคม 2564
และผ่านการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกหลักสูตร

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

100.00

100.00

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดไวรัสโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดไวรัสโควิด-19

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)
โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

โครงการค่าใช้จ่าย
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
บุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้

หน่วยนับ

ร้อยละ

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการจัดหาและ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ร้อยละ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่ เพื่อสนับสนุนการศึกษา
นักศึกษา

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นกั ศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ โครงการเกษตรอีสานใต้ จานวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อย
กว่า

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ
โครงการเงินบริจาคจาก ร้อยละการสนับสนุนจากแหล่ง
แหล่งทุนภายนอก
ทุนภายนอก

คน

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินรายได้

100

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
41,230,600.00

100

41,230,600.00
3,846,200.00

3,846,200.00
-

200,000.00

ไม่น้อย
กว่าร้อยละ

95

-

ร้อยละ

80

-

ผลรวมทั้งหมด

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

41,230,600.00

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
41,562,226.23

-

31,308,040.50 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

218,600.00

41,230,600.00
4,064,800.00

41,562,226.23
3,844,600.00

217,198.00

31,308,040.50
4,061,798.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

218,600.00
800,000.00

4,064,800.00
800,000.00

3,844,600.00
-

217,198.00
68,390.80

4,061,798.00
68,390.80 ยกเลิกโครงการ

-

-

2,100,000.00

-

-

2,100,000.00

-
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-

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

100.00 ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน 100 %

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ดาเนินการเบิกจ่าย
ครุภัณฑ์งบประมาณแน
ดินและงบรายได้ แล้ว
เสร็จตามแผนที่กาหนด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

-

ยกเลิกโครงการ

-

-

ยกเลิกโครงการ

-

คณะฯได้ดาเนิน
เตรียมการจัดงานเกษตร
อีสานใต้ระหว่างวันที่
5-14 กพ.64 และด้วย
สถานการณ์โรคระบาดโค
วิด-19 จึงได้เลื่อนการจัด
งานและขอปรับแผนฯ
ยกเลิกโครงการ ตามมติ
สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ 3/2564
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม
2564

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19

คณะฯ ได้จัดแสดงพืช ยกเลิกโครงการ
และไม้ดอกเศรษฐกิจ
ซึ่งได้เตรียมการก่อน
การเปิดงานเกษตร
อีสานใต้จึงใช้โอกาส
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมของคณะ
และมหาวิทยาลัยโดย
เปิดให้บุคคลเข้าเยี่ยม
ชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
และมีป้ายแสดง
รายละเอียดการ
ปฏิบัติตัวในการเข้า
ชมตามแนวทาง
ป้องกันที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

อนุมัติการปรับจากสภา
มหาวทิยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2564
27 มี.ค.64

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์
ระบาดไวรัสโควิด-19

ยกเลิกโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)
โครงการบริการ
วิเคราะห์ตัวอย่างและ
บริการเครื่องมือ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ดาเนินการและมีรายได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
(ของแผนที่ตั้ง)

ค่าเป้าหมาย

75

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

เงินรายได้
10,000.00

10,000.00

880,000.00

880,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

-

-

-

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

-

ยกเลิกโครงการ

โครงการบริหารจัดการหลักดสูาเนิ
ตร นNon
การแล้
Degree
วเสร็จตามแผน
หรือหลักสูตรรูปร้แบบใหม่
อยละ

80

โครงการสนับสนุนงาน ร้อยละของรายได้ไม่น้อยกว่า(ของ ร้อยละ
บริการวิชาการจากแหล่ง แผนที่ตั้ง)
ทุนภายนอก

75

-

10,000.00

10,000.00

-

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์

-

ผลรวมทั้งหมด

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด
64.55 ได้ดาเนินการให้บริการ
วิเคราะห์ตัวอย่างกับ
หน่วยงานภายนอก ซึ่งมี
รายได้จานวนทั้งสิ้น
74,560 บาท
-

ปรับแผนฯ ได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวทิยาลัย ใน
การประชุม ครั้งที่
3/2564 27 มี.ค.64

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนงานโครงการ

ปัญหาอุปสรรค

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ยกเลิกโครงการ

-

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่น้อย
กว่าร้อยละ

80

-

3,000,000.00

3,000,000.00

-

-

-

ยกเลิกโครงการ

-

อนุมัติการปรับจากสภา
มหาวทิยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2564
27 มี.ค.64 และส่งคืน
งบประมาณกับผู้ให้ทุน

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19

ร้อยละการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

ร้อยละ

80

-

1,092,900.00

1,092,900.00

-

-

-

ยกเลิกโครงการ

-

อนุมัติการปรับจากสภา
มหาวทิยาลัย ในการ
ประชุม ครั้งที่ 3/2564
27 มี.ค.64 และส่งคืน
งบประมาณกับผู้ให้ทุน

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถดาเนินการ
ได้ตามแผนที่กาหนด
อันเนื่องมาจาก
สถานการณ์โรค
ระบาดโควิท-19

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละ
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

80

-

7,892,900.00
420,500.00

7,892,900.00
420,500.00

-

68,390.80
283,339.25

-
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68,390.80
83,355.05 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

59.30 ดาเนินจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ตามปฎิทิน
การศึกษาและ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ 59.3

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ร้อยละการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

-

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

74.13 บัณฑิตขาดความ
เข้าใจในการตอบ
แบบสอบถาม

ให้เขียนคาอธิบาย
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ความหมายของคาว่า
"อาชีพอิสระ"

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ผลรวมทั้งหมด

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

สถานะ
(กรุณาเลือก)

โครงการผลิตบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละ
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

80

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีคณะ
เกษตรศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละ
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

80

1,719,500.00

304,800.00

2,024,300.00

1,923,100.00

149,431.00

1,901,762.47 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

100

1,719,500.00
191,000.00

804,800.00
500,000.00

2,524,300.00
691,000.00

1,923,100.00
213,600.00

466,767.70
310,743.00

1,996,640.12
439,690.44 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายใน
ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ
การจ้างบุคลากร
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

191,000.00
80

500,000.00
3,837,900.00

691,000.00
3,837,900.00

213,600.00
-

310,743.00
3,785,171.72

439,690.44
1,255,139.20 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการซ่อมแซม
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
กายภาพ ระบบ
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

เงินรายได้
79,500.00

79,500.00

-

33,997.45

11,522.60 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

59.30 ดาเนินจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเทคโนโลยี
การอาหารตามปฎิทิน
การศึกษา และ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ 59.3

74.13 บัณฑิตขาดความ
เข้าใจในการตอบ
แบบสอบถาม

ให้เขียนคาอธิบาย
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ความหมายของคาว่า
"อาชีพอิสระ"

59.30 ดาเนินจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ตามปฎิทิน
การศึกษาและ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ 59.3

74.13 บัณฑิตขาดความ
เข้าใจในการตอบ
แบบสอบถาม

ให้เขียนคาอธิบาย
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ความหมายของคาว่า
"อาชีพอิสระ"

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.80 ดาเนินแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.80 ดาเนินแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ร้อยละ

80

-

2,500.00

2,500.00

โครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากรได้รับการพัฒนา
คณะเกษตรศาสตร์

ร้อยละ

80

-

445,500.00

445,500.00

-

77,467.00

33,107.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

73.08 ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการและ
บุคคลากรพัฒนาตนเอง
และ KPI ดาเนินการได้
ร้อยละ73.08

91.35

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบ ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
และกลไกการบริหารงาน
บุคคล

ร้อยละ

100

-

15,100.00

15,100.00

-

6,120.00

6,120.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการและ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ100

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

116

-

100.00 ดาเนินการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง
ตามแผนที่กาหนด

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการ
ทางาน

บุคลากรได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

80

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากร

บุคลากรได้รับการพัฒนา

ร้อยละ

80

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ร้อยละ

โครงการจ้างเหมาทา
ความสะอาดกลุ่มอาคาร
คณะเกษตรศาสตร์

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน

โครงการบริหารจัดการ
รายได้จากการให้บริการ
ของหน่วยงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ โครงการค่าใช้จ่ายค่า
บริหารและจัดการภายใน สาธารณูปโภค

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

40,000.00

40,000.00

-

16,000.00

10,000.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

73.08 ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการและ
บุคคลากรพัฒนาตนเอง
และ KPI ดาเนินการได้
ร้อยละ73.08

91.35 สถานการณ์โควิด 19 จัดฝึกอบรมออนไลน์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

43,500.00

43,500.00

-

3,500.00

3,500.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

73.08 ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผนปฏิบัติการและ
บุคคลากรพัฒนาตนเอง
และ KPI ดาเนินการได้
ร้อยละ73.08

91.35 สถานการณ์โควิด 19 จัดฝึกอบรมออนไลน์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

100

-

4,384,500.00
3,120,000.00

4,384,500.00
3,120,000.00

-

3,888,258.72
2,484,866.44

1,307,866.20
1,814,068.72 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ร้อยละ

100

-

256,100.00

256,100.00

-

256,080.00

ดาเนินการและมีรายได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ
(ของแผนที่ตั้ง)

75

-

687,700.00

687,700.00

-

4,063,800.00
100,000.00

4,063,800.00
100,000.00

-

-

100,000.00

100,000.00

-

-

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้าง โครงการวิจัยจากแหล่ง ร้อยละการสนับสนุนจากแหล่ง
องค์ความรู้
ทุนภายนอก
ทุนภายนอก

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม

ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ

80

-

-

100.00 ได้ดาเนินการเบิกจ่ายค่า
ไฟฟ้าตามแผนปฏิบัติการ
ระหว่างเดือน ต.ค. 63- ส.ค.64

100.00 -

192,060.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ได้ดาเนินการเบิกจ่าย
ค่าจ้างเหมาทาความ
สะอาดตามแผนปฏิบัติ
การ ต.ค63.--กย 64

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

480,160.73

343,593.73 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ได้ดาเนินการจัดหารายได้
ตามแผนปฏิบัติการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3,221,107.17
-

2,349,722.45
- ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

117

-

-

ได้ดาเนินการจัดหารายได้
ตามแผนปฏิบัติการ แต่
ไม่ได้รับการสนับสนุนจาก
ผู้ให้ทุน

- สถานการณ์โควิด 19

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)
โครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยจากแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก

ตัวชี้วัด

ร้อยละการสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม
โครงการศึกษา
การพัฒนาฐานข้อมูล
จานวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ค้นคว้าวิจัยรวบรวมและ โดยการสารวจและ
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
เผยแพร่องค์ความรู้และ จัดการตัวอย่าง ใน
ภูมิปัญญาด้าน
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาประมง
ขนบธรรมเนียมและ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประเพณี

หน่วยนับ

ร้อยละ

ค่าเป้าหมาย

80

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

150,000.00

หมวด
ความรู้

โครงการกศูนย์การ
จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
แห่ง
เรียนรู้การเพาะพันธุแ์ ละ พัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
การอนุรักษ์พันธุป์ ลาซิว

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

18,205,900.00

18,205,900.00

-

6,362,638.00

3,827,908.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

18,205,900.00
-

18,205,900.00
150,000.00

150,000.00

6,362,638.00
-

3,827,908.00
150,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

120,000.00

120,000.00

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

34.95 คณาจารย์ได้ยื่นข้อเสนอ
โครงการวิจัยไปยังแหล่ง
ทุนภายนอกใน
ปีงบประมาณ 2564 ซึ่ง
บางโครงการยังอยู๋
ระหว่างการพิจารณาและ
ได้รับอนุมัติโครงการร้อย
ละ 34.95

43.69

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

100.00 ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน 100 %

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ดาเนินโครงการตาม
แผนการดาเนินงาน มีผู้
ร่วมโครงการจานวน 50
คน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1

1

120,000.00

-
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120,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

โครงการการอนุรักษ์ปลา จานวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการ
แห่ง
เสือตอลายเล็กในแม่น้ามูล พัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

1

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
100,000.00

โครงการค่ายอนุรักษ์
กล้วยไม้พื้นเมือง (แดง
อุบลและว่านเพชรหึง)

80

83,000.00

ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร
ร้อยละ
และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ

โครงการทานุบารุง
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

ร้อยละ

100

-

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม
453,000.00
โครงการส่งเสริมและ โครงการพัฒนา
ร้อยละความพึงพอใจของ
ร้อยละ
80
สนับสนุนกิจกรรมเสริม ศักยภาพและเสริมสร้าง นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรและกิจกรรม กิจกรรมคุณธรรม
นอกหลักสูตร
จริยธรรมของนักศึกษา
คณะเกษตรศาสตร์
ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม

ร้อยละ

80

-

-

ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

-

100,000.00

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
100,000.00

-

83,000.00

83,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

100.00 1. จานวนแหล่งเรียนรู้ที่
ได้รับการพัฒนาทั้งใน
และนอกมหาวิทยาลัย 1
1 จานวนแหล่งเรียนรู้
2. จานวนหมวดความรู้ที่
ปรากฏในฐานข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย 1 1 หมวด
ความรู้
3. ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ในการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม 80
95.4 ร้อยละ
4. จานวนผลงาน
กิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่
น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี 1
1 ผลงาน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

83,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ดาเนินโครงการแล้ว
เสร็จตามแผนการดาเนิน
มีผู้ร่วมโครงการจานวน
75 คน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

13,651.00

13,651.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฎิบัติการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.40 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฎิบัติการ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
84.4

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.40 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฎิบัติการ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
84.4

100.00

80,900.00

80,900.00
100,000.00

533,900.00
100,000.00

453,000.00
-

13,651.00
-

466,651.00
- บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

381,100.00

381,100.00

-

248,000.00

206,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

481,100.00

481,100.00

248,000.00

206,000.00
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100,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80,900.00

-

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ผลรวมทั้งหมด

สถานะ
(กรุณาเลือก)

80

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละ
ตรีที่ได้งานทาดาเนินการ/ร้อยละ
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา

80

-

113,200.00

113,200.00

-

16,080.30

16,080.30 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.40 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฎิบัติการ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
84.4

100.00

โครงการสนับสนุนการ
ผลิตบัณฑิต_สานัก
เลขานุการ

ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

80

-

212,300.00

212,300.00

-

70,109.80

35,469.80 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.40 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฎิบัติการ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
84.4

100.00

โครงการสนับสนุนจัด
การศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์

ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

80

-

965,500.00

965,500.00

-

131,038.93

129,598.93 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.40 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฎิบัติการ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
84.4

100.00

ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา

ร้อยละ

80

-

1,293,800.00

1,293,800.00

84.40 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฎิบัติการ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
84.4

100.00

4,038,400.00
530,000.00

4,038,400.00
530,000.00

-

-

59.30 ดาเนินการจัดกิจกรรมหา
ทุนการศึกษาตามแผน
ปฎิบัติการ และ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
59.30

74.13

530,000.00
2,450,000.00

530,000.00
2,450,000.00

-

-

59.30 ดาเนินการจัดกิจกรรมหา
ทุนการศึกษาตามแผน
ปฎิบัติการ และ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
59.30

74.13

2,450,000.00

2,450,000.00

-

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ผลรวม
โครงการสนับสนุนและ โครงการเงินบริจาค
ส่งเสริมสวัสดิการและ ทุนการศึกษาจากแหล่ง
สวัสดิภาพของนักศึกษา ทุนอื่น

80

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละ
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ปี

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม

80

-

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด

ร้อยละ

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ โครงการพัฒนา
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละ
พัฒนาวิชาการ
ศักยภาพด้านวิชาการ
ตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพ
นักศึกษาคณะ
อิสระภายใน ๑ ปี
เกษตรศาสตร์

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

โครงการสนับสนุนการ โครงการบริหารจัดการ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผลิตบัณฑิตสาขาวิชา และสนัสนุนการผลิต
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
เกษตรศาสตร์
บัณฑิตคณะเกษตรศษสตร์

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

1,453,600.00

1,453,600.00

-

721,732.67

387,513.37 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.40 ดาเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผนปฎิบัติการ KPI
ดาเนินการได้ร้อยละ
84.4

100.00

-

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

938,961.70
319,361.50

568,662.40
262,583.50 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

319,361.50
546,000.00

262,583.50
546,000.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

546,000.00

546,000.00
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

-

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) จาก
สกสว.

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ผลรวมทั้งหมด

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

โครงการการประเมิน
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ศักยภาพและเสถียรภาพ
การให้ผลผลิตของ
ต้นแบบสายพันธุข์ ้าวเจ้า
หอมปรับปรุงทนน้าท่วม
ฉับพลันต้านโรคไหม้และ
โรคขอบใบแห้งเพื่อการ
เพาะปลูกในพื้นที่ราบลุ่ม
อาศัยน้าฝน

ร้อยละ

80

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

โครงการการปรับปรุง
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
คุณภาพข้าวเหนียวสุกแช่
เยือกแข็งเพื่อเพิ่มมูลค่า
และพัฒนานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวไทย

ร้อยละ

80

-

717,200.00

717,200.00

-

717,200.00

645,480.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

75.00 ดาเนินการวิจัยและมี
ความก้าวหน้าได้ร้อยละ
75 ของแผนการวิจัย
และขอขยายระเวลาการ
ดาเนินงาน

93.75

-

ขอขอยาย
ระยะเวลาดาเนิน 6
เดือน

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

โครงการประเมิน
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
คุณลักษณะต้านทาน
เพลี้ยกระโดดสีน้าตาล
ทนน้าท่วมฉับพลันและ
คุณภาพการหุงต้มในข้าว
เจ้าหอมสายพันธุ์
ปรับปรุงที่พัฒนาโดยการ
ใช้เครื่องหมายโมเลกุล
ช่วยคัดเลือก

ร้อยละ

80

-

896,700.00

896,700.00

-

896,700.00

807,030.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน 100 %

100.00

-

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการผลของไฮโดร
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
คอลลอยด์ต่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ลอดช่องข้าวสึ่ง
สาเร็จรูป

ร้อยละ

80

-

880,500.00

880,500.00

-

880,500.00

792,450.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

91.00 ดาเนินการวิจัยและมี
ความก้าวหน้าได้ร้อยละ
91 ของแผนการวิจัยและ
กาลังจัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์

100.00

-

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการผลิตเจลให้พลัง
งานจากเนื้อตาลสุก

ร้อยละ

80

-

734,700.00

734,700.00

-

734,700.00

661,230.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

94.00 ดาเนินการวิจัยและมี
ความก้าวหน้าได้ร้อยละ
94 ของแผนการวิจัย
และกาลังจัดทารายงาน
ฉบับสมบูรณ์

100.00

-

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

488,400.00

488,400.00

-

488,400.00

439,560.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 ดาเนินการแล้วเสร็จตาม
แผน 100 %

100.00

-

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
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ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 6 หลัก จาก (โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

โครงการองค์ประกอบ
ดาเนินการแล้วเสร็จตามแผน
คุณสมบัติและการ
เปลี่ยนแปลงคุณภาพ
ภายหลังการจับของปลา
น้าจืดเศรษฐกิจใน
ประเทศไทย

หน่วยนับ

ร้อยละ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว. ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย

80

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

47,782,926.26

ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

950,700.00

950,700.00

4,668,200.00

4,668,200.00

42,871,490.00

90,654,416.26

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
-

47,782,926.26

950,700.00

855,630.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

4,668,200.00

4,201,380.00

22,041,607.59

69,824,533.85
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ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า สรุปผลการประเมิน
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลขเท่านัน้ )
กาหนด
75.00 ดาเนินการวิจัยและมี
ความก้าวหน้าได้ร้อยละ
75 ของแผนการวิจัย
และขอขยายระเวลาการ
ดาเนินงาน

93.75

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา/หมายเหตุ

-

ขอขอยาย
ระยะเวลาดาเนิน 6
เดือน

สรุปผลการ
ดาเนินงานโครงการ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานหลัก

คณะนิตศิ าสตร์

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมและ
รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน-โครงการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร

ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
คณะนิติศาสตร์ระดับ
หลักสูตร

โครงการบริหารและจัดการการ ผลการประเมินคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx

โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมายชิงถ้วยพระราชทาน
เนืองในวันรพี

นักเรียนนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจถึงคณู
ปการของพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทยและสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

คะแนน

4

16,700.00

16,700.00

14,725.00

14,725.00

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

3.86

ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ปี
การศึกษา 2563 อยู่ใน
ระดับดี คะแนน 3.86

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ผลงานวิจัยของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมี
จ่านวนน้อย ส่งผลต่อค่า
คะแนน

ผลิตผลงานวิจัยเพิมขึ้น

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

คะแนน

200

44,000.00

44,000.00

30,864.00

30,864.00

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

n/a

จัดท่ารายงานการประเมิน
ตนเอง SAR EdPEx
2563 และรับตรวจ
ประเมินวันที 7-8 ต.ค.
2564

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

การปรับวิสัยทัศน์และ
ปรับโครงร้างการ
ผู้บริหารระดับสูง ส่งผล บริหารงานและพัฒนา
ต่อการปรับโครงสร้างการ กระบวนงานหลัก
บริหารงาน

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

60,700.00

60,700.00
1,538,500.00

1,538,500.00

45,589.00

45,589.00
1,538,500.00

1,538,500.00

113,680.00

1,538,500.00
113,680.00

113,680.00
-

113,680.00
-

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการด้านทะเบียน โครงการพัฒนาระบบการแนะ จ่านวนนักศึกษาใหม่
และประมวลผลนักศึกษา
แนวการศึกษาเชิงรุก

รวมงบประมาณ

1,538,500.00

คน

400

1,538,500.00
306,900.00

1,538,500.00
306,900.00

ระดับ

4

306,900.00
72,200.00

306,900.00
72,200.00

-
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บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ

443 คน ร้อยละ
110.75

เป็นงบรายจ่ายเงินเดือน
บุคลากรข้าราชการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

จากการจัดโครงการค่าย
ว่าทีนักกฎหมายนิติ ม.
อุบลฯ ส่งผลให้มีนักเรียน
สนใจเข้าศึกษาปีการศึกษา
2564 มีจ่านวน
นักศึกษารับเข้า จ่านวน
443 คน คิดเป็นร้อยละ
110.75

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

คณะท่างานด่าเนินการ
ประสานงานหน่วยงาน
ทีเกียข้องและแจ้งเลือน
การจัดกิจกรรมอัน
เนืองมาจากสถานกาณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 และมี
ยอดผู้ติดเชื้อเพิมขึ้นอย่าง
ต่อเนือง คณะท่างานจึงลง
ความเห็นร่วมกันว่าควร
งดการจัดโครงการ เพือ
ความปลอดภัย

มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ แต่
ไม่สามารถด่าเนินการได้
ทันห้วงเวลาทีก่าหนด

วางแผนการจัดโครงการ ยกเลิกโครงการ
โดยมีแผนส่ารองเพือ
รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าทีอาจจะทวีความ
รุนแรงขึ้นในพื้นที

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

จ่านวนเครือข่ายโรงเรียน
มัธยมศึกษาทีเข้าร่วมการ
แข่งขัน

โรงเรียน

80

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ความพึงพอใจของผู้เรียน
ภาคนอกเวลาราชการ
ทีมีต่อหลักสูตร

ร้อยละ

85

1,157,200.00

โครงการประชุมสัมมนาและ
การอบรมเพือเสริมสร้างความ
มันคงในการประกอบอาชีพ

ร้อยละ

85

1,658,200.00

ผู้บริหารสถานศึกษา
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกียวกับหลักกฎหมายที
เป็นปัจจุบันหลังจาก
ได้รับการอบรมเพิมขึ้น

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

-

-

-

ยกเลิกโครงการ

คณะท่างานด่าเนินการ
ประสานงานหน่วยงาน
ทีเกียข้องและแจ้งเลือน
การจัดกิจกรรมอัน
เนืองมาจากสถานกาณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 และมี
ยอดผู้ติดเชื้อเพิมขึ้นอย่าง
ต่อเนือง คณะท่างานจึงลง
ความเห็นร่วมกันว่าควร
งดการจัดโครงการ เพือ
ความปลอดภัย

1,157,200.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

งานรับเข้า กองบริการ
การศึกษาเปิดรับสมัคร
นักศึกษาผ่านระบบ reg
และมีจ่านวนนักศึกษาไม่
เป็นไปตามแผนทีก่าหนด
จึงขอให้คณะยกเลิกการ
เปิดหลักสูตร โดยอ้าง
เหตุผลว่า หลักสูตรมี
รูปแบบการเรียนเป็นแบบ
Blog course การวัดผล
และประเมินผลแตกต่าง
จากะบบของมหาวิทยาลัย
และเป็นผู้ทีจบ ป.ตรี
สาขาอืน /ปวส. มาเรียน

1,658,200.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

คณะท่างานด่าเนินการ
ประสานงานหน่วยงาน
ทีเกียข้องและแจ้งเลือน
การจัดกิจกรรมอัน
เนืองมาจากสถานกาณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 และมี
ยอดผู้ติดเชื้อเพิมขึ้นอย่าง
ต่อเนือง คณะท่างานจึงลง
ความเห็นร่วมกันว่าควร
งดการจัดโครงการ เพือ
ความปลอดภัย
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มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ แต่
ไม่สามารถด่าเนินการได้
ทันห้วงเวลาทีก่าหนด

กองบริการการศึกษา
แจ้งว่าคณะฯ ควรจัดท่า
หลักสูตรฉบับใหม่
เนืองจากกลุ่มเป้าหมาย
ไม่ใช่นักเรียนระดับมัธยม
ปลาย และการจัดการ
เรียนการสอนไม่
สอดคล้องกับตารางการ
สอนของนักศึกษาปกติ

วางแผนการจัดโครงการ
โดยมีแผนส่ารองเพือ
รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าทีอาจจะทวีความ
รุนแรงขึ้นในพื้นที

จัดท่า ร่าง หลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิต ภาคนอก
เวลาราชการ เสนอ
มหาวิทยาลัยพิจารณา

มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ แต่
ไม่สามารถด่าเนินการได้
ทันห้วงเวลาทีก่าหนด

ยกเลิกโครงการ

วางแผนการจัดโครงการ ยกเลิกโครงการ
โดยมีแผนส่ารองเพือ
รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าทีอาจจะทวีความ
รุนแรงขึ้นในพื้นที

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ ผู้เข้ารับบริการมีความรู้
ประชาชนทางกฎหมาย
ความเข้าใจเรืองกฎหมาย
เพิมมากขึ้นจาก
ฐานความรู้เดิม

ร้อยละ

85

526,200.00

526,200.00

202,353.30

202,353.30

ยกเลิกโครงการ

คณะท่างานด่าเนินการ
ประสานงานหน่วยงาน
ทีเกียข้องและแจ้งเลือน
การจัดกิจกรรมอัน
เนืองมาจากสถานกาณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 และมี
ยอดผู้ติดเชื้อเพิมขึ้นอย่าง
ต่อเนือง คณะท่างานจึงลง
ความเห็นร่วมกันว่าควร
งดการจัดโครงการ เพือ
ความปลอดภัย

มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ แต่
ไม่สามารถด่าเนินการได้
ทันห้วงเวลาทีก่าหนด

วางแผนการจัดโครงการ ยกเลิกโครงการ
โดยมีแผนส่ารองเพือ
รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าทีอาจจะทวีความ
รุนแรงขึ้นในพื้นที

โครงการอบรมกฏหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง รุ่นที 2

ผู้เข้ารับบริการมีความรู้
ความเข้าใจเรืองกฎหมาย
เพิมมากขึ้นจาก
ฐานความรู้เดิม

ร้อยละ

85

2,032,400.00

2,032,400.00

342,321.00

342,321.00

อยู่ระหว่างด่าเนินงาน

ระยะเวลาในการจัดอบรม
เดิม 10 ต.ค. 63 - 30
ก.ย. 64 เนืองจากมี
จ่านวนผุ้สมัครเขาอบรมยัง
ไม่เป็นไปตามเป้าจึงขยาย
เวลาในการรับสมัครผู้เข้า
อบรมออกไปประกอบกับ
สถานการณ์โควิดจึงต้อง
เลือนออกไปและปรับ
รูปแบบการอบรมเป็น
แบบออนไลน์ ระยะเวลา
ในการอบรม เป็น 21
ต.ค. 63-10 พ.ย. 64

เนืองจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า ส่ผงลต่อ
การตัดสินใจเจ้ารับการ
อบรม

ปรับรูปแบบการอบรม
อยู่ระหว่างด่าเนินงาน
เป็นแบบออนไลน์แต่
วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ คน
เดิม

โครงการอบรมหลักสูตร
กฎหมายปกครองส่าหรับ
ผู้บริหารและบุคลากรภาครัฐ

หลังจากเข้าร่วมอบรม
ผู้เข้าร่วมมีความรู้เพิมขึ้น

ร้อยละ

80

432,600.00

432,600.00

3,250.00

3,250.00

ยกเลิกโครงการ

คณะท่างานด่าเนินการ
ประสานงานหน่วยงาน
ทีเกียข้องและแจ้งเลือน
การจัดกิจกรรมอัน
เนืองมาจากสถานกาณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 และมี
ยอดผู้ติดเชื้อเพิมขึ้นอย่าง
ต่อเนือง คณะท่างานจึงลง
ความเห็นร่วมกันว่าควร
งดการจัดโครงการ เพือ
ความปลอดภัย

มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ แต่
ไม่สามารถด่าเนินการได้
ทันห้วงเวลาทีก่าหนด

วางแผนการจัดโครงการ ยกเลิกโครงการ
โดยมีแผนส่ารองเพือ
รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าทีอาจจะทวีความ
รุนแรงขึ้นในพื้นที
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

โครงการอบรมหลักสูตร
หลังจากเข้าร่วมอบรม
ผู้บริหารท้องถินในศตวรรษที 21 ผู้เข้าร่วมมีความรู้เพิมขึ้น

ร้อยละ

80

453,700.00

453,700.00

-

ยกเลิกโครงการ

คณะท่างานด่าเนินการ
ประสานงานหน่วยงาน
ทีเกียข้องและแจ้งเลือน
การจัดกิจกรรมอัน
เนืองมาจากสถานกาณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 และมี
ยอดผู้ติดเชื้อเพิมขึ้นอย่าง
ต่อเนือง คณะท่างานจึงลง
ความเห็นร่วมกันว่าควร
งดการจัดโครงการ เพือ
ความปลอดภัย

มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ แต่
ไม่สามารถด่าเนินการได้
ทันห้วงเวลาทีก่าหนด

วางแผนการจัดโครงการ ยกเลิกโครงการ
โดยมีแผนส่ารองเพือ
รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าทีอาจจะทวีความ
รุนแรงขึ้นในพื้นที

โครงการอบรมหลักสูตรสภา
หลังจากเข้าร่วมอบรม
ท้องถินไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ผู้เข้าร่วมมีความรู้เพิมขึ้น

ร้อยละ

80

432,600.00

432,600.00

-

ยกเลิกโครงการ

คณะท่างานด่าเนินการ
ประสานงานหน่วยงาน
ทีเกียข้องและแจ้งเลือน
การจัดกิจกรรมอัน
เนืองมาจากสถานกาณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า 2019 และมี
ยอดผู้ติดเชื้อเพิมขึ้นอย่าง
ต่อเนือง คณะท่างานจึงลง
ความเห็นร่วมกันว่าควร
งดการจัดโครงการ เพือ
ความปลอดภัย

มีการวางแผนการจัด
กิจกรรมแบบออนไลน์ แต่
ไม่สามารถด่าเนินการได้
ทันห้วงเวลาทีก่าหนด

วางแผนการจัดโครงการ ยกเลิกโครงการ
โดยมีแผนส่ารองเพือ
รองรับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่าทีอาจจะทวีความ
รุนแรงขึ้นในพื้นที

4

6,765,100.00
2,251,100.00

6,765,100.00
2,251,100.00

-

ระดับ

2,251,100.00

2,251,100.00

-

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์
นิติศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ผลรวม

ระดับความพึงพอใจต่อ
การจัดการเรียน
นักศึกษานิติศาสตร์

547,924.30
1,601,891.50

547,924.30
1,601,891.50

1,601,891.50

1,601,891.50
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สูงกว่าเป้าหมาย

4.15

กิจกรรมย่อยในโครงการ
เป็นกิจกรรมทีนักศึกษา
ต้องออกปฏิบัตินอก
สถานทีซึงกระทบต่อ
รูปแบบการจัดกิจกรรม
จ่าเป็นต้องปรับรูปแบบ
เป็นแบบเรียนและฝึกฏิบัติ
แบบออนไลน์แทน

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากรในการ
ท่างาน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

4.15

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีมีต่อการสอน
ของอาจารย์ทีเข้าร่วม

ระดับ

4

16,400.00

16,400.00

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

บุคลากรทีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้และ
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษดีขึ้น

ร้อยละ

80

135,000.00

135,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

เนืองจากสถานการณ์
วางแผนส่ารอง จัดการ
ระบาดของโรคโควิด 19 เรียนการสอนออนไลน์
ทียังคงระบาดต่อเนือง
ส่งผลท่าให้ไม่สามารถร่วม
กลุ่มการจัดกิจกรรมได้
ตามค่าสังจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบกับ
สถาบันการสอนภาษา
ได้รับค่าสังให้งดการเรียน

บุคลากรทีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้และ
ทักษะการใช้ภาษาอืนดีขึ้น

ร้อยละ

80

21,000.00

21,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

เนืองจากสถานการณ์
วางแผนส่ารอง จัดการ
ระบาดของโรคโควิด 19 เรียนการสอนออนไลน์
ทียังคงระบาดต่อเนือง
ส่งผลท่าให้ไม่สามารถร่วม
กลุ่มการจัดกิจกรรมได้
ตามค่าสังจังหวัด
อุบลราชธานี ประกอบกับ
สถาบันการสอนภาษา
ได้รับค่าสังให้งดการเรียน

บุคลากรสายวิชาการมี
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศดีขึ้น

ร้อยละ

80

19,000.00

19,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

เนืองจากสถานการณ์
วางแผนส่ารอง จัดการ
ระบาดของโรคโควิด 19 อบรมออนไลน์
ทียังคงระบาดต่อเนือง
ส่งผลท่าให้ไม่สามารถร่วม
กลุ่มการจัดกิจกรรมได้
ตามค่าสังจังหวัด
อุบลราชธานี

127

ส่งเสริมการเพิมพูน
ประสบการณ์ในรูปแบบ
ออนไลน์ในช่วง
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า19

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผลการบรรลุข้อตกลง
OKR กับมหาวิทยาลัย

คะแนน

4

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

100,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

100,000.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

2

KR2.1 จ่านวนการรับ
นักศึกษาตามแผน
(340/445)
KR2.2 รายได้จาก
หลักสูตร non degree
หลักสูตรระยะสั้น
หลักสูตรออนไลน์
หลักสูตรเก็บสะสมหน่วย
กิต รวมถึงการบริการ
วิชาการทีเก็บ
ค่าลงทะเบียน ไม่หัก
ค่าใช้จ่าย (1,658,200
บาท)
KR3.4 จ่านวน
ผลงานวิจัยทีน่าไปใช้
พัฒนาพื้นทีหรือเพิม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ (ไม่มี)

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

KR2.1 จ่านวนนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาลดลง
การบริหารสวัดิการและ
สวัสดิภาพให้กับนักศึกษา
ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการและสถานการณ์ที
เปลียนแปลงตลอดเวลา
KR2.2 ผู้สนใจต้องการ
ศึกษาในหลักสูตรสะสม
หน่วยกิตและได้รับใบ
ปริญญาบัตรหรือได้รับ
transcript ระดับปริญญา
ตรีด้วย
KR3.4 การอนุมัติ
ประกาศฯ เกียวกับการท่า
วิจัยล่าช้า ส่งผลให้ผู้วิจัย
ด่าเนินการล่าช้าตามไปด้วย

จ่านวนอาจารย์ทีได้รับ
การด่ารงต่าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ /รอง
ศาสตราจารย์/
ศาสตราจารย์ เพิมขึ้น

คน

1

41,900.00

41,900.00

บุคลากรสายวิชาการ
ได้รับทุนศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก

คน

2

360,000.00

360,000.00

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

100,000.00

100,000.00

KR5.1 เป็นหน่วยงานที
ผ่าน EdPEx 200 (<200)
KR5.2 มีจ่านวนรายวิชาที
เปิดระบบ UBULMS
แบบสมบูรณ์ (n/a)

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า
ในการท่างาน

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

-

128,200.00

128

-

128,200.00

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

0

อาจารย์ทีเสนอขอ
ต่าแหน่งทางวิชาการอยู่
ระหว่างขั้นตอนการจัดท่า
ผลงาน การเสนอผลงาน
เพือพิจารณา

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2

อาจารย์ทีได้รับทุนมี
จ่านวน 2 คนและอยู่
ระหว่างลาศึกษาต่อและ
ท่าวิทยานิพนธ์

ปรับกระบวนการ
ด่าเนินงานตามเกณฑ์
EdPEx ให้ชัดเจนทุก
กระบวนงานตามหมวด
1-7 จะส่งผลให้การ
ด่าเนินงานตาม OKRs
บรรลุทุกตัวชี้วัด

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

KR5.1 บุคลากรส่วนใหญ่
ขาดความเข้าใจทีชัดเจน
เกียวกับการด่าเนินงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx
KR5.2 มีการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ผ่าน
ระบบอืน
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ต่าแหน่งที
สูงขึ้น

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

0

1

9,100.00

9,100.00

-

-

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

โครงการสร้างเสริมสวัสดิการ
บุคลากรคณะนิติศาสตร์
และคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข มีสขุ ภาพจิตในการ
ท่างานทีดี

ร้อยละ

80

18,000.00

18,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

บุคลากรคณะนิติศาสตร์
มีสุขภาพทีดีตามเกณฑ์

ร้อยละ

85

53,000.00

53,000.00

คน

10

773,400.00
10,000.00

773,400.00
10,000.00

-

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

บุคลากรทีสนใจเสนอขอ
ต่าแหน่งอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดท่าผลงาน
การเสนอผลงานเพือ
พิจารณา

แผนอัตราก่าลังของ
มหาวิทยาลัยขาดความ
ชัดเจนและไม่มีอัตราว่าง
ส่าหรับต่าแหน่งทีขอเข้าสู่
ต่าแหน่งทีสูงขึ้นเนืองจาก
ก่าหนดสัดส่วนจาก
บุคลากรสายสนุนทั้งมหา
วิทยาลัยไม่ได้แบ่งแยก
กลุ่มสาขาหรือรายคณะ
ส่านัก หรือประเภทเงินที
จ้าง

มหาวิทยาลัยก่าหนดแผน
อัตราก่าลังและแผน
บริหารทรัพยากรมนุษย์ที
ชัดเจนและเอื้อต่อการเข้า
สู่ต่าแหน่งทีสูงขึ้นต่อไป

อยู่ระหว่างประสานงาน
กับวิทยากรเพือจัด
กิจกรรมพลวัตรกลุ่ม พล
วัตรทางสังคมตามริบท
ของคณะและให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า19

เนืองจากสถานการณ์
วางแผนส่ารอง จัดอบรม
ระบาดของโรคโควิด 19 ออนไลน์
ทียังคงระบาดต่อเนือง
ส่งผลท่าให้ไม่สามารถร่วม
กลุ่มการจัดกิจกรรมได้
ตามค่าสังจังหวัด
อุบลราชธานี

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

คน

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบกลไก
โครงการจัดการความรู้สู่งานวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการ
การบริหารงานวิจัย

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

34,724.00

34,724.00

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

ร้อยละ 67.67

บุคลากรเข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจ่าปี จ่านวน
27 คนจากบุคลากร
ทั้งหมด 30 คน มีสุขภาพ
ดี 20 คน ร้อยละ 67.67

เนืองจากสถานการณ์
ระบาดของโรคโควิด 19
ทียังคงระบาดต่อเนือง
ส่งผลท่าให้ไม่สามารถร่วม
กลุ่มการจัดกิจกรรมทาง
กีฬาได้ตามค่าสังจังหวัด
อุบลราชธานี

262,924.00
-

262,924.00
-

ยกเลิกโครงการ

0

เนืองจากสถานการณ์โควิด
งดจัดกิจกรรมทีมีการ
รวมกลุ่ม

เนืองจากสถานการณ์โควิด ปรับรูปแบบการจัด
ยกเลิกโครงการ
งดจัดกิจกรรมทีมีการ
กิจกรรมเป็นแบบออนไลน์
รวมกลุ่ม
และท่าให้น่าสนใจมาก
ยิงขึ้น

129

จัดหาอุปกรณ์กีฬาและ
เครืองออกก่าลังกายในที
ท่างานและก่าหนด
นโยบายให้บุคลากรออก
ก่าลังกายทีท่างานเพือลด
ความเครียดและความ
เหนือยล้าของกล้ามเนื้อ
และสมองหลังจากท่างาน

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการทุนวิจัยด้านกฎหมาย

ผลงานทางวิชาการ

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ ความพึงพอใจของ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพือการ เพือการบริหารและการตัดสินใจ ผู้ใช้บริการต่อสิง
บริหารจัดการ
สนับสนุนการเรียนการ
สอน
ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสิง
สนับสนุนการเรียนการ
สอน
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการประชุมเพือสรุป
ผลการด่าเนินงาน
และจัดการภายใน
แผนปฏิบัติการประจ่าปี
โครงการบรรลุตามค่า
เป้าหมายทีก่าหนดใน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลงาน

3

180,000.00

180,000.00

ร้อยละ

80

190,000.00
39,000.00

190,000.00
39,000.00

ร้อยละ

80

34,000.00

34,000.00

ร้อยละ

85

73,000.00
20,200.00

73,000.00
20,200.00

โครงการควบคุมภายในและ
บริหารความเสียง

ความเสียงทีระบุลดลง

เรือง

1

11,200.00

11,200.00

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อสิง
สนับสนุนการเรียนการ
สอน

ร้อยละ

80

535,500.00

535,500.00

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

65,413.00

65,413.00

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

0

ผู้วิจัยได้รับทุนวิจัยจ่านวน
3 ทุน และคืนทุนวิจัยทั้ง
3 โครงการเนืองจาก
ด่าเนินการไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาทีก่าหนด

65,413.00
38,000.00

65,413.00
38,000.00

สูงกว่าเป้าหมาย

83

จัดซื้อุปกรณ์ส่าหรับการ
เรียนการสอนออนไลน์ทีมี
ประสิทธิภาพสูง

33,980.00

33,980.00

สูงกว่าเป้าหมาย

83

จัดซื้อุปกรณ์ส่าหรับการ
เรียนการสอนออนไลน์ทีมี
ประสิทธิภาพสูง

71,980.00
-

71,980.00
-

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

47.43

โครงการทีบรรลุค่า
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อย
ละ 32.05 โครงการที
บรรลุค่าเป้าหมายสูงกว่า
ตัวชี้วัด ร้อยละ15.38
รวมเป็นร้อยละ 47.43

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1

ลดความเสียงด้านการ
ผลิตบัณฑิต จ่านว
นักศึกษารับเข้าสูงกว่า
เป้าหมายทีก่าหนด

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

80

จัดหาสิงอ่านวยความ
สะดวกในห้องเรียนตาม
ความต้องการของนักศึกษา

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

524,122.00

130

-

524,122.00

1.ติดตามผลการ
ด่าเนินงานกับผู้ร่วมวิจัย
ชาวต่างชาติได้ยาก
จังหวัดประกาศพื้นที
ควบคุมและงดเดินทาง
ออกนอกพื้นทีและออก
นอกราชอาณาจักร ปิด
ด่านชายแดน
2. ไม่สามารถเดินทางไป
สัมภาษณ์หน่วยงาน
ภายนอกได้

1. ใช้ช่องทาง
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ติดต่อสือสารออนไลน์เพือ
ก่ากับดูแลการเก็บข้อมูล
เป็นระยะ เนืองจากไม่
สะดวกในการเดินทางไป
เก็บข้อมูลประกอบการ
ท่างานวิจัย และเปลียน
รูปแบบการจัดเก็บข้อมูล
โดยการใช้โทรศัพท์ และ
สือโชเชียลมีเดียในการ
ประสานงานและสัมภาษณ์

สูงกว่าเป้าหมาย

สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิดยังมีความ
เสียงสูง ส่งผลต่อการ
ปรับตัวของการจัด
โครงการต้องปรับรูปแบบ
ใหม่และต้องประสานงาน
ผู้เกียวข้องใหม่

จัดท่าแผนส่ารอง และ
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ปรับรูปแบบกิจกรรมที
พร้อมต่อการเปลียนแปลง
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เพิมการให้บริการยืม-คืน
แท็บเล็ตส่าหรับการเรรียน
การสอบออนไลน์ส่าหรับ
นักศึกษา

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

เงินรายได้

โครงการบริหารจัดการห้องสมุด ความพึงพอใจของผู้มีส่วน
และสารสนเทศเพือการบริการที ได้เสีย
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ

ร้อยละ

85

46,400.00

46,400.00

13,255.00

13,255.00

สูงกว่าเป้าหมาย

87.4

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน
โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

จ่านวนนักศึกษารับเข้า
ตามแผน
ความพึงพอใจต่อ
ภาพลักษณ์ของบุคลากร
คณะนิติศาสตร์

ร้อยละ

85

14,234,900.00

14,234,900.00

10,139,514.09

10,139,514.09

สูงกว่าเป้าหมาย

111.25

คน

32

86,100.00

86,100.00

78,400.00

78,400.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

32

มีคณะท่างานด่าเนินงาน
และวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์และอยู่ใน
ขั้นปรับแผนการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ออนลน์ และก่าหนด
กลุ่มเป้าหมายทีต้องการ
ประชาสัมพันธ์

สือประชาสัมพันธ์

ชิ้นงาน

1

5,000.00

5,000.00

-

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1

มีคณะท่างานด่าเนินงาน
และวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์และอยู่ใน
ขั้นปรับแผนการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
ออนลน์ และก่าหนด
กลุ่มเป้าหมายทีต้องการ
ประชาสัมพันธ์

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ทรัพยากร สิงแวดล้อมสิง
สนับสนุนการเรียนการสอน

ความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์พิเศษ

ระดับ

4

100,000.00

100,000.00

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

4.15

ปรับปรุงและพัฒนา
ทรัพยากร สิงแวดล้อมสิง
สนับสนุนการเรียนการ
สอนตามความต้องการ
ของผู้เรียน

โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน

ผลการด่าเนินงาน
โครงการบรรลุตามค่า
เป้าหมายทีก่าหนดใน
โครงการตามแผนปฏิบัติ
การ

ร้อยละ

85

67,700.00

67,700.00

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

47.43

โครงการทีบรรลุค่า
เป้าหมายตามตัวชี้วัด ร้อย
ละ 32.05 โครงการที
บรรลุค่าเป้าหมายสูงกว่า
ตัวชี้วัด ร้อยละ15.38
รวมเป็นร้อยละ 47.43

15,760.00
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15,760.00

สูงกว่าเป้าหมาย

สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิดยังมีความ
เสียงสูง ส่งผลต่อการ
ปรับตัวของการจัด
โครงการต้องปรับรูปแบบ
ใหม่และต้องประสานงาน
ผู้เกียวข้องใหม่

จัดท่าแผนส่ารอง และ
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ปรับรูปแบบกิจกรรมที
พร้อมต่อการเปลียนแปลง
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการวารสารกฎหมาย คณะ ความพึงพอใจต่อวารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบและ
โครงการพัฒนาระบบและกลไก ความพึงพอใจของ
กลไกการบริหารงานท่านุบ่ารุง การบริหารงานท่านุบ่ารุง
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ฐานข้อมูลด้านกฎหมาย
โบราณท้องถิน

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพของ โครงการแลกเปลียนนักศึกษา นักศึกษาแลกเปลียนมี
นักศึกษาเพือรองรับการเข้าสู่ กับประเทศอาเซียน
ความรู้ความเข้าใจ
ประชาคมอาเซียน และระดับ
กฎหมายของประเทศ
สากล
ลาวมากยิงขึ้น

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

80

22,500.00

22,500.00

ร้อยละ

90

15,129,500.00
18,000.00

15,129,500.00
18,000.00

ผลงาน

1

9,000.00

9,000.00

80

27,000.00
153,600.00

27,000.00
153,600.00

-

ร้อยละ

153,600.00

153,600.00

-

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับสากล ผลรวม

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

ร้อยละ

-

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

10,771,051.09
-

-

อยู่ระหว่างการสรรหากอง
บรรณาธิการวารสารฯ
คาดว่าไม่สามารถ
ด่าเนินงานได้ทันภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วารสารกฎหมายคณะ
นิติศาสตร์ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลวารสาร
เนืองจากไม่ได้ต่อทะเบียน
ก่อนวันที 1 ม.ค. 2564
จึงหลุดจากฐานข้อมูล

ยกเลิกโครงการ

อยู่ระหว่างประสานงาน
เครือข่ายกฎหมายโบราณ
ท้องถินอีสานเพือจัดท่า
ข้อตกลงทางวิชาการ
ร่วมกันในการจัดท่า
ฐานข้อมูลฯ

ประกาศการควบคุมพื้นที ก่าหนดแผนส่ารองและ
และงดจัดกิจกรรม
ปรับรูปแบบกิจกรรม

-

ยกเลิกโครงการ

อยู่ระหว่างประสานงาน
เครือข่ายกฎหมายโบราณ
ท้องถินอีสานเพือจัดท่า
ข้อตกลงทางวิชาการ
ร่วมกันในการจัดท่า
ฐานข้อมูลฯ

ประกาศการควบคุมพื้นที ก่าหนดแผนส่ารองและ
และงดจัดกิจกรรม
ปรับรูปแบบกิจกรรม

-

ยกเลิกโครงการ

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า-19 ประเทศไทยยังไม่
อยู่ในภาวะทีควบคุมได้จึง
จ่าเป็นต้องงดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของ
นักศึกษาแลกเปลียนฯ
เพือความปลอดภัยของ
นักศึกษา

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า-19 ประเทศไทยยังไม่
อยู่ในภาวะทีควบคุมได้จึง
จ่าเป็นต้องงดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของ
นักศึกษาแลกเปลียนฯ
เพือความปลอดภัยของ
นักศึกษา

10,771,051.09
-

-

เริมต้นขั้นตอนการจัดท่า ยกเลิกโครงการ
วารสารและผลิตผลงาน
วิชาการเพือบรจุในวารสาร
ใหม่

ยกเลิกโครงการ

-
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ยกเลิกโครงการ

-

ปรับรูปแบบการ
ยกเลิกโครงการ
แลกเปลียนนักศึกษา อาจ
เป็นการเรียนออนไลน์
สัมมนาออนไลน์ระหว่าง
สถาบัน

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและบุคลากรเพือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และระดับสากล

โครงการเตรียมความพร้อมรับ
อาเซียนส่าหรับนักศึกษา

ข้อตกลงความร่วมมือใน
การแลกเปลียนนักศึกษา
ระหว่างคณะ

เงินรายได้

70,600.00

70,600.00

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับสากล ผลรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพของ โครงการความร่วมมือกับ
ความพึงพอใจของ
ร้อยละ
85
บุคลากรเพือรองรับการเข้าสู่
ต่างประเทศเพือพัฒนาคุณภาพ บุคลากรทั้ง 2 สถาบันใน
ประชาคมอาเซียนและระดับ
อุดมศึกษาไทย
การเข้าร่วมกิจกรรม
สากล

70,600.00
90,000.00

70,600.00
90,000.00

1

51,300.00

51,300.00

80

141,300.00
34,200.00

141,300.00
34,200.00

ผลงาน

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล ผลรวม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการกิจกรรมทางวิชาการ .จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
เสริมหลักสูตรและพัฒนาทักษะ
กิจกรรมนอกหลักสูตร
ชีวิต

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1

คู่มือการเรียนการสอน
วิชากฎหมายไทย-ลาว
เบื้องต้น

เรือง

รวมงบประมาณ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

-

-

ยกเลิกโครงการ

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า-19 ประเทศไทยยังไม่
อยู่ในภาวะทีควบคุมได้จึง
จ่าเป็นต้องงดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของ
นักศึกษาแลกเปลียนฯ
เพือความปลอดภัยของ
นักศึกษา

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า-19 ประเทศไทยยังไม่
อยู่ในภาวะทีควบคุมได้จึง
จ่าเป็นต้องงดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของ
นักศึกษาแลกเปลียนฯ
เพือความปลอดภัยของ
นักศึกษา

ปรับรูปแบบการ
ยกเลิกโครงการ
แลกเปลียนนักศึกษา อาจ
เป็นการเรียนออนไลน์
ประชุม สัมมนาออนไลน์
ระหว่างบุคลากรสถาบัน
พัฒนาทักษะทางภาษา
วัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม
ลาว กัมพูชา

-

-

ยกเลิกโครงการ

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า-19 ประเทศไทยยังไม่
อยู่ในภาวะทีควบคุมได้จึง
จ่าเป็นต้องงดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของ
นักศึกษาแลกเปลียนฯ
เพือความปลอดภัย

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า-19 ประเทศไทยยังไม่
อยู่ในภาวะทีควบคุมได้จึง
จ่าเป็นต้องงดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของ
บุคลากรแลกเปลียนฯ
เพือความปลอดภัยของ
บุคลากร

ปรับรูปแบบการ
ยกเลิกโครงการ
แลกเปลียน อาจจัดประชุม
สัมมนาออนไลน์ระหว่าง
บุคลากรสถาบัน พัฒนา
ทักษะทางภาษา
วัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม
ลาว กัมพูชา

-

-

ยกเลิกโครงการ

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า-19 ประเทศไทยยังไม่
อยู่ในภาวะทีควบคุมได้จึง
จ่าเป็นต้องงดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของ
นักศึกษาแลกเปลียนฯ
เพือความปลอดภัย

เนืองจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโร
น่า-19 ประเทศไทยยังไม่
อยู่ในภาวะทีควบคุมได้จึง
จ่าเป็นต้องงดการเดินทาง
ไปต่างประเทศของ
บุคลากรแลกเปลียนฯ
เพือความปลอดภัยของ
บุคลากร

ปรับรูปแบบการ
แลกเปลียน อาจจัดประชุม
สัมมนาออนไลน์ระหว่าง
บุคลากรสถาบัน พัฒนา
ทักษะทางภาษา
วัฒนธรรมของประเทศ
อาเซียน ได้แก่ เวียดนาม
ลาว กัมพูชา

-

-

33,730.00
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33,730.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

80

เนืองจากการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า-19 ส่งผลกระทบ
ต่อการปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้เป็นแบบ
ออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อ
การให้ความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาลดลง

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
ความพึงพอใจต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ระดับ

4

ความพึงพอใจของ
นักศึกษาทีเข้าร่วม
กิจกรรม

ระดับ

4

ฐานข้อมูลอาชีพ

แหล่ง

1

จ่านวนนักศึกษาทีได้รับ
รางวัลระดับชาติ/
นานาชาติ

คน

5

จ่านวนรางวัลทีสามารถ
เผยแพร่ชือเสียงคณะ

ผลงาน

5

จ่านวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

นักศึกษามีความรู้เข้าใจ
ในทักษะต่างๆตาม
วัตถุประสงค์

ระดับ

4

ความเข้าใจของนักศึกษา
ต่อหลักการของระบบ
ประชาธิปไตย

ระดับ

4

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

เนืองจากการสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรน่า-19 ส่งผลกระทบ
ต่อการปรับรูปแบบ
กิจกรรมให้เป็นแบบ
ออนไลน์ ส่งผลกระทบต่อ
การให้ความสนใจในการ
เข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษาลดลง

30,000.00

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

นักศึกษาต้องการเข้าร่วม
กิจกรรม on site

สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด ต้องงดจัด
กิจกรรมทีมีการรวมกลุ่ม
จ่านวนมาก

ปรับรูปแบบกิจกรรม
ออนไลน์ให้น่าสนใจมาก
ขึ้น เสมือนร่วมกิจกรรม
onsite

-

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

0

มีคณะท่างานด่าเนินงาน
และและอยู่ในขั้นปรับแผน
รูปแบบออนไลน์

สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด ต้องงดจัด
กิจกรรมทีมีการรวมกลุ่ม
จ่านวนมาก

ปรับรูปแบบกิจกรรม
ออนไลน์ให้น่าสนใจมาก
ขึ้น เสมือนร่วมกิจกรรม
onsite

-

-

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

0

หน่วยงานทีจัดการแช่งขัน
เลือนการจัดกิจกรรมไป
เป็นปีถัดไป

สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด ต้องงดจัด
กิจกรรมทีมีการรวมกลุ่ม
จ่านวนมาก

ปรับรูปแบบกิจกรรม
ออนไลน์ให้น่าสนใจมาก
ขึ้น เสมือนร่วมกิจกรรม
onsite

-

-

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

0

หน่วยงานทีจัดการแช่งขัน
เลือนการจัดกิจกรรมไป
เป็นปีถัดไป

สถานการณ์การแพร่
ระบาดโควิด ต้องงดจัด
กิจกรรมทีมีการรวมกลุ่ม
จ่านวนมาก

ปรับรูปแบบกิจกรรม
ออนไลน์ให้น่าสนใจมาก
ขึ้น เสมือนร่วมกิจกรรม
onsite

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

80

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในทักษะการใช้
คอมพิวเตอร์ การเขียน
ตอบกฎหมาย การปรับ
บุคลิกภาพดีขึ้น

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

-

-

54,000.00

54,000.00

-

44,800.00

44,800.00

51,101.00

-

20,000.00

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

เงินรายได้

-

30,000.00

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

20,000.00

-
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51,101.00

จัดกิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ นักศึกษา
ส่วนมากให้ความสนใจใน
หลักการประชาธิปไตย

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

สูงกว่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค

เงินรายได้

ความเข้าใจของนักศึกษา
ต่อหลักการเลือกตั้ง
ผู้แทนนักศึกษา

ร้อยละ

80

3,600.00

3,600.00

3,600.00

3,600.00

สูงกว่าเป้าหมาย

85

มอบ.ประกาศมาตรการ
ป้องกัน โควิท และการ
จัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ส่งผลกระทบต่อ
รูปแบบการจัดกิจกรรม
และได้ปรับเป็นการ
เลือกตั้งแบบออนไลน์แทน
นักศึกษาให้ความร่วมมือ
ดีและเข้าใจใน
สถานการณ์ทีเกิดขึ้น

ความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อรูปแบบการจัด
กิจกรรม

ระดับ

4

30,100.00

30,100.00

30,100.00

30,100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

บัณฑิตพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมของคณะและ
ต้องการให้จัดกิจกรรมโดย
ก่าหนดให้เป็นประเพณี
ของคณะทุกๆ ปี

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ

80

73,300.00

73,300.00

22,400.00

22,400.00

สูงกว่าเป้าหมาย

85.6

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อรูปแบบการจัด
กิจกรรมต้อนรับและแสดง
ความยินดีต่อนักศึกษา
ใหม่และเห็นควรให้จัด
ทุกๆปีเป็นประเพณีสืบไป

ความพึงพอใจต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ระดับ

4

6,000.00

6,000.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

ความพึงพอใจต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรมของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ระดับ

4

57,100.00

57,100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

ความพึงพอใจในการ
บรรลุวัตถุประสงค์
กิจกรรม

ระดับ

4

8,200.00

8,200.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

-

48,730.00

-
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-

48,730.00

-

กิจกรรมไหว้ครู จัดในช่วง
เดือน ก.ค. 2564 และ
หากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า19 ยังไม่สามารถควบคุม
ได้ อาจจ่าเป็นต้องยกเลิก
โครงการ

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

เงินรายได้

ความภาคภูมิใจของ
นักศึกษา

ร้อยละ

80

13,300.00

13,300.00

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

85.4

ความภาคภูมิใจของ
นักศึกษาต่อการได้
แสดงออกในการ
ช่วยเหลือสังคม

ระดับ

4

8,900.00

8,900.00

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

85.4

ความรู้ความเข้าใจต่อ
ระบบการจัดการเรียน
การสอน,ระบบการ
บริการของคณะ

ผลงาน

4

74,300.00

74,300.00

22,400.00

22,400.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ออนไลน์

นักศึกษามีทักษะการ
อ่านและการตีความ
เนื้อหาของกฎหมาย เพือ
ปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้

ระดับ

4

3,500.00

3,500.00

3,500.00

3,500.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

จัดกิจกรรมติวสอบออนไลน์

บทเรียนการท่างานและ
ประสบการณ์การท่างาน

ผลงาน

1

54,100.00

54,100.00

60,736.00

60,736.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1

สรุปรายงานผลการ
ด่าเนินงานของสโมสร
นักศึกษาตลอดวาระการ
ท่างาน

แผนฏิบัติการประจ่าปี
การศึกษา พ.ศ.
2563-2564

ผลงาน

1

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1

แผนปฏิบัติการประจ่าปี
2564-2565

แผนปฏิบัติการกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่ทีเป็น
ระบบและเคารพหลัก
สิทธิมนุษยชน

แผน

1

23,100.00

23,100.00

15,000.00

15,000.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1

แผนปฏิบัติการกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่ทีเป็น
ระบบและเคารพหลักสิทธิ
มนุษยชน

จ่านวนักศึกษาทีได้รับ
ทุนการศึกษาตามเกณฑ์
นักเรียนนักศึกษามี
ความรู้ความเข้าใจถึงคณู
ปการของพระบิดาแห่ง
กฎหมายไทยและสมเด็จ
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
พัชรกิติยาภา นเรนทิรา
เทพยวดี

คน

3

13,500.00

13,500.00

13,500.00

13,500.00

3

ระดับ

4

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
ยกเลิกโครงการ

-

-
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ด่าเนินการจัดท่ารางวัล
แต่ต้องเลือน เพราะเหตุ
โควิด-19

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมที
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ได้

วางแผนส่ารองและ
ก่าหนดรูปแบบกิจกรรมที
เป็นไปตามนโยบายการ
จัดกิจกรรมช่วงโควิด

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โรงเรียนมัธยมศึกษาที
เข้าร่วมการแข่งขัน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เครือข่าย

80

นักศึกษาเกิดทักษะด้าน
เทคโนโลยี บุคลิกภาพ
และการพูดในทีสาธารณะ
บุคลิกภาพ

ระดับ

4

32,000.00

32,000.00

นักศึกษาทีได้รับการ
พัฒนาทักษะ

ร้อยละ

80

20,100.00

นักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในแนวทางและ
วิธีการพัฒนาศักยภาพใน
ด้านการเรียนของ
นักศึกษา โดยใช้การ
พัฒนาสายรหัส

ระดับ

4

แนวทางการท่างานใหม่
เพือปรับปรุงกิจกรรม
สโมสรนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

หมวดความรู้

โรงเรียนพื้นทีเป้าหมาย
การออกค่ายของชุมนุม
นิติอาสาพัฒนา

รายการ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

เงินรายได้

-

-

ยกเลิกโครงการ

-

-

20,100.00

-

13,400.00

13,400.00

1

39,700.00

1

1,800.00

สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 ส่งผลให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมที
สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ได้

วางแผนส่ารองและ
ก่าหนดรูปแบบกิจกรรมที
เป็นไปตามนโยบายการ
จัดกิจกรรมช่วงโควิด

ยกเลิกโครงการ

สถานการณ์โควิคท่าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมอบรม
ON SITE ได้และวิทยากร
ไม่สะดวกในการให้ความรู้
แบบออนไลน์

จัดท่าแผนส่ารองในการ
จัดกิจกรรม ปรับรูปแบบ
กิจกรรมและประสาน
วิทยากรส่ารองทีสามารถ
ถ่ายทอดออนไลน์ได้

-

ยกเลิกโครงการ

สถานการณ์โควิคท่าให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมอบรม
ON SITE ได้และวิทยากร
ไม่สะดวกในการให้ความรู้
แบบออนไลน์

จัดท่าแผนส่ารองในการ
จัดกิจกรรม ปรับรูปแบบ
กิจกรรมและประสาน
วิทยากรส่ารองทีสามารถ
ถ่ายทอดออนไลน์ได้

-

-

ยกเลิกโครงการ

เป็นกิจกรรมต่อเนืองจาก
กิจกรรมปฐมนิเทศ แต่
สถานการณ์โควิด ส่งผลให้
การปฏิสัมพันธ์ระว่างรุ่นพี
กับรุ่นน้องไม่ได้ใกล้ชิดกัน
เพราะต้องสนทนาและ
สือสารรูปแบบออนน์
เท่านั้น

สถานการณ์โควิค

ปรับรูปแบบกิจกรรม
ออนไลน์ และคิด้น
นวัตกรรมในการร่วม
กิจกรรมในรูปแบบเกม
ออนไลน์ เป็นต้น

39,700.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

เป็นกิจกรรมสัมมนา
แลกเปลียนความคิดเห็น
หว่างนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มอบ. กับ
สถาบันอืนๆ สถานกาณ์โค
วิคไม่สามารถจัดกิจกรรม
ทีมีจ่านวนคนเยอะๆได้
และไม่สามารถเดินทางไป
ต่างจังหวัดได้

การจัดกิจกรรมสัมมนา
แลกเปลียนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์ มอบ. กับ
สถาบันอืนๆ สถานกาณ์โค
วิคไม่สามารถจัดกิจกรรม
ทีมีจ่านวนคนเยอะๆได้
และไม่สามารถเดินทางไป
ต่างจังหวัดได้

จัดประชุมออนไลน์
ระหว่างสถาบัน
แลกเปลียนประเด็นความรู้
ทักษะ วิธีการและ
รูปแบบการจัดกิจกรรม
เพือการพัฒนาการท่างาน
ของสโมสรนักศึกษาช่วง
สถานการณ์โควิด

1,800.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

สถานกาณ์โควิคไม่
สามารถจัดกิจกรรมนอก
พื้นทีและกิจกรรมทีมี
จ่านวนคนมากกว่า 50
คนได้

สถานกาณ์โควิคไม่
สามารถจัดกิจกรรมนอก
พื้นทีและกิจกรรมทีมี
จ่านวนคนมากกว่า 50
คนได้

เตรียมความพร้อมด้าน
วิธีการ การจัดการ พื้นที
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย
รูปแบบกระบวนการเพือ
การจัดกิจกรรมในปีถัดไป
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ด่าเนินการจัดท่ารางวัล
แต่ต้องเลือน เพราะเหตุ
โควิด-19

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาทีเข้าร่วมมี
ความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์วิชาชีพทาง
กฎหมายเพิมมากขึ้น

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา มูลค่าของทุนการศึกษา
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ
ทุนบริจาคทีได้รับ
นักศึกษา

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ร้อยละ

85

108,900.00

108,900.00

บาท

200000

769,500.00
200,000.00

769,500.00
200,000.00

200,000.00
25,279,780.00

200,000.00
26,860,362.40

1,580,582.40

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

-

1,580,582.40

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

86.94

นักศึกษาให้ความสนใจใน
การออกฝึกประสบการณ์
ทางวิชาชีพกฎหมายมาก
ขึ้นและมีความมุ่งมันตั้งใจ
ทีจะพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ทาง
กฎหมายจากแหล่งฝึก
ประสบการณ์จริง

สูงกว่าค่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

50,089.00

50,089.00

สูงกว่าเป้าหมาย

59,305.97
65,000.00

59,305.97
65,000.00

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

65,000.00
17,067,182.02

65,000.00
18,647,764.42
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65,000 ผู้ให้ทุนบริจาค
ทุนการศึกษา ทุนหนังสือ
ให้แก่คณะ

สูงกว่าเป้าหมาย

เนืองจากสถานการณ์โค
วิดส่งผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของผู้ให้ทุน และ
องค์กรของผู้ให้ทุน

ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
เก่าและผู้ปกครอง
หน่วยงานภาครัฐ องค์กร
อิสระ ทางสือออนไลน์
เพือบริจาคและให้
ทุนการศึกษาในทุกรูปแบบ
เช่นสือการเรียน อุปกรณ์
อ่านวยความสะดวกในการ
เรียน เป็นต้น

ชื่อหน่วยงานหลัก คณะบริหารศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการการพัฒนา
ระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

จานวนคนที่เข้า คน
ร่วมอบรม

3

112,700.00

112,700.00

32,750.00

โครงการจัดอบรมให้ความรู้
เกณฑ์ EdPEx/TQA แก่
บุคลากร

จานวนบุคลากร คน
ที่ได้ความรู้เกณฑ์
EdPEx/TQA

3

100,000.00

100,000.00

-

- ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

120

62,600.00

62,600.00

25,900.00

25,900.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

โครงการเตรียมความพร้อม คะแนน
และรับการตรวจประเมิน
EdPEx/TQA
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/
มหาวิทยาลัย

คะแนน

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร ร้อยละการ
ร้อยละ
บุคลากรภาครัฐยกระดับ ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
เบิกจ่าย
คุณภาพการศึกษาและ การศึกษาและการเรียนรู้
การเรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการจัดหาและ
โครงการจัดซื้อทรัพยากร
ร้อยละความพึง ร้อยละ
พัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ พอใจ
นักศึกษา
สอนด้านสังคมศาสตร์
ประสิทธิภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค
โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ โครงการที่ปรึกษาโครงการ จานวนโครงการ โครงการ
แก่หน่วยงานภายนอก

5,679,023.33

80 5,322,900.00

32,750.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

5,679,023.33 สูงกว่า
เป้าหมาย

5,679,023.33

80

4,734,400.00

4,841,400.00

4,778,637.00

2

160,000.00

1,056,000.00

833,500.00
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4,778,637.00 อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

833,500.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ผลการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
7

เข้าร่วมอบรม จานวน 7 คน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

100.00 พบปัญหาการเดินทาง อบรมออนไลน์ทั้ง
ไปอบรมนอกพื้นที่
ในและนอก
เนื่องจากป้องกันการติด หน่วยงาน
เชื้อโรคโควิด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

- มีผู้บริหาร 2 ท่านเข้าร่วม
อบรมออนไลน์ โดยใช้งบ
ส่วนกลางของคณะฯ และมี
การเข้าร่วมอบรมออนไลน์
ของ สปอว. และโครงการ
ของมหาวิทยาลัยฯ จัด ทา
ให้ไม่ได่ใช้งบประมาณใน
ส่วนนี้

-

ปัญหาอุปสรรค

พบปัญหาการเดินทาง อบรมออนไลน์ทั้ง
ไปอบรมนอกพื้นที่
ในและนอก
เนื่องจากป้องกันการติด หน่วยงาน
เชื้อโรคโควิด

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

130.00 ดาเนินการตรวจประเมิน
เดือน ตุลาคม 2563

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00 เงินเดือนบุคลากร

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

มีการดาเนินการขออนุมัติ
จัดซื้อ แต่ยังไม่ครบทุก
รายการ

2.00 ได้รับงบประมาณสนับสนุน
การดาเนินงานโครงการฯ
จากศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาค 7 จานวน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการประชุมสัมมนาและ จานวนโครงการ โครงการ
การอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ
โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
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รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

2,240,000.00

2,240,000.00

1,172,266.85

68,357.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

1,172,266.85 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
2.00 ดาเนินการโครงการแล้ว 2
โครงการ

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

10.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนกาหนดจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการไปไม่มี
เนื่องจากป้องกันการติด กาหนด
เชื้อโรคโควิด

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

จานวนนักศึกษา คน

6

413,400.00

413,400.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การจัดการการโรงแรม

จานวนนักศึกษา คน

7

782,900.00

782,900.00

399,345.00

399,345.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

128.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

100.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การจัดการธุรกิจ

จานวนนักศึกษา คน

10

540,300.00

540,300.00

50,304.00

50,304.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

150.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

100.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การตลาด

จานวนนักศึกษา คน

8

1,047,500.00

1,047,500.00

278,173.57

278,173.57 สูงกว่า
เป้าหมาย

110.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

100.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การบัญชี

จานวนนักศึกษา คน

10

1,292,100.00

1,292,100.00

254,127.00

254,127.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

182.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

100.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
ธุรกิจระหว่างประเทศ

จานวนนักศึกษา คน

15

440,400.00

440,400.00

184,400.00

184,400.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

25.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

100.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ

จานวนนักศึกษา คน

23

63,300.00

63,300.00

5,978.00

5,978.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

23.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

100.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

สูงกว่าเป้าหมาย
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68,357.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

50.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

100.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการผลิตมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ โครงการบริหารจัดการด้าน
ระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนนักศึกษา คน

10

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
970,000.00

200,000.00

107,500.00

ร้อยละความพึง ร้อยละ
พอใจ
ประสิทธิภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค

80

200,000.00

ร้อยละความพึง ร้อยละ
พอใจ
ประสิทธิภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค

80

450,000.00

450,000.00

โครงการปรับปรุงโรงอาหาร ร้อยละความพึง ร้อยละ
คณะบริหารศาสตร์
พอใจ
ประสิทธิภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค

80

135,000.00

135,000.00

โครงการปรับปรุงอาคาร
คณะบริหารศาสตร์

80

2,455,400.00

2,455,400.00

ร้อยละความพึง ร้อยละ
พอใจ
ประสิทธิภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

970,000.00

200,000.00

โครงการปรับปรุงบริเวณ
พื้นที่รอบนอกอาคารคณะ
บริหารศาสตร์

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน
383,640.00

-

761,927.00

141

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

383,640.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

25.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

200,000.00 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

69.40 ยังไม่มีโครงการออกแบบ

107,500.00 อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

- ยกเลิกโครงการ

761,927.00 อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

100.00 พบปัญหาการเดินทาง เลื่อนการจัด
ไปอบรมนอกพื้นที่
โครงการบางดครง
เนื่องจากป้องกันการติด การไปไม่มีกาหนด
เชื้อโรคโควิด
86.75

69.40 ดาเนินการแล้วเสร็จ 90 % อยู่ระหว่าง
อีก 10 % กันเงินเหลื่อมปี ดาเนินงาน
64

ยกเลิกโครงการฯ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ บริหารศาสตร์
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่
5 พ.ย. 63 เนื่องจาก
สานักทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ได้ดาเนินการ
ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร
คณะบริหารศาสตร์ ให้กับ
คณะฯ ตามสัญญาเลขที่ อ.
อบ.(ทส) 10/2563 ลง
วันที่ 7 ต.ค. 63

ปัญหาอุปสรรค

ยกเลิกโครงการ

69.40 ดาเนินการแล้วเสร็จ 90 % อยู่ระหว่าง
อีก 10 % กันเงินเหลื่อมปี ดาเนินงาน
64

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการปรับปรุงอาคารและ ร้อยละความพึง ร้อยละ
สถานที่เพื่อการให้บริการ
พอใจ
ประสิทธิภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

80

808,100.00

808,100.00

80

20,000.00

20,000.00

80

1,750,000.00

1,750,000.00

217,656.58

โครงการสร้างเสริมสวัสดิการ จานวนบุคลากร คน
และคุณภาพชีวิตอย่างมี
ทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ความสุข

50

560,000.00

560,000.00

389,931.70

โครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร

24

50,000.00

50,000.00

26,400.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง ร้อยละการ
ร้อยละ
บุคลากร
เบิกจ่าย
โครงการส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละการ
ร้อยละ
ศักยภาพบุคลากรสาย
เบิกจ่าย
วิชาการและสายสนับสนุน

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม

จานวนบุคลากร คน
ที่เข้าร่วมโครงการ

717,000.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

717,000.00 อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

69.40 ดาเนินการแล้วเสร็จ 90 % อยู่ระหว่าง
อีก 10 % กันเงินเหลื่อมปี ดาเนินงาน
64

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

- ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย
217,656.58 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

- ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน
12.44 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

389,931.70 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

32.00 โครงการตรวจสุขภาพจัดทา
โครงการในไตรมาส 3
* โครงการส่งเสริมสุขภาพที่
ดี (กิจกรรมปีใหม่) งดการ
จัดกิจกรรมกีฬา เนื่องจาก
ป้องกันการแพร่เชื้อโควิด

26,400.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-
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24.00 จัดอบรมสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษ ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน

-

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

15.55 พบปัญหาการเดินทาง อบรมออนไลน์ทั้ง
ไปอบรมนอกพื้นที่
ในและนอก
เนื่องจากป้องกันการติด หน่วยงาน
เชื้อโรคโควิด

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

64.00

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

100.00 ควรเพิ่มจานวนชั่วโมง
การฝึกอบรมให้เพิ่มขึ้น
เพื่อเพิ่มทักษะ
ภาษาอังกฤษอย่าง
ต่อเนื่อง

ตั้งแผนงบประมาณ บรรลุค่าเป้าหมาย
เพิ่มขึ้นในปีถัดไป ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารงาน
บริการวิชาการ

โครงการส่งเสริมและ
บริหารงานบริการวิชาการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนบุคลากร คน
ที่เข้าร่วมโครงการ

24

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
886,000.00

886,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน
153,913.53

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

153,913.53 สูงกว่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
32.00 1.ดาเนินการจัด
ห้องปฏิบัติการ และจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการ
หน่วยบริการทางธุรกิจ
2. สนับสนุนทุนดาเนิน
โครงการบริการวิชาการ
ให้แก่บุคลากร จานวน 5
โครงการ โดยเบิกจ่าย
จานวน 149,208.53 บ.
3. จัดโครงการบริการ
วิชาการแบบหารายได้
จานวน 3 โครงการ มี
ค่าใช้จ่ายจานวน
187,153.32 บ. มีรายได้
สุทธิจานวน 138,627.38
บ.

4. มีการดาเนินการเป็นที่
ปรึกษาโครงการบริการ
วิชาการ จานวน 2 โครงการ
5. จากการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการาการทั้ง
งบประมาณจากภายในและ
ภายนอก จานวน 7 มี
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น
159 คน

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ ผลรวม

-

-
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

100.00 1. สถานการณ์โรค
ระบาด ทาให้โครงการ
บริการวิชาการแบบหา
รายได้หลายโครงการ
ได้รับผลกระทบ ต้อง
ยกเลิกการจัดกิจกรรม
2. บุคลากรที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณ
โครงการบริการวิชาการ
จากเงินรายได้ ต้องปรับ
แผน และเลื่อนการจัด
กิจกรรม

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

ปรับรูปแบบการจัด สูงกว่าเป้าหมาย
กิจกรรมให้เป็นแบบ
Online และจัด
กิจกรรมตาม
มาตรการป้องกัน
โรคระบาด
2. หารือการปรับ
รูปแบบการจัด
อบรมใน
ปีงบประมาณ
2565 ให้เป็นแบบ
online หาก
สถานการณ์โรค
ระบาดยังคงอยู่
เพื่อให้มีกิจกรรมจัด
ได้อย่างต่อเนื่อง

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบ โครงการส่งเสริมและบริหาร จานวนโครงการ โครงการ
กลไกการบริหารงานวิจัย งานวิจัย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
2,119,600.00

2,119,600.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน
558,714.64

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

558,714.64 สูงกว่า
เป้าหมาย

ผลการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
13.00 1. มีการสนับสนุน
ค่าตอบแทนการตีพิมพ์
ให้แก่บุคลากร จานวน 6
ผลงาน เป็นเงิน 18,000
บ.
2. สนับสนุนค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒพิ ิจารณาร่าง
รายงานวิจัย จานวน 13
โครงการ เป็นเงิน 6,500
บ.
3. มีการสนับสนุนเงินงวด
โครงการวิจัยให้บุคลากร 7
ราย เป็นเงิน 89,000 บ.

4. มีการจัดโครงการอบรม
พัฒนาศักยภาพนักวิจัย ใน
วันที่ 29 เมษายน 2564
ใช้งบประมาณ 5,100 บ.
5. สนับสนุนการจัดทา
วารสารวิชาการ "วารสาร
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี" จานวน 2
ต้นฉบับ เป็นเงิน 29,719
บ.
6. ค่าใช้จ่ายในการจัด
ประชุมคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
งานวิจัยและบริการวิชาการ
จานวน 9 ครั้ง เป็นเงิน
4,105 บ.

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม

-

-
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

100.00 กิจกรรมพัฒนาศักยา
ภาพนักวิจัย มีการเลื่อน
จัด เนื่องด้วย
สถานการณ์โรคระบาด
ทาให้บุคลากรที่ได้รับ
ทุนสนับสนุน
โครงการวิจัย ได้รับ
ผลกระทบ ไม่สามารถ
ลงพื้นที่เพื่อดาเนิน
โครงการวิจัยได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้งานวิจัยไม่
เป็นไปตามแผน

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

1. ปรับรูปแบบการ สูงกว่าเป้าหมาย
จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะนักวิจัยใน
แบบผสมผสาน ทั้ง
แบบ Online และ
แบบOnsite
2. กากับติดตาม
การดาเนิน
โครงการวิจัยเป็น
ระยะ เพื่อให้นักวิจัย
เร่งดาเนินการให้
แล้วเสร็จ

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาระบบ โครงการควบคุมภายในและ ร้อยละของการ ร้อยละ
บริหารและจัดการภายใน บริหารความเสี่ยง
ดาเนินโครงการ
ที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

80

100,000.00

100,000.00

-

- ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

- ไม่กาหนดจัดกิจกรรม
เนื่องจากป้องกันการติดเชื้อ
โรคโควิด 19

-

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

80

20,000.00

20,000.00

-

- ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

- ไม่ใช้งบประมาณในการ
ดาเนินโครงการ

-

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ร้อยละความพึง ร้อยละ
พอใจ
ประสิทธิภาพ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน ระบบ
ร้อยละความพึง ร้อยละ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
พอใจ
ประสิทธิภาพ
โครงการบริหารจัดการทั่วไป ระบบ
ร้อยละการ
ร้อยละ
จ่าย
โครงการบริหารจัดการเพื่อ ร้เบิอกยละการ
ร้อยละ
จ้างบุคลากร
เบิกจ่าย
โครงการบริหารและจัดการ จานวนโครงการ โครงการ
การศึกษา

80

2,269,700.00

2,269,700.00

1,022,990.00

1,022,990.00 อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

80

3,172,000.00

3,172,000.00

896,470.00

896,470.00 อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

80
80

3,030,000.00
19,083,600.00

3,030,000.00
19,083,600.00

1,852,787.64
17,036,325.59

1

3,742,000.00

3,742,000.00

2,636,426.62

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จานวน
หน่วยงานที่รับ
การ
ประชาสัมพันธ์

10

870,000.00

870,000.00

80

2,400,000.00

25

447,000.00

โครงการจัดทารายงาน
ประจาปี

ร้อยละของการ ร้อยละ
ดาเนินโครงการ
ที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน
โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

หน่วยงาน

ร้อยละการ
ร้อยละ
เบิกจ่าย
จานวนบุคลากร คน
ที่เข้าร่วมโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

69.40 ดาเนินการแล้วเสร็จ 90 % อยู่ระหว่าง
อีก 10 % กันเงินเหลื่อมปี ดาเนินงาน
64

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,852,787.64 ต่่ากว่าค่า
17,036,325.59 สูเป้งากว่หมาย
า
เป้าหมาย
2,636,426.62 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

61.15 เบิกจ่ายร้อยละ 61.76
89.27 ร้อยละ 89.27

76.44
100.00

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย

1.00 ดาเนินการจานวน 1
โครงการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

393,000.00

393,000.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

21.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รอ
โรงเรียนเปิดเทอม

2,400,000.00

622,820.16

25.95 ร้อยละ 25.95

447,000.00

167,556.00

622,820.16 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย
167,556.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
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69.40 มีการดาเนินการขออนุมัติ
จัดซื้อ แต่ยังไม่ครบทุก
รายการ

25.00 เข้าร่วมโครงการ 25 คน

100.00 1. การระบาดของ
COVID-19 ระลอกใหม่
เมื่อเดือนธันวาคม
2563 - มกราคม
2564 ส่งผลให้ รร. ไม่
อนุญาตให้เข้าไปแนะ
แนวในช่วงดังกล่าว

จึงเปลี่ยนรูปแบบ สูงกว่าเป้าหมาย
เป็น Live
Streaming และให้
นร. เข้าชมผ่าน
เฟสบุ๊กคณะบริหาร
ศาสตร์

32.44

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการสนับสนุนการผลิต
สื่อประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
ร้อยละโครงการ ร้อยละ
ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ทางกายภาพ
ของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยจากแหล่งทุน จานวนโครงการ โครงการ
วิจัยภายนอก
โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการสนับสนุนการจัด
สนับสนุนกิจกรรมเสริม กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
หลักสูตรและกิจกรรม กิจกรรมนอกหลักสูตร
นอกหลักสูตร

จานวน

โครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ โครงการสนับสนุนการจัด
จานวนนักศึกษา คน
จัดการศึกษา
การศึกษา
ต่างชาติ
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
พัฒนาวิชาการ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์

จานวนคน
ลงทะเบียน

คน

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ผลรวม
โครงการหารายได้จาก โครงการการจัดหารายได้
จานวนโครงการ โครงการ
แหล่งอื่น
จากการระดมทุนจากศิษย์เก่า
โครงการหารายได้จากแหล่งอื่น ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
เงินรายได้
แผ่นดิน

80

450,000.00

450,000.00

249,150.00

1

800,000.00

800,000.00

349,794.20

1

1,269,800.00

1,269,800.00

744,536.40

2

1,136,000.00

1,136,000.00

89,707.50

2

3,659,000.00

3,659,000.00

3,446,941.93

1

300,000.00

300,000.00

74,000.00

65,142,800.00

71,824,823.33

5,322,900.00

5,679,023.33

41,182,927.91
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

249,150.00 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

349,794.20 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
744,536.40 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
89,707.50 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
3,446,941.93 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
74,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
46,861,951.24

ผลการด่าเนินงาน ผลการด่าเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

55.37 ดาเนินโครงการไปแล้ว
บางส่วน

69.21

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

1.00 ดาเนินการไปแล้ว 1
โครงการ งบประมาณ
โครงการ 20,000 บ.

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1.00 ดาเนินโครงการไปแล้ว 1
โครงการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

2.00 นศ. ต่างชาติ จานวน 2 คน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

120.00 จานวนคนเข้าร่วม

1.00 ดาเนินการไปแล้ว 1
โครงการ

ชือ่ หน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

คณะพยาบาลศาสตร์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

ผลการประเมิน
Band
ประกันคุณภาพ
Number
ภายใน ตามเกณฑ์
(Result)
EdPEx (ตามค่า
Band 2
เป้าหมายที่ได้กาหนด (126-170
ไว้)
คะแนน)

2

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้

2,648,200.00

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการประชุมสัมมนาและ
โครงการอบรมหลักสูตร
จานวนผู้อบรมเกิน
อบรมวิชาชีพต่างๆเพื่อ
การพยาบาลเฉพาะทางสาขา ร้อยละ 60 ของ
เสริมสร้างความมั่นคงในการ
การพยาบาลผู้จัดการรายกรณี เป้าหมายที่กาหนดไว้
ประกอบอาชีพ
กลุ่มโรคเรื้อรัง (NCM)
ในโครงการ (เกิน
จุดคุ้มทุน)

2,648,200.00

โครงการประชุมวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์

จานวนงบประมาณ
จากการดาเนิน
โครงการประชุม
วิชาการฯ

โครงการอบรมหลักสูตรการ จานวนผู้อบรมเกิน
พยาบาลเฉพาะทาง สาขา
ร้อยละ 60 ของ
การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ในโครงการ (เกิน
จุดคุ้มทุน)

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

102,100.00

102,100.00

102,100.00

102,100.00
2,648,200.00

2,614,578.12

2,648,200.00
-

2,614,578.12

-

บาท

300,000

240,000.00

240,000.00

คน

35

1,260,000.00

1,260,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้
32,440.00

32,440.00

-

32,440.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

2 เป็นผลการประเมินในปี
การศึกษา 2562 ( ปีงบ
2564) ทั้งนี้ ในปีการศึกษา
2563 มีกาหนดการประเมิน
ในวันที่ 14-15 ต.ค.2564

100.00

5,065.00

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ดาเนินการตาม
แผนปรับปรุง
(Feedback
report)

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

32,440.00
2,614,578.12

2,614,578.12
- ยกเลิกโครงการ

-
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

ยกเลิกโครงการ

5,065.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID19)

23 มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทั้งหมด
23 คน (จากแผนที่ตั้งไว้ 35
คน) คิดเป้นร้อยละ 65.7
ซึ่งมีแผนจะเปิดการอบรมใน
วันที่ 2 ส.ค.2564 แต่
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดไวรัสโคโรน่า 19
(COVID19) ส่งผลให้เลื่อน
การเปิดการอบรมออกไป
อย่างไม่มีกาหนด

ยกเลิกโครงการ เนื่องจากต้อง
ปรับปรุงหลักสูตร
ตามที่สภาการ
พยาบาลกาหนด

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโค
โรน่า 19
(COVID19)

ยกเลิกโครงการ

65.71

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการอบรมหลักสูตร
จานวนผู้อบรมเกิน
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ร้อยละ 30 ของ
เป้าหมายที่กาหนดไว้
ในโครงการ (เกิน
จุดคุ้มทุน)

คน

50

โครงการประชุมสัมมนาและอบรมวิชาชีพต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา โครงการผลิตบัณฑิตสาขา ร้อยละนักศึกษาที่
ร้อยละ
100
พยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

880,000.00

880,000.00

2,380,000.00

2,380,000.00
13,208,000.00

13,208,000.00

-

1,522,505.96

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลรวม

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย บุคลากรสายวิชาการ
วิชาการ
ได้รับการอบรม
ระยะสั้นหรือเฉพาะ
ทางต่างๆ ตามที่
สภาการพยาบาล
กาหนด และตาม
ความเชี่ยวชาญที่มี
ความจาเป็น อย่าง
น้อย

14,730,505.96

คน

1

-

135,000.00

14,730,505.96

-

135,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้
317,299.00

317,299.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

322,364.00
13,039,007.41

322,364.00
13,039,007.41 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1,522,505.96

1,522,505.96

14,561,513.37

14,561,513.37

-
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ยกเลิกโครงการ

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
49 มีผู้สมัครเข้าร่วมอบรมทั้งหมด
49 คน (จากแผนที่ตั้งไว้ 50
คน) คิดเป็นร้อยละ 98 เปิด
การอบรม ปฐมนิเทศและ
เตรียมความพร้อมผู้อบรมฯ
ในวันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน
2564 อยู่ระหว่างการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ
ผสมผสาน

100.00 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติจบ
การศึกษาของนักศึกษา ในปี
การศึกษา 2563 โดยอนุมัติ
รอบแรกในเดือน มี.ค.64
และรอบที่ 2 ในเดือน พ.ค.
64 คิดเป็นร้อยละ 100

มีแผนจะส่งบุคลากรสาย
วิชาการเข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ
ทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วย
ผ่าตัด ที่จะเปิดอบรมในช่วง
เดือน ส.ค.64 จานวน 2 ท่าน
แต่เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19
(COVID19) ส่งผลให้เลื่อน
การเปิดการอบรมออกไป
อย่างไม่มีกาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

98.00 ข้อจากัด สาหรับ
การจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติ
ซึ่งต้องดาเนินการ
ในห้องปฏิบัติ
ทางการพยาบาล

100.00

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโค
โรน่า 19
(COVID19) ส่งผล
ให้เลื่อนการเปิด
การอบรมออกไป
อย่างไม่มีกาหนด

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์กร

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

เงินรายได้

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

มีจานวนผู้ศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก
อย่างน้อย

คน

1

800,000.00

800,000.00

-

ยกเลิกโครงการ

ส่งบุคลากรสายวิชาการศึกษา
ต่อในระดับป.เอก ทุนส่วนตัว
(ตามแผนพัฒนาบุคลากร
คณะฯ) จานวน 1 คน ราย
น.ส.อุไรวรรณ สาสังข์ ณ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่ม
21 มิ.ย.64 - 20 มิ.ย.2567

ยกเลิกโครงการ รอประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้
เงินรายได้ จาก
มหาวิทยาลัย

มีจานวนอาจารย์ยื่น
ขอรับประเมิน
เอกสาร
ประกอบการสอนฯ

คน

3

20,000.00

20,000.00

-

ยกเลิกโครงการ

ไม่มีอาจารย์ยื่นขอรับประเมิน
เอกสารประกอบการสอนฯ ณ
ไตรมาส 4

ร้อยละ

80

955,000.00
5,200.00

955,000.00
5,200.00

ยกเลิกโครงการ ไม่มีอาจารย์ยื่น
ขอรับประเมิน
เอกสาร
ประกอบการสอนฯ

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID19)

คะแนน

4

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID19)

ร้อยละ

100

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID19)

ชั่วโมง/คน/
ปีการศึกษา

10

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า 19 (COVID19)

ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโค
โรน่า 19
ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโค
โรน่า 19
ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโค
โรน่า 19
ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดไวรัสโค
โรน่า 19

บาท

สูงกว่า

คะแนน

3.8

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย บุคลากรประเภท
สนับสนุน
สนับสนุน
สายสนับสนุวิชาการ
ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่ต่ากว่า

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการรักษาเสถียรภาพ
และจัดการภายใน
ทางการเงิน

รวมงบประมาณ

บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ
ทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะ
รายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายสุทธิ (ใช้
รายงานทางการเงิน)

คะแนนความพึง
พอใจในภาพรวม
องค์กร

-

-

-

-

56,000.00

56,000.00

-

-

61,200.00
5,636,000.00

61,200.00
5,636,000.00

65,800.00

65,800.00

-

5,636,000.00

5,636,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-
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สูงกว่าเป้าหมาย

อย฿ระหว่างการสรุปผลการ
ดาเนินงาน ยังไม่แล้วเสร็จ
ทั้งนี้คณะฯได้จัดโครงการหา
รายได้ จานวน 3 โครงการ
ตามแผนหารายได้ปี 2564
3.85 ผลประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวมองค์กร คะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 3.85

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100.00

งานบัญชียังสรุปไม่
แล้วเสร็จ เนื่องจาก
ต้องรอผู้สิบบัญชี
เข้าตรวจสอบ และ
ยืนยันข้อมูล

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ยกเลิกโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสร้างสุของค์กร

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ มากกว่า

คะแนน

3.51

522,000.00

522,000.00

-

สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละของความ
เชื่อมโยงระบบ
สารสนเทศเพื่อการ
บริหาร

ร้อยละ

40

220,000.00

220,000.00

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้าน
สารสนเทศของคณะ

คะแนน

3.6

-

สูงกว่าเป้าหมาย

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

4.46 เป็นผลประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการทุกงาน
ภายใต้สานักงานเลขานุการ
คณะฯ ประจาปีงบประมาณ
2564 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.46 คะแนน

100.00

40.00 มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร ที่เชื่อมโยงกันจานวน
4 ระบบ จากทั้งหมด 10
ระบบ

100.00

4.43 ผลประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการด้านสารสนเทศ
ประจาปีงบ 2564 มีค่าเฉลี่ย
4.43 คะแนน

100.00

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

1,364,000.00

1,364,000.00

คน

2

3,600.00

3,600.00

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่ต่ากว่า

ร้อยละ

80

21,200.00

21,200.00

-

สูงกว่าเป้าหมาย

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมไม่ต่ากว่า

คะแนน

4

262,000.00

262,000.00

38,099.40

38,099.40 สูงกว่าเป้าหมาย

4.69 ผลประเมินความพึงพอใจโดย
ภาพรวม ประจาปีงบประมาณ
2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
4.69

100.00

คะแนน

3.6

50,000.00

50,000.00

21,887.00

21,887.00 สูงกว่าเป้าหมาย

3.94 ผลประเมินความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
บุคลากร ประปีงบ 2564 มี
ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.94

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

ฉบับ

1

8,144,600.00
193,000.00

8,144,600.00
193,000.00

1 ได้แนวปฏิบัติคู่มือในการ
จัดทาวารสาร เพื่อเข้าสู่ฐาน
TCI จานวน 1 เล่ม

100.00

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

โครงการเสริมสร้าง
ความพึงพอใจต่อ
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ สวัสดิการและสวัสดิ
บุคลากร
ภาพ
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
โครงการพัฒนาและส่งเสริม ได้แนวปฏิบัติคู่มือใน
ความรู้
งานวิจัย
การจัดทาวารสาร
เพื่อเข้าสู่ฐาน TCI
จานวน

-

-
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7,058,986.40
272,672.00

1,363,000.00

ปัญหาอุปสรรค

80
จานวนผู้เข้ารับรางวัล

1,363,000.00

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

-

7,058,986.40
272,672.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1.00 จานวนบุคลากรดีเด่น คณะ
พยาบาลศาสตร์ ประจาปีงบ
2563 (จัดกิจกรรมในเดือน
ก.พ.64) เป็นบุคลการสาย
วิชาการ จานวน 1คน
139.00 บุคลากรคณะฯ เข้าร่วม
กิจกรรม คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 139

50.00

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

100.00

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
ได้คู่มือบริหาร
โครงการวิจัย (ฉบับ
ปรุบปรุงปี2564)

ฉบับ

1

มีข้อมูลสด้านการ
วิจัยของบุคลากรใน
ระบบ DMS

ร้อยละ

80

ทุนวิจัยได้รับการ
จัดสรร

ร้อยละ

80

จานวนโครงการวิจัย
ดาเนินการแล้วเสร็จ
ตามสัญญาทุน

ร้อยละ

80

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
5,700.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

5,700.00

-

807,500.00

807,500.00

-
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

สูงกว่าเป้าหมาย

-

-

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

1 ได้ (ร่าง) คู่มือบริหาร
โครงการวิจัย (ฉบับปรุบปรุง
ปี2564) จานวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนาเข้า
รับรองในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัยคณะฯ และ
คณะกรรมการประจาคณะฯ
ตามลาดับ

100.00

100.00 ผู้ปฏิบัติงานบริหารด้านการ
วิจัย ได้ดาเนินการกรอกข้อ
มุลผลงานวิจัยของอาจารย์ ใน
ระบบ DMS เป็นปัจจุบัน
ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว

100.00

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

26.00 1) ปี งปม. 64 จัดสรรทุน
วิจัย จานวน 5 ทุน ๆ ละ
30,000 บาท รวม
150,000 บาท
2) ปี งปม. 2563 เบิกจ่าย
ทุนวิจัย งวดที่ 2 จานวน 4
โครงการ รวมเป็นเงิน
60,750 บาท
รวมงบประมาณที่จัดสรรทุน
วิจัยเงินรายได้คณะ
210,750 บาท จากงบที่
ได้รับจัดสรรตามแผน
807,500 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 26

32.50

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

60.00 ในปีงบ 2564 มีจานวน
โครงการวิจัยที่ได้รับจัดสรร
ทุนวิจัย เงินรายได้ จานวน
10 ทุน ดาเนินการแล้วเสร็จ
จานวน 6 ทุน คิดเป็นร้อยละ
60

75.00

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
244,000.00

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

มีผลงานได้รับการ
เผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการ ระดับชาติ

เรื่อง

2

มีผลงานได้รับการ
เผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการ ระดับ
นานาชาติ

เรื่อง

2

มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารนานาชาติ

เรื่อง

2

-

มีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติ

เรื่อง

15

-

ร้อยละของผู้เข้าร่วม
โครงการ

ร้อยละ

90

ความพึงพอใจโดย
ภาพรวม

คะแนน

3.7

23,300.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

244,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้
-

23,300.00

-
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

- ในปีงบ 2564 ไม่มีผลงาน
ได้รับการเผยแพร่ในที่ประชุม
วิชาการ ระดับชาติ

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

1 ผลงานวิจัย เรื่อง THE
EFFECTS OF MULTIMEDIA
LEARNING TOOL ON
NURSING STUDENTS โดย
ผศ.สิริทรัพย์ สีหะวงษ์
นาเสนอในเวทีนานาชาติ

50.00

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

1 มีจานวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง
"Voices of Thai Women
Who Received Gender
sensitive empowerment
counseling" โดย ผศ.เกษร
สายธนู (ผู้ร่วมวิจัย) วารสาร
Journal of International
Women's Studies

50.00

-

สูงกว่าเป้าหมาย

16 ในปี พ.ศ.2564 มี
ผลงานวิจัยดังนี้
TCI ฐาน 1 จานวน 9 เรื่อง
TCI ฐาน 2 จานวน 7 เรื่อง
รวมเป็น 16 เรื่อง

100.00

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

สูงกว่าเป้าหมาย

- ในปีงบ 2564 ไม่มีการจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัย
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค covid19
4.19 ผลประเมินความพึงพอใจโดย
ภาพรวมด้านการบริหาร
งานวิจัยของคณะฯ ในปีงบ
2564 มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 4.19

ปัญหาอุปสรรค

- ในช่วงสถานการณ์
covid19 ไม่มีการ
จัดประชุมวิชาการ
ในระดับชาติ

- เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
covid19
100.00

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการสนับสนุนงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
โครงการทานุบารุง
รวบรวมและเผยแพร่องค์
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

จานวนงบประมาณ
ทุนวิจัยจากภายนอก
เป็นไปตามเป้าหมาย

บาท

560,000

บุคลากรได้เข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า

ร้อยละ

80

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่ต่ากว่า

คะแนน

4

-

ระดับความพึงพอใจ
ร้อยละ
80
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมต่อ
ประโยชน์ที่ได้รับใน
การเข้าร่วมโครงการ
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม -

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

560,000.00

560,000.00

1,833,500.00
8,000.00

1,833,500.00
8,000.00

-

35,000.00

43,000.00

43,000.00

180,000.00

180,000.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

452,672.00

452,672.00
- สูงกว่าเป้าหมาย

153

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

180,000.00 จานวน 1 โครงการวิจัยจาก
สถาบันวิจัยฯ มทส. เรื่อง
ความเสี่ยงต่อภาวะฉุกเฉินจาก
โรคเบาหวานของผู้สูงอายุฯ
สนับสนุนงบจานวน
180,000 บาท

32.14

144.00 บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรม
เฉลี่ยคิดเป็น ร้อยละ 144
(จากจานวน 2 กลุ่มเป้าหมาย
คือ ผู้เข้าร่วม กับเข้าร่วม
แบบออนไลน์)

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

4.66 ค่าคะแนนความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมในภาพรวม
เฉลี่ย 4.66 คะแนน

100.00

9,339.50

9,339.50 สูงกว่าเป้าหมาย

93.20 ค่าความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมต่อประโยชน์ที่ได้รับ
ในภาพรวม เฉลี่ย ร้อยละ
93.20

100.00

9,339.50

9,339.50

-

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

-

35,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการสนับสนุนการผลิต
โครงการสนับสนุนการจัดการ ร้อยละของนักศึกษา
บัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ เรียนการสอนสาขาพยาบาล ทีส่ าเร็จการศึกษา
ศาสตร์
ตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
โครงการสนับสนุนและส่งเสริม โครงการสนับสนุน
จานวนงบประมาณ
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
จากการหารายได้
นักศึกษา
ภายนอก
จากแหล่งทุน
ภายนอก

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละ

90

บาท

60,000

15,971,778.20

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

657,100.00

657,100.00

657,100.00
60,000.00

657,100.00
60,000.00

60,000.00
36,475,245.96

60,000.00
52,447,024.16

-

15,822,578.12
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
367,779.05

367,779.05 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

367,779.05
159,000.00

367,779.05
159,000.00 สูงกว่าเป้าหมาย

159,000.00
24,342,243.64

159,000.00
40,164,821.76

ผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินงานตามค่า
(ให้เติมข้อมูล
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
88.57 ปีการศึกษา 2563 มีผู้สาเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด จานวน 62
คน จากจานวน 70 คน คิด
เป็นร้อยละ 88.57

159,000.00 1. ทุนการศึกษาจากศิษย์เก่า
6,000 บาท
2. ทุน ผศ.ดร. สุรีย์ 10,000
บาท
3. ทุนดร.จุฬาดา 1,200 บาท
4. ทุนมูลนิธิชิน โสภณพนิช
141,800 บาท

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

98.41 มีผู้สาเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลาที่
หลักสูตรกาหนด

100.00

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

แนวทางแก้ไข/ ต่ากว่าค่า
พัฒนา : คณะฯ เป้าหมาย
กาหนดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียน
บรรจุไว้ในแผน
โครงการ/
กิจกรรม ปีงบ
2565 โดยเน้น
การพัฒนาการ
เรียนรู้รายวิชา
พื้นฐานวิชาชีพ
ที่ส่งผลต่อการ
จบตามหลักสูตร
ของนักศึกษา
พยาบาล

สูงกว่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานหลัก

คณะเภสัชศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

ร้อยละ

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการเงินรายได้ จานวนโครงการ/
โครงการ
คณะเภสัชศาสตร์
กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้ประชาชน
ในชุมชนในเขตอีสาน
ใต้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร
จานวนโครงการ/
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบ กิจกรรมที่จัดขึ้น
ใหม่
เพื่อให้ความรู้ด้าน
สุขภาพแก่บุคลากร
ทางการแพทย์

โครงการพัฒนายาและผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

โครงการ

ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
ของจานวนผู้เข้ารับ
บริการหรือผู้ใช้
ประโยชน์ และ/หรือ
ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของรายได้หน่วย
บริการวิชาการ ของ
แต่ละหน่วยบริการ

100

27,878,600.00

1

27,878,600.00
-

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

-

27,878,600.00

21,352,022.60

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้

-

800,000.00

27,878,600.00
400,000.00

-

266,559.83

5

-

800,000.00

650,000.00

-

625,000.00

5

-

240,000.00

240,000.00

-

9,700.50
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

28,740,063.20 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
266,559.83 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

625,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

9,700.50 สูงกว่าเป้าหมาย

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ให้เติมข้อมูล
(ให้อธิบายผลการ
เฉพาะตัวเลข
ดาเนินงานเพิ่มเติม)
เท่านัน้ )
100 ปัจจุบันมีงบประมาณ
รองรับการเบิกค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐครบถ้วน
-

ได้ยกเลิกการจัดกิจกรรม
พื่อส่งเสริมให้ประชาชนใน
ชุมชนในเขตอีสานใต้มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา2019 มีผลให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ตาม
แผน
5 มีการจัดโครงการย่อย
จานวน 5 โครงการ

338.87 ปี 2563 มีรายรับ
47,690 บาท
ปี 2564 มีรายรับ
209,300 บาท
รายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ
161,610 บาท
คิดเป็นร้อยละ 338.87

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

100.00 ไม่พบปัญหา

- ได้มีการแพร่ระบาดของ
โรค Covid-19 ระลอก
สามมีผลกระทบต่อแผน
ดาเนินงาน

100.00 เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการ
ระบาดของไวรัส
Covid-19 ระลอกสาม
อาจจะมีผลกระทบต่อ
จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการแต่ละรอบไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย

100.00 ไม่พบปัญหา

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ได้ยกเลิกการจัด
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
กิจกรรมเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019
ทั้งนี้ เตรียมวางแผนจัด
กิจกรรมอีกครั้งในปีต่อไป

ได้เสนอขอปรับลด
บรรลุค่าเป้าหมายตาม
เป้าหมายรายรับและ
ตัวชี้วัด
ปรับเปลี่ยนเป้าหมาย
ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการวิเคราะห์คุณภาพน้าดื่ม
และน้าแข็ง

ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ
ของจานวนผู้เข้ารับ
บริการหรือผู้ใช้
ประโยชน์ และ/หรือ
ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของรายได้หน่วย
บริการวิชาการ ของ
แต่ละหน่วยบริการ

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการเงินกองทุนรายได้จากการ จานวนผู้ชดใช้ทุนใน คน
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชดใช้ทุนของนักศึกษาคณะเภสัช
กรณีที่ผิดสัญญา
ศาสตร์ผู้ผิดสัญญา

5

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1,600,000.00

1,600,000.00

-

1

-

3,440,000.00
250,000.00

3,440,000.00
250,000.00

-

-

โครงการเงินบริจาคเพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน

จานวนเงินบริจาค
เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน

บาท

1,000,000

-

1,600,000.00

1,000,000.00

โครงการเงินผลประโยชน์จากการ
ดาเนินงานเพื่อพัฒนางานตาม
ภารกิจหลัก (เงินรายได้จาก
ผลประโยชน์ในการดาเนินงาน)

จานวนเงินรายได้จาก บาท
เงินผลประโยชน์น์
จากการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนางานตาม
ภารกิจหลัก

80,000

-

80,000.00

80,000.00

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

ร้อยละของนักศึกษา
ที่สาเร็จการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานดีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ

80

-

654,100.00

654,100.00

ร้อยละ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

879,709.81

879,709.81 สูงกว่าเป้าหมาย

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ให้เติมข้อมูล
(ให้อธิบายผลการ
เฉพาะตัวเลข
ดาเนินงานเพิ่มเติม)
เท่านัน้ )
36.55 ปี 2563 รายรับ
1,565,800 บาท
ปี 2564 รายรับ
2,137,150 บาท
รายได้ที่เพิ่มขึ้นเท่ากับ
572,350 บาท (คิดเป็น
ร้อยละ 36.55)

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

100.00 ไม่พบปัญหา

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00 ไม่พบปัญหา (ตัวชี้วัดนี้
จะมีผลการดาเนินงาน
ในกรณีที่มีเภสัชกรผู้ผิด
สัญญาในปีงบประมาณ
นี้ที่ต้องนามาเงินชดใช้
ทุน)

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00 ไม่พบปัญหา

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00 ไม่พบปัญหา

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00 ไม่พบปัญหา

สูงกว่าเป้าหมาย

-

-

- บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

631,300.00

-

-
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559,728.00

631,300.00 สูงกว่าเป้าหมาย

-

สูงกว่าเป้าหมาย

559,728.00 สูงกว่าเป้าหมาย

1 มีผลการดาเนินงานใน
กรณีที่มีเภสัชกรผู้ผิด
สัญญาในปีงบประมาณนี้ที่
ต้องนามาเงินชfใช้ทุนจา
นาย 1 ราย ชดใช้ทุน
จานวนเงิน 72,606.74
บาท
1,014,300 จานวนเงินบริจาคทั้งสิ้น
1,014,300 บาท
เบิกจ่ายแล้ว จานวน
631,300 บาท
780,071.42 รายรับจริงเงิน
ผลประโยชน์ เท่ากับ
780,071.42 บาท

100 นักศึกษาสาเร็จการศึกษา
6 ราย มีผลงานตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ 5 ราย
และระดับนานาชาติ 1
ราย คิดเป็นร้อยละ 100

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญา ร้อยละของบัณฑิตที่ ร้อยละ
ตรี
สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพในรอบแรก
และ

ระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา
โครงการรองรับความจาเป็นเร่งด่วน อาคาร/สถานที่/
ในการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์
อุปกรณ์ได้รับการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
พร้อมใช้งาน
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม

ค่าเป้าหมาย

100

คะแนน

4

ร้อยละ

100

ร้อยละของบุคลากรที่มีคร้วามผู
อยละกพันกับองค์กร 85

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

61,107,800.00

23,224,400.00

84,332,200.00

6,000.00

6,000.00

32,470,000.00

32,470,000.00

-

58,278,500.00
5,000.00

119,386,300.00
5,000.00

-

5,000.00

5,000.00

-

61,107,800.00
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

31,733,863.20

13,255,162.45

44,989,025.65 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

30,024,400.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

สูงกว่าเป้าหมาย

30,024,400.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ให้เติมข้อมูล
(ให้อธิบายผลการ
เฉพาะตัวเลข
ดาเนินงานเพิ่มเติม)
เท่านัน้ )
82.24 บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพจานวน
88 คน จากจานวนบัณฑิต
107 คน คิดเป็นร้อยละ
82.24

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

82.24 การสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพของ
บัณฑิตยังต่ากว่า
เป้าหมายที่กาหนด

4.4 ระดับความพึงพอใจของ
นายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา เท่ากับ 4.4

100.00 ไม่พบปัญหา

100 อาคาร/สถานที่/อุปกรณ์
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซมพร้อมใช้งาน
ครบถ้วน ร้อยละ 100

100.00 ไม่พบปัญหา

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

การกาหนดเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย
ร้อยละ 100 เป็นการ
กาหนดเป้าหมายในเชิง
รุกเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ผลการ
ดาเนินงานที่ยังต่ากว่า
เป้าหมาย คณะฯ
เตรียมพิจารณาทบทวน
กระบวนการส่งเสริมให้
บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพให้
เป็นไปตามเป้าหมายใน
อนาคต

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

- ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-
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73.9 ประเมินจาก
แบบสอบถามของกองการ
เจ้าหน้าที่

86.94 ผู้ตอบแบบประเมิน
ค่อนข้างน้อย (34 คน
จากจานวนบุคลากร
105 คน คิดเป็นร้อย
ละ 32.38 ซึ่งเป็น
สัดส่วนที่น้อย อาจจะไม่
สะท้อนถึงความผูกพัน
ต่อองค์กรในภาพรวม

เตรียมปรับปรุงระบบ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
สารวจความผูกพัน และ
รณรงค์ให้บุคลากรตอบ
แบบสารวจในสัดส่วน
ที่พิ่มมากขึ้น

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ
วิชาการ
มีสมรรถนะและผล
การประเมินตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สายสนับสนุน
สนับสนุน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก

80

ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ
มีสมรรถนะและผล
การประเมินตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

80

จานวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ

30

เรื่อง

-

-

-

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ให้เติมข้อมูล
(ให้อธิบายผลการ
เฉพาะตัวเลข
ดาเนินงานเพิ่มเติม)
เท่านัน้ )
96.19 จานวนบุคลากร 105 คน
(ไม่รวมลาศึกษา) มี
สมรรถนะและการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80 จานวน
101 คิดเป็นร้อยละ
96.19

100.00 ไม่พบปัญหา

สูงกว่าเป้าหมาย

96.19 จานวนบุคลากร 105 คน
(ไม่รวมลาศึกษา) มี
สมรรถนะและการประเมิน
ตั้งแต่ร้อยละ 80 จานวน
101 คิดเป็นร้อยละ
96.19

100.00 ไม่พบปัญหา

สูงกว่าเป้าหมาย

เงินรายได้

300,000.00

300,000.00

-

47,127.00

47,127.00 สูงกว่าเป้าหมาย

300,000.00
80,000.00

300,000.00
80,000.00

-

13,750.00

13,750.00 สูงกว่าเป้าหมาย

80,000.00
6,800,000.00

80,000.00
6,800,000.00

-

5,784,269.56
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5,784,269.56 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

7 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับชาติ
จานวน 7 ผลงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

23.33 เนื่องจากรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ของ
โครงการวิจัยในบาง
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงยังไม่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ สาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 มี
ผลให้ไม่สามารถเข้า
ทางานวิจัยได้ในบางช่วง
และมีข้อจากัดในการ
พื้นที่รองรับการ
ดาเนินงานเพื่อการ
ผลิตผลงานวิจัย

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

คณะฯ จัดเตรียม
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
แนวทางสนับสนุนให้
อาจารย์ทาวิจัยสาเร็จได้
ตามเป้าหมาย โดย
เตรียมจัดให้มีพื้นที่
สาหรับใช้เป็น Cluster
กลุ่มวิจัยที่เอื้อให้
อาจารย์สร้างผลงานวิจัย
ได้สะดวก และสามารถ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
จานวนที่สูงขึ้นตาม
เป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ

โครงการเปลี่ยนระดับฮอร์โมนที่
จานวนผลงานวิจัย
ควบคุมความอยากอาหารและความ ตีพิมพ์ที่อยู่ใน
เต็มอิ่มในอาสาสมัครที่ได้รับข้าว
ฐานข้อมูลระดับชาติ
กล้องงอก

เรื่อง

30

เรื่อง

30

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

-

244,200.00

-

-
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

244,200.00

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ให้เติมข้อมูล
(ให้อธิบายผลการ
เฉพาะตัวเลข
ดาเนินงานเพิ่มเติม)
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

19 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ จานวน 19
ผลงาน

63.33 เนื่องจากรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ของ
โครงการวิจัยในบาง
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงยังไม่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ สาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 มี
ผลให้ไม่สามารถเข้า
ทางานวิจัยได้ในบางช่วง
และมีข้อจากัดในการ
พื้นที่รองรับการ
ดาเนินงานเพื่อการ
ผลิตผลงานวิจัย

คณะฯ จัดเตรียม
แนวทางสนับสนุนให้
อาจารย์ทาวิจัยสาเร็จได้
ตามเป้าหมาย โดย
เตรียมจัดให้มีพื้นที่
สาหรับใช้เป็น Cluster
กลุ่มวิจัยที่เอื้อให้
อาจารย์สร้างผลงานวิจัย
ได้สะดวก และสามารถ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
จานวนที่สูงขึ้นตาม
เป้าหมาย

244,200.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

7 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับชาติ
จานวน 7 ผลงาน

23.33 เนื่องจากรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ของ
โครงการวิจัยในบาง
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงยังไม่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ สาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 มี
ผลให้ไม่สามารถเข้า
ทางานวิจัยได้ในบางช่วง
และมีข้อจากัดในการ
พื้นที่รองรับการ
ดาเนินงานเพื่อการ
ผลิตผลงานวิจัย

คณะฯ จัดเตรียม
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
แนวทางสนับสนุนให้
อาจารย์ทาวิจัยสาเร็จได้
ตามเป้าหมาย โดย
เตรียมจัดให้มีพื้นที่
สาหรับใช้เป็น Cluster
กลุ่มวิจัยที่เอื้อให้
อาจารย์สร้างผลงานวิจัย
ได้สะดวก และสามารถ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
จานวนที่สูงขึ้นตาม
เป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการการหาสภาวะเหมาะสมใน จานวนผลงานวิจัย
ผลิตโปรตีนไฮโดรไลเซตจากน้าที่ได้ ตีพิมพ์ที่อยู่ใน
จากการผลพลอยได้จากการผลิต
ฐานข้อมูลระดับชาติ
ข้าวกล้องงอกพันธุแ์ สงแรกฯ

7 โครงการวิจัยและพัฒนา

โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม

จานวนผลงานวิจัย
ตีพิมพ์ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลระดับชาติ

เรื่อง

30

-

เรื่อง

30

-

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ให้เติมข้อมูล
(ให้อธิบายผลการ
เฉพาะตัวเลข
ดาเนินงานเพิ่มเติม)
เท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

374,400.00

-

374,400.00

374,400.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

7 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับชาติ
จานวน 7 ผลงาน

23.33 เนื่องจากรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์ของ
โครงการวิจัยในบาง
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงยังไม่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ได้ สาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019 มี
ผลให้ไม่สามารถเข้า
ทางานวิจัยได้ในบางช่วง
และมีข้อจากัดในการ
พื้นที่รองรับการ
ดาเนินงานเพื่อการ
ผลิตผลงานวิจัย

คณะฯ จัดเตรียม
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
แนวทางสนับสนุนให้
อาจารย์ทาวิจัยสาเร็จได้
ตามเป้าหมาย โดย
เตรียมจัดให้มีพื้นที่
สาหรับใช้เป็น Cluster
กลุ่มวิจัยที่เอื้อให้
อาจารย์สร้างผลงานวิจัย
ได้สะดวก และสามารถ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
จานวนที่สูงขึ้นตาม
เป้าหมาย

722,000.00

722,000.00

-

455,725.00

455,725.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

19 จานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติ จานวน 19
ผลงาน

63.33 สาเหตุเนื่องจากรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์
ของโครงการวิจัยในบาง
โครงการยังไม่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่กาหนด
จึงยังไม่สามารถตีพิมพ์
เผยแพร่ได้

คณะฯ จัดเตรียม
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
แนวทางสนับสนุนให้
อาจารย์ทาวิจัยสาเร็จได้
ตามเป้าหมาย โดย
เตรียมจัดให้มีพื้นที่
สาหรับใช้เป็น Cluster
กลุ่มวิจัยที่เอื้อให้
อาจารย์สร้างผลงานวิจัย
ได้สะดวก และสามารถ
ผลิตผลงานวิจัย/ผลงาน
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
จานวนที่สูงขึ้นตาม
เป้าหมาย

7,522,000.00

7,522,000.00

-
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย โครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุ
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ไพฑูรยประภาตถาคต
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

จานวนกิจกรรมที่จัด
ขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี

กิจกรรม

1

-

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการพัฒนานักศึกษา
ระดับความพึงพอใจ คะแนน
4
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
ของนายจ้างที่มีต่อ
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
ผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตร
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด
89,971,778.20

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

226,300.00

226,300.00

-

226,300.00
151,500.00

226,300.00
151,500.00

-

151,500.00
70,559,120.00

151,500.00
160,530,898.20

89,971,778.20
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ดาเนินงาน เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ให้เติมข้อมูล
(ให้อธิบายผลการ
เฉพาะตัวเลข
ดาเนินงานเพิ่มเติม)
เท่านัน้ )

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1 มีการจัดกิจกรรมจานวน
1 กิจกรรม คือ กิจกรรม
ทาบุญเลี้ยงพระเนื่องในวัน
สถาปนาคณะเภสัชศาสตร์
โดยไม่ได้มีการเบิกจ่าย
งบประมาณภายใต้
โครงการนี้

100.00 ไม่พบปัญหา

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4.4 คะแนนความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตเป็นไปตาม
เป้าหมาย

100.00 ไม่พบปัญหา

สูงกว่าเป้าหมาย

เงินรายได้

-

59,850.00

54,103,484.79

-

59,850.00 สูงกว่าเป้าหมาย

144,075,262.99

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ชื่อหน่วยงานหลัก คณะรัฐศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการการพัฒนา
ระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
และการบริหารความ
เสี่ยง

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
การศึกษาและการ
เรียนรู้
เรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการ
โครงการสนับสนุน
จานวนเครือข่าย
เครือข่าย
วิชาการ
งานบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก
โครงการให้บริการแก่ จานวนเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นทางด้าน
การเมืองการปกครอง
โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต โครงการบริหารและ จานวนนักศึกษาใหม่
สาขาวิชารัฐประศาสน จัดการหลักสูตรรัฐ
ศาสตร์
ประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาปกครอง
ท้องถิ่น
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต โครงการพัฒนาการ จานวนนักศึกษาใหม่
สาขาวิชารัฐศาสตร์
ผลิตบัณฑิต โครงการ
พัฒนาบัณฑิตเพื่อการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

35,000.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00
1,686,200.00

1,686,200.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

27,085.00

27,085.00 สูงกว่าเป้าหมาย

826,202.00 สูงกว่าเป้าหมาย

826,202.00

400,000.00

1,686,200.00
1,698,490.00

1,580,160.00

1

670,200.00

670,200.00

137,234.40

คน

430

1,070,200.00
449,000.00

1,070,200.00
449,000.00

200,966.00

200,966.00 สูงกว่าเป้าหมาย

คน

430

449,000.00
1,348,465.00

449,000.00
1,348,465.00

120,450.00

120,450.00 สูงกว่าเป้าหมาย

162

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้

1

เครือข่าย

1,686,200.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

1,580,160.00 สูงกว่าเป้าหมาย

137,234.40 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

45 จานวนเครือข่ายในการ สูงกว่าเป้าหมาย
ให้บริการวิชาการ
จานวน 45 เครือข่าย
(หน่วยงาน)

สูงกว่าเป้าหมาย

1 มีเครืองข่ายในการ
ดาเนินการจานวน 1
เครือข่าย

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิต ทาง
สังคมศาสตร์

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

1,831,035.00

1,831,035.00

787,638.13

787,638.13 สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการสนับสนุนการ จานวนนักศึกษาใหม่
เรียนการสอนหลักสูตร
รัฐศาสตร์บัณฑิต
สาขาการปกครอง

คน

430

575,500.00

575,500.00

476,290.81

476,290.81 สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

3,755,000.00
575,200.00

3,755,000.00
575,200.00

-

80

1,384,378.94
152,389.76

1,384,378.94
152,389.76 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

575,200.00
295,200.00

575,200.00
295,200.00

-

1

152,389.76
106,600.00

152,389.76
106,600.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

430

295,200.00
415,600.00

295,200.00
415,600.00

-

คน

106,600.00
311,122.58

106,600.00
311,122.58 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายใน จานวนนักศึกษาใหม่
การจ้างบุคลากร

คน

430

9,791,200.00

9,791,200.00

8,694,474.53

จานวนนักศึกษาใหม่
จานวนนักศึกษาใหม่

คน
คน

430
430

180,000.00
580,800.00

180,000.00
580,800.00

โครงการจัดหา
จานวนนักศึกษาใหม่
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน

คน

430

179,800.00

674,902.00

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนา
ร้อยละของบุคลากรที่ ร้อยละ
บุคลากร
บุคลากร
มีความผูกพัน์กับองค์กร
โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ โครงการบริหาร
กลไกการบริหาร
งานวิจัย
งานวิจัย

จานวนโครงการ

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ โครงการค่าใช้จ่าย
จานวนนักศึกษาใหม่
บริหารและจัดการ
เงินประจาตาแหน่ง
ภายใน

โครงการจัดจ้าง
พนักงานเงินรายได้

โครงการ
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บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1 มีเครืองข่ายในการ
ดาเนินการจานวน 1
เครือข่าย

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

8,694,474.53 สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

580,300.00

ยกเลิกโครงการ
580,300.00 สูงกว่าเป้าหมาย

ยกเลิกโครงการ
สูงกว่าเป้าหมาย

628,752.00

628,752.00 สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

โครงการพัฒนางาน
นโยบายและแผน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

เงินรายได้

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

2,401,200.00

2,607,000.00

2,189,829.40

2,189,829.40 สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

232,800.00

232,800.00

232,800.00

232,800.00 สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

430

391,300.00

391,300.00

80,251.30

80,251.30 สูงกว่าเป้าหมาย

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

บุคลากรที่ได้ความรู้
เกณฑ์ EdPEx/TQA

ร้อยละ

80

215,000.00

215,000.00

121,000.00

430

1,083,900.00

1,083,900.00

15,471,600.00
1,600,000.00

15,471,600.00
1,600,000.00

-

2

1,600,000.00
25,000.00

1,600,000.00
25,000.00

-

1

25,000.00

25,000.00

-

โครงการรักษา
จานวนนักศึกษาใหม่
เสถียรภาพทางการเงิน

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อ
โครงการสนับสนุน
จานวนโครงการ
สร้างองค์ความรู้
งานวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

คน

โครงการ

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม
โครงการศึกษา
โครงการอนุรักษ์
จานวนกิจกรรมที่นา โครงการ
ค้นคว้าวิจัยรวบรวม ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ความรู้และภูมิปัญญา
และเผยแพร่องค์
จังหวัดอุบลราชธานี พืน้ บ้านมาใช้ประโยชน์
ความรู้และภูมิปัญญา
ด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม

-
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ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

12,838,529.81
-

121,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

สูงกว่าเป้าหมาย

12,838,529.81
- ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

25,000.00

25,000.00 สูงกว่าเป้าหมาย

25,000.00

25,000.00

อยู่ระหว่างดาเนินการ อยู่ระหว่าง
จะมีการดาเนิน
ดาเนินงาน
โครงการนระหว่างช่วง
เดือน พย.-ธค.
440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน
0 ต่ากว่าเป้าหมาย

ต่ากว่าเป้าหมาย

3 มีกิจกรรมจานวน 1
กิจกรรม

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการปรับปรุง
ฟุตบาทหน้าคณะฯ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ จะมี
การดาเนิน
โครงการนระหว่าง
ช่วงเดือน พย.-ธค.

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผู้ให้ทุนลดการให้
ทุนน้อยลง

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการส่งเสริมและ โครงการพัฒนา
สนับสนุนกิจกรรม
นักศึกษา
เสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

จานวนนักศึกษาใหม่

คน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

430

826,020.00

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

495,600.00

495,600.00

495,600.00
25,004,430.00

495,600.00
25,830,450.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
175,153.00

826,020.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

175,153.00
16,412,097.61
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175,153.00 สูงกว่าเป้าหมาย

175,153.00
17,238,117.61

440 มีผลการรับนักศึกษา สูงกว่าเป้าหมาย
ใหม่ประจาปีการศึกษา
2564 จานวน 440
คน

สูงกว่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก (เงินบริจาค)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

80

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการจัดสรรทรัพยากร โครงการจัดหาครุภัณฑ์
จานวนนักศึกษาใหม่ ร้อยละ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อ
สาหรับการรองรับการเรียน
สนับสนุนการเรียนการสอน การสอน
และการปฏิบัติงาน

โครงการจัดสรรทรัพยากร ครุภัณและอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริหารจัดการ
จานวนนักศึกษาใหม่ ร้อยละ
80
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่

โครงการประชุมสัมมนาและ รายได้จากการ
การอบรมเพื่อเสริมสร้างความ ให้บริการวิชาการ
มั่นคงในการประกอบอาชีพ และการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

-

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้

4,500,000.00

4,500,000.00

-

2,760,500.00

2,760,500.00

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

55,644,900.00

4,500,000.00
-

4,500,000.00
57,605,322.80

57,605,322.80

-

57,605,322.80

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

55,644,900.00
-

6,837,500.00

55,644,900.00
7,662,100.00

-

7,375,172.11

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

-

6,837,500.00
8,000.00

6,837,500.00
8,000.00

-

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

-

60,000.00

60,000.00

-

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

29.74 ปีงบประมาณ 2563 มี
โครงการประชุมสัมมนาและ
การอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ จานวน 5 โครงการ
รวมเป็น งบประมาณ
1,377,500 บาท
ปีงบประมาณ 2564 มี
โครงการประชุมสัมมนาและ
การอบรมเพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพ ดังต่อไปนี้
1) โครงการสร้างความ
ตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมโดย
ใช้หลักวิธีดาเนินการของ
GLOBE ประจาปีงบประมาณ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

7,375,172.11

-
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
2) โครงการภายใต้โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตาบลแบบบูณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ) จานวน
1,727,150 บาท
ปีงบประมาณ 2563 รวม =
1,377,500 บาท
ปีงบประมาณ 2564 รวม =
1,787,150 บาท
คิดเป็น ปีงบประมาณ 2564
มากกว่า ปีงบประมาณ
2563 ร้อยละ 29.74

โครงการหารายได้จาก
ห้องปฏิบัติการของคณะ/ศูนย์
ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือ
ต่างๆ

รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ
และการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

-

1,840,000.00

1,840,000.00

-
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1,134,742.25

1,134,742.25

สูงกว่าเป้าหมาย

41.72 คณะวิทยาศาสตร์ มีหน่วย
บริการวิเคราะห์และทดสอบ
สาหรับการบริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายนอก
ปีงบประมาณ 2563 รายรับ
รวม 1,837,418.01 บาท
ปีงบประมาณ 2564 (ไตร
มาสที่ 1 - 4) 1,070,758
บาท
น้อยกว่าปีงบประมาณ 2563
จานวน 766,660.01
บาท
คิดเป็นร้อยละ 41.72

100.00 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
ทาให้คณะ
วิทยาศาสตร์มีรายรับ
น้อยลง

รอสถานการณ์การ สูงกว่าเป้าหมาย
แพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19) สิ้น
สิ้นลง หรือ อยู่ใน
ระยะที่ปลอดภัย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการให้บริการวิชาการ
ตามความต้องการของ
หน่วยงานภายนอก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ
และการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

-

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
29,789,500.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

29,789,500.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
28,424,808.30

28,424,808.30

สูงกว่าเป้าหมาย

52.82 คณะวิทยาศาสตร์ มีรายได้
จากการให้บริการวิชาการ
และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน ดังนี้
1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ
สอวน. (จัดสอบ 20
ธันวาคม 2563) =
906,974.50 บาท
1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ
สอวน. ค่าย 1 =
4,382,000 บาท
2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ
สอวน. ค่าย 2 =
2,853,500 บาท
3. โครงการแข่งขัน
คณิตศาสตร์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 18 =
2,000,000 บาท
4. โครงการ วมว. (ไตรมาส 1
- 2) = 14,800,000 บาท

5. โครงการภายใต้โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายตาบลแบบบูณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตาบล สร้าง
รากแก้วให้ประเทศ) จานวน
1,727,150 บาท
6. โครงการห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ = 2,732,760
บาท
7. โครงการการประกวด
โครงงานของนักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว์ (YSC 2019) =
290,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563 รายรับ
รวม 19,430,220 บาท
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เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
ทาให้คณะ
วิทยาศาสตร์ ไม่
สามารถจัดกิจกรรม
โครงการห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์
ได้ ส่งผลให้ไม่มี
รายรับโครงการนี้ ใน
ไตรมาสนี้

รอสถานการณ์การ สูงกว่าเป้าหมาย
แพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COVID-19) สิ้น
สิ้นลง หรือ อยู่ใน
ระยะที่ปลอดภัย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
ปีงบประมาณ 2564 รายรับ
รวม 29,692,384.50 บาท
คิดเป็น มากกว่าปีงบประมาณ
2563 จานวน
10,262,164.50 บาท คิด
เป็นร้อยละ 52.82

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์

จานวนนักศึกษาใหม่

โครงการพัฒนากาลังคนด้าน จานวนนักศึกษาที่
วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี
ได้รับทุน
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลรวม

ร้อยละ

80

4,396,700.00

คน

8

2,457,400.00

8,789,300.00

26,888,000.00
-

-

26,888,000.00
8,250,700.00

8,250,700.00

-

2,457,400.00

2,457,400.00

-

8,789,300.00

8,250,700.00

2,457,400.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-
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สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้
8

จานวนนักศึกษาที่ได้รับทุน 8
คน แบ่งเป็น 3 ประเภททุน
ดังนี้
1) ทุน ป.ตรี-โท-เอก จานวน
2 คน
2) ทุน ป.โท-เอก จานวน 5
คน
3) ทุน ป.เอก จานวน 1 คน

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

-

6,106,400.00 7. โครงการการ
ประกวดโครงงานของ
นักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์
(YSC 2019) =
290,000 บาท
ปีงบประมาณ 2563
รายรับรวม
19,430,220 บาท
ปีงบประมาณ 2564
รายรับรวม
29,692,384.50 บาท
คิดเป็น มากกว่า
ปีงบประมาณ 2563
จานวน
10,262,164.50
บาท คิดเป็นร้อยละ
52.82

-

4,833,706.24

4,833,706.24

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละของการ
จัดหาครุภัณฑ์ได้
ตามแผน

ร้อยละ

90

-

1,386,500.00

1,386,500.00

-

1,262,470.00

1,262,470.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00 ดาเนินการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบทุกรายการ โดยมีเงิน
เหลือจ่ายจานวน
124,030.-บาท

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการจ้างเหมาทาความ
สะอาด

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

-

712,800.00

712,800.00

-

616,400.00

616,400.00

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารจัดการเพื่อ
จ้างบุคลากร

จานวนนักศึกษาใหม่

ร้อยละ

80

-

12,478,700.00

12,478,700.00

-

11,492,095.24

11,492,095.24

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการปรับปรุงและพัฒนา จานวนนักศึกษาใหม่
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน

ร้อยละ

80

-

4,813,300.00

3,661,530.00

-

523,115.81

523,115.81

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสม โครงการรายได้จากการ
องค์ความรู้โครงการวิจัยที่ อนุญาตใช้สิทธิจากทรัพย์สิน
สามารถนาไปใช้ในการ
ทางปัญญา
พัฒนาชุมชนและสังคม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนผลงาน

ไม่น้อยกว่า

2

โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยจากแหล่งทุน จานวนทุนสนับสนุน
จานวน
5
วิจัยภายนอก
เพื่อพัฒนา
ผลงานวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย โครงการการศึกษาปัจจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์
กายภาพและ เคมีที่มีผลต่อ
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
การเพาะเลี้ยงแพลงตอนสัตว์
ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อการประมง
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

การเพาะเลี้ยง
แพลงก์ตอนที่มี
ศักยภาพ

ชนิด

1

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

-

25,497,700.00
180,000.00

25,497,700.00
180,000.00

-

-

160,000.00
7,200,000.00

160,000.00
7,200,000.00

-

6,000,000.00
-

6,000,000.00
90,000.00

90,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย

3

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับอนุ
สิทธิบัตร จานวน 3 ผลงาน
ดังนี้
1. ระบบการเรียกใช้เซอร์วิส
ของอุปกรณ์ต่อพ่วงระบบ
เครือข่ายด้วยคิวอาร์โค้ด
อัตโนมัติหรือไดนามิกคิวอาร์
โค้ด
2. กรรมวิธีการผลิตบล็อก
คอนกรีตลดแรงกระแทก
3. อุปกรณ์ควบคุมการยิงปืน
สาหรับเกมที่ใช้ร่วมกับ
อุปกรณ์วีอาร์ และอุปกรณ์เอ
อาร์โดยใช้เซนเซอร์แกนสาม
มิติชี้ตาแหน่งและทิศทางการ
ยิง

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

28

ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 คณะวิทยาศาสตร์
ได้รับสนับสนุนทุนวิจัยจาก
ภายนอก จานวน 28 ทุน

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

เงินรายได้
-

90,000.00
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-

5,415,957.92

-

-

5,415,957.92

90,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1.00 กาลังจัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์
มีการนานักศึกษาไปร่วมใน
การสารวจ/ศึกษา จานวน 5
คน ได้แก่
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ขัณฑะ
มลฑล
2. นายเฉลิมชัย อาษานอก
3. นางสาวสิรภัทร ทองดวง
4. นางสาวอารีรัตน์ เมืองบาล
5. นางสาวกาญจนาพร ศรชัย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการการศึกษาอิทธิพล
ของปัจจัย ต่างๆ ต่อการเจริญ
ของไรโซมจุหลัน
(Cymbidium ensifolium
(L.) Sw.) ในสภาพปลอดเชื้อ
และการปลูกรักษาพันธุ
กล้วยไม้ป่า

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ความพึงพอใจต่อ
โครงการของ
นักศึกษาที่ร่วม
โครงการ

ร้อยละ

100

120,000.00

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี 210,000.00
ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการสนับสนุนการจัด
จานวนนักศึกษาใหม่ ร้อยละ
80
การศึกษา
การศึกษา

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
โครงการสนับสนุนการผลิต โครงการเงินกองทุนส่งเสริม
บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และพัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์

จานวนนักศึกษาใหม่

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลรวม

ร้อยละ

80

-

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

-

120,000.00

120,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

100.00 กาลังจัดทารายงานฉบับ
สมบูรณ์
มีการนานักศึกษาไปร่วมใน
การสารวจ/ศึกษา จานวน 6
คน ได้แก่
1. Keolamphanh
Sidavong
2. นางสาวนันท์ธิดา เสนา
เนียร
3. นางสาวชลิตรา สายสุข
4. นายอดิศักดิ์ หาวัน
5. นายภาณุพงศ์ กาสา
6. นายกฤษฎา บุราไกร

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

เงินรายได้
-

120,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1,304,700.00

210,000.00
1,304,700.00

-

1,241,382.13

1,241,382.13

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

1,304,700.00
2,455,300.00

1,304,700.00
2,385,600.00

-

2,355,993.37

2,355,993.37

สูงกว่าเป้าหมาย

96.01 คณะวิทยาศาสตร์ มีจานวน
นักศึกษาใหม่ จากทุกรอบ
การรับเข้า คิดเป็นร้อยละ
96.01 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่
กาหนดไว้

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

2,455,300.00

2,455,300.00

-
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการหารายได้จาก
แหล่งอื่น

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการการจัดหารายได้
รูปแบบอื่นๆ

รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ
และการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

-

1,208,000.00

1,208,000.00

โครงการหารายได้จากการ
บริหารทรัพยากรและการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ
และการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

5

-

40,000.00

40,000.00

1,288,000.00

1,288,000.00

โครงการหารายได้จากแหล่งอื่น ผลรวม

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

29.01 ปีงบประมาณ 2563 มี
รายได้จากการให้บริการ
วิชาการและการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน =
23,875,864.40 บาท
ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค.2563 - 30
ก.ย.2564) มีรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการและการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน =
30,802,529.10 บาท เพิ่ม
ขี้นจากปีงบประมาณ 2563
จานวน 6,926,664.70
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.01

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

29.01 ปีงบประมาณ 2563 มี
รายได้จากการให้บริการ
วิชาการและการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน =
23,875,864.40 บาท
ปีงบประมาณ 2564 (ตั้งแต่
วันที่ 1 ต.ค.2563 - 30
ก.ย.2564) มีรายได้จากการ
ให้บริการวิชาการและการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน =
30,802,529.10 บาท เพิ่ม
ขี้นจากปีงบประมาณ 2563
จานวน 6,926,664.70
บาท คิดเป็นร้อยละ 29.01

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

-
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาวิทย
ศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
(ววน.) จาก สกสว.

โครงการการจัดการด้านอาชี
วอนามัยและความปลอดภัย
และวัฒนาะรรมความ
ปลอดภัยในการทางานฯ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

องค์ความรู้ใหม่
องค์ความรู้
เกี่ยวกับรูปแบบการ
จัดการและผลการ
ดาเนินงานด้านอาชี
วอนามัยและความ
ปลอดภัยในสถาน
ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรม
เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง : จังหวัด
อุบลราชธานี

โครงการการใช้สมุนไพรไทย ตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ควบคู่กับถ่านขาวในยาฆ่าเชื้อ วารสารวิชาการ
อาหารเป็นพิษ
ระดับชาติที่อยู่ใน
ฐาน TCI

เรื่อง

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์
โรคระบาดโควิด 19
ทาให้การติดต่อ
ตัวแทนสถาน
ประกอบกิจการทา
ได้ยากลาบากและ
การเก็บรวบรวม
ข้อมูลล่าช้า

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้

1

-

569,100.00

569,100.00

-

569,100.00

1

-

1,448,000.00

1,453,600.00

-

1,453,600.00
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

569,100.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,453,600.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

70.00 ดาเนินการสารวจและ
รวบรวมข้อข้มูลการวิจัยกับ
สถานประกอบกิจการ
ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ได้ผลดังนี้
1) จังหวัดอุบลราชธานี
รวบรวมข้อมูลได้ประมาณ
ร้อยละ 90
2) จังหวัดอานาจเจริญ
รวบรวมข้อมูลได้ประมาณ
ร้อยละ 100
3) จังหวัดยโสธร รวบรวม
ข้อมูลได้ประมาณ ร้อยละ
100
4) จังหวัดศรีสะเกษ รวบรวม
ข้อมูลได้ประมาณ ร้อยละ
100
5) จังหวัดสุรินทร์รวบรวม
ข้อมูลได้ประมาณร้อยละ 80
6) จังหวัดบุรีรัมย์ รวบรวม
ข้อมูลได้ประมาณ ร้อยละ 80
7) จังหวัดนครราชสีมา
รวบรวมข้อข้มูลได้ประมาณ
อยละ80
และ Journal
1 ร้ได้
ตีพิมพ์ในวารสาร
of Materials Research
and Technology ที่อยู่ใน
Q1 ฐาน Scopus ได้แก่
Nuchanaporn Pijarn,
Janpen Intaraprasert,
Sukanya Ophap, Thanida
Uma, Siripan Deekarnkol,
Warunee Bowornkietkaew,

100.00

ขอขยายเวลาระยะ อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานวิจัย
ดาเนินงาน
ออกไปอีก 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2564 - 31
มีนาคม 2565

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
Microstructural
characterization of white
charcoal for rapid
reduction of chemical
oxygen demand and
automatically adjust pH
to neutral in wastewater
treatment, Journal of
Materials Research and
Technology 13 (2021)
336-345.

โครงการการเพิ่มปริมาณสาร จานวนผลงาน
แกมมา อะมิโนบิวทิเรต และ ตีพิมพ์ระดับชาติ
สารประกอบฟินอลิกในข้าว
พันธุท์ ับทิมชุมแพ และพันธุส์ ิน
เหล็ก ด้วยกระบวนการทาง
ชีวภาพ เพื่อพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ

เรื่อง

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว. ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

1

-

69,989,922.80

293,000.00

293,000.00

2,310,100.00
85,914,170.00

2,310,100.00
155,904,092.80

-

69,989,922.80

293,000.00

293,000.00

70,440,727.69

140,430,650.49
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

50.00 มีความก้าวหน้าในการ
ดาเนินงาน 50 % อยู่
ระหว่างการวิจัยเพื่อให้ได้
ข้อมูลสาหรับนาไปจัดทา
ผลงานตีพิมพ์ระดับชาตในปี
2565

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ได้รับงบประมาณใน ขอขยายเวลาระยะ อยู่ระหว่าง
การดาเนินงานช้า
ดาเนินงานวิจัย
ดาเนินงาน
กว่ากาหนด
ออกไปอีก 6 เดือน
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม
2564 - 31
มีนาคม 2565

ชือ่ หน่วยงานหลัก

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงกการวิจัยและนวัตกรรม
โครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ใน
การพัฒนาชุมชนและสังคม

การพัฒนาระบบติดตามและ
จานวนโครงการ
รายงานผลข้อมูลงานบารุงรักษา สนับสนุนงานวิจัยจาก
สายส่งผ่านระบบมือถือ
แหล่งทุนภายนอก

โครงการ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

เงินรายได้

256,000.00

256,000.00

256,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

การศึกษาชลศาสตร์การไหลใน
แม่น้ามูลโดยใช้แบบจาลองทาง
กายภาพและแบบจาลอง
คณิตศาสตร์ : กรณีศึกษาแม่น้า
มูล จาก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ถึง จุดบรรจบแม่น้าโขง

2,013,400.00

2,013,400.00

634,502.50

634,502.50

โครงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของข้อมูลนักศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่บน
ฮาดูปคลัสเตอร์

18,000.00

18,000.00

-

-

-เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
-ส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์แล้ว
-อยู่ระหว่างการประสาน
เรื่องการโอนเงินงวด
สุดท้ายจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์

โครงการวิจัยหัวข้อ
GECKO:Improving Engineers's
Employability with Multicompentencies, Knowledge
and Opportunities

572,500.00

572,500.00

-

-

อยู่ระหว่างการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย
-รอเบิกจ่ายงวดสุดท้าย
(หน่วยงานผู้ให้ทุนยังไม่
โอนเงิน)

2,889,900.00
180,000.00

2,889,900.00
200,888.00

-

180,000.00

180,000.00

-

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม

100

-
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890,502.50
138,518.00

890,502.50
138,518.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

138,518.00

138,518.00

4

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

286,000.00

โครงกการวิจัยและนวัตกรรมโครงการวิจัยที่สามารถนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนและสังคม ผลรวม
โครงการการพัฒนาระบบกลไกการ โครงการการพัฒนาระบบกลไก คะแนน EdPEx/TQA
ระดับ
ประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

1

รวมงบประมาณ

-ดาเนินการแล้วเสร็จ
-ส่งรายงานการวิจัย
เรียบร้อยแล้ว

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

100.00

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

เป็นโครงการวิจัยต่อเนื่อง
และอยู่ระหว่าง
การศึกษาค้นคว้าวิจัย

1.ดาเนินการปรับปรุง
ผลลัพธ์ร่วมกับที่ปรึกษา
และจัดทาแผนพัฒนา
องค์กร อีกทั้งมีการ
รายงานความก้าวหน้า
ของผลการปรับปรุงเป็น
ระยะ ๆ ซึ่งกาหนดแผน
พบที่ปรึกษาตั้งแต่เดือน
พ.ค.-ก.ย.64
-ตรวจประเมิน 24-25
ต.ค.64

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ประเมิน
ปีงบประมาณ
2565 ระหว่าง
วันที่ 24-25 ต.ค.
64

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้

โครงการ “การผลิตแคโรทีนอยด์ จานวนโครงการ
ในจุลสาหร่ายสีเขียวChmicola สนับสนุนงานวิจัยจาก
humicola ในการเลี้ยงแบบ
แหล่งทุนภายนอก
ระบบปิด”

โครงการ

1

โครงการการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
เรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการการให้บริการทาง
ร้อยละความพึงพอใจใน
วิชาการเกี่ยวกับค่าทดสอบวัสดุ โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

550,000.00

550,000.00

38,863,800.00

550,000.00

550,000.00
38,863,800.00

38,863,800.00
ร้อยละ

80

900,000.00

38,863,800.00
700,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

เงินรายได้
398,500.00

398,500.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

39,776,515.29

398,500.00

398,500.00
39,776,515.29 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

39,776,515.29

166,950.00

39,776,515.29
166,950.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่างการศึกษา
ค้นคว้าวิจัย

กองคลังเป็นผู้ดาเนินการ
เบิกจ่ายเป็นรายเดือน
ให้กับคณะ

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

100.00

#VALUE!

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

85.25

-ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ
-จานวนครั้งที่เข้ารับ
บริการ จานวน 135 ครั้ง
-จานวนบริษัทที่มาใช้
บริการในปี 45 บริษัท
-จานวนบริษัทที่มาใช้
บริการซ้าในปี 20 บริษัท
(ร้อยละ 44.44)

100.00 สถานการณ์โควิด
ทาให้จานวน
ผู้รับบริการลดลง
และส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของศูนย์
จึงปรับลด
แผนการรับ

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการการให้บริการทาง
วิชาการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้า

ร้อยละความพึงพอใจใน
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

ร้อยละ

80

900,000.00

450,000.00

543,276.00

543,276.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

85.25

-ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ
-จานวนครั้งที่เข้ารับ
บริการ จานวน 107 ครั้ง
-จานวนบริษัทที่มาใช้
บริการในปี 53 บริษัท
-จานวนบริษัทที่มาใช้
บริการซ้าในปี 19 บริษัท
(ร้อยละ 35.85)

100.00 สถานการณ์โควิด
ทาให้จานวน
ผู้รับบริการลดลง
และส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของศูนย์
จึงปรับลด
แผนการรับ

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์
รุ่นเยาว์ (E-Camp)

ร้อยละความพึงพอใจใน
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

ร้อยละ

80

90,000.00

90,000.00

90,000.00

90,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

85.25

-จัดวันที่ 24-28 มิ.ย.64
-ผู้เข้าร่วม 58 คน จาก
เป้าหมาย 60 คน คิด
เป็นร้อยละ 96.67
-ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการคิด
เป็นร้อยละ 93 (จาก
4.65 จาก 5.00)

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

เงินรายได้

โครงการบริการวิชาการด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

ร้อยละความพึงพอใจใน
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

ร้อยละ

80

5,000,000.00

2,000,000.00

1,009,125.01

1,009,125.01 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

85.25

ปี 2564 ไม่ได้ดาเนินการ
ผลการเบิกจ่ายมาจาก
แผนปี 2563

โครงการบริการวิชาการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า

ร้อยละความพึงพอใจใน
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

ร้อยละ

80

500,000.00

200,000.00

10,560.00

10,560.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

85.25

ครั้งที่ 1 อบรมเชิง
ปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและ
การประยุกต์ใช้โปรแกรม
Image Processing ณ
ร.ร.จุฬาภรณ์ฯ เมื่อวันที่
2-3 พ.ย. 63
-ผลการประเมินความพึง
พอใจของการดาเนินงาน
ที่ร้อยละ 88.87

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร ร้อยละความพึงพอใจใน
Non Degree หรือหลักสูตร
โครงการประชาสัมพันธ์
รูปแบบใหม่
งานบริการวิชาการเชิงรุก

ร้อยละ

80

300,000.00

300,000.00

0.00

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
สร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม

ร้อยละความพึงพอใจใน
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

ร้อยละ

80

200,000.00

200,000.00

1,520.00

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ ร้อยละความพึงพอใจใน
SME 4.0
โครงการประชาสัมพันธ์
งานบริการวิชาการเชิงรุก

ร้อยละ

80

1,025,000.00

48.00

0.00

8,915,000.00

8,915,000.00

-

-
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1,821,431.01

-

ยกเลิกโครงการ

1,520.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

1,821,431.01

ยกเลิกโครงการ

-ดาเนินการ ก.ค..-ส.ค.
2564 5 หลักสูตร
แต่มีผู้เข้าร่วมไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า
2019 จึงปรับรูปแบบ
ใหม่เป็นการอบรม
ออนไลน์ในปีงบประมาณ
2565
85.25

-ดาเนินการตลอด
ปีงบประมาณ
-จานวนครั้งที่เข้ารับ
บริการ จานวน 1 ครั้ง
ผู้ให้ทุนยกเลิกดาเนินการ
ในปี 2564

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

100.00 สถานการณ์โควิด
ทาให้ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณ
และส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของศูนย์
จึงปรับลด
แผนการรับ
100.00 สถานการณ์โควิด
ทาให้จานวน
ผู้รับบริการลดลง
และส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของศูนย์
จึงปรับลด
แผนการรับ

ยกเลิกโครงการ

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

100.00 เป็นโครงการที่ตั้ง
เพิ่มระหว่างปี (จัด
ครั้งแรก) จึงยีงมี
ผู้ใช้บริการน้อย
ยกเลิกโครงการ

สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

637,387.00 สูงกว่าเป้าหมาย

115.89

จานวนทุนที่รับบริจาค
เป็นทุนการศึกษาและ
บริจาคให้สถานศึกษา
จากหน่วยงานภายนอก
26 ทุน มีผู้รับทุนจานวน
122 คน
-ได้รับเงินทุนจานวน
637,387 บาท จาก
เป้าหมาย 550,000
บาท คิดเป็นร้อยละ
115.89

100.00 ไม่รวมทุนกู้ยืม กย
ศ./กรอ

สูงกว่าเป้าหมาย

เงินรายได้

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

โครงการเงินบริจาคเพื่อ
สนับสนุนทุนการศึกษาและ
กิจกรรมเพื่อคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

550,000.00

573,000.00

637,387.00

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

2,616,600.00

2,616,600.00

1,858,213.71

1,858,213.71 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

84.62

จัดกิจกรรมสาหรับ
นักศึกษา จานวน 11
กิจกรรมจาก 13
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ
84.62

100.00 สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ความรู้

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

897,600.00

897,600.00

230,034.35

230,034.35 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

90.48

จัดกิจกรรมจานวน 21
กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
19 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 90.47

100.00 สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

27,800.00

27,800.00

8,700.00

8,700.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

วันที่ 23 พ.ย.63-31
ม.ค.64 จัดกิจกรรมฝึก
ทักษะด้านวิศวกรรม
โครงสร้างและเตรียม
ความพร้อมเข้าร่วมการ
แข่งขันเพื่อสร้างสรรค์
วิชาการด้านโครงสร้างฯ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

430,900.00

430,900.00

151,386.20

151,386.20 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

จัดกิจกรรมจานวน 8
กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
8 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 100

100.00 สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ
จึงมีการปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
ทักษะทางปัญญา

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

โครงการวัสดุฝึกเพื่อการเรียน ร้อยละของการดาเนิน
การสอน สาขาวิศวกรรมศาสตร์ โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม ร้อยละของการดาเนิน
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอก โครงการที่บรรลุตาม
หลักสูตร
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ร้อยละของการดาเนิน
ทักษะด้านวิชาชีพจากการได้
โครงการที่บรรลุตาม
เรียนรู้จริงจากสถานประกอบการ วัตถุประสงค์
(สหกิจศึกษา)

ร้อยละ

80

โครงการส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการของนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละ

80

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

เงินรายได้
182,400.00

549,350.00

-

24,610.00

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

182,400.00

549,350.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

25,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

91.67

จัดกิจกรรมจานวน 12
กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
11 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 91.67

100.00 สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ
จึงมีการปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

520,048.10 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100

-ดาเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ครบทุก
รายวิชา ทุกสาขา และ
ดาเนินการเบิกจ่ายแล้ว

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

เงินรายได้
25,000.00

520,048.10

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

655,300.00

655,300.00

207,541.00

207,541.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

75.00

จัดกิจกรรมจานวน 18
กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
15 กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 83.33

100.00 สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ
จึงมีการปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

296,600.00

296,600.00

63,768.00

63,768.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

จัดกิจกรรมจานวน 5
กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
5 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 100

100.00 สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ
จึงมีการปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

384,500.00

343,110.00

116,330.00

140,940.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

จัดกิจกรรมจานวน 7
กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
7 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 100

100.00 สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ
จึงมีการปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

24,610.00
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ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสนับสนุนการจัดทา
โครงงานนักศึกษา สาขา
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

50

โครงการพัฒนานักศึกษาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม

ร้อยละของการจัดหา
ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

ร้อยละ

80

ครั้ง

10

ร้อยละ

80

200,000.00

80

200,000.00
-

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบกลไกการ
โครงการพัฒนาทักษะด้าน
บริหารงานวิจัย
งานวิจัย
โครงการส่งเสริมและบริหาร
งานวิจัย

ร้อยละผู้เข้าร่วม

ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนา

ร้อยละ

เงินรายได้

444,700.00

1,018,660.00
จานวนครั้งประชุม

11,000.00
52,000.00
56,000.00
119,000.00

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

444,700.00

430,400.00

6,472,100.00
39,000.00

7,490,760.00
39,000.00

910,803.27

350,000.00

550,000.00

232,000.00

739,000.00
-

232,000.00

89,077.52
89,077.52

150,000.00
539,000.00

จานวนโครงการที่
พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย

โครงการ

5

445,600.00

11,000.00
52,000.00
56,000.00
119,000.00
445,600.00

จานวนโครงการที่
ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อ
การบริหารงานวิจัย

โครงการ

2

15,000.00

15,000.00

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

366,145.17 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100

-ดาเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ครบทุก
รายวิชา ทุกสาขา จานวน
215 โครงงาน
-อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
เอกสารบางส่วน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100,611.09

100,611.09 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

88.89

จัดกิจกรรมจานวน 9
กิจกรรม บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
8 กิจกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 88.88

100.00 สถานการณ์โควิด
ส่งผลกระทบต่อ
การจัดโครงการ
จึงมีการปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์
และบางกิจกรรม
จึงยกเลิกการจัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3,398,971.35
312,151.71

4,309,774.62
312,151.71 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

90.00

จัดประชุม 9 ครั้ง จาก
เป้าหมาย 10 ครั้งใน
ปีงบประมาณ 2564

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

232,000.00 สูงกว่าเป้าหมาย

92.65

มีบุคลากรสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาจานวน
63 จากจานวน 68 คน

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

544,151.71
- สูงกว่าเป้าหมาย

91.57

มีบุคลากรสายวิชาการที่
ได้รับการพัฒนาจานวน
76 จากจานวน 83 คน

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

5

จัดโครงการ 5 โครงการ
จาก 9 โครงการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

2

-จัดโครงการ Research
share ระหว่างเดือน
พ.ค.-ส.ค.64

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

312,151.71

236,100.00

2,360.00

181

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

366,145.17

430,400.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

89,077.52
89,077.52
236,100.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
2,360.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการ “การประยุกต์ใช้เกลือ จานวนโครงการ
ในประเทศใช้ร่วมกับดินขาวเผา สนับสนุนงานวิจัยจาก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เป็น แหล่งทุนภายนอก
วัสดุประสานในการขึ้นรูปลูกหิน
ขัดข้าว สาหรับเครื่องสีขนาดเล็ก
ในชุมชน”

โครงการ

1

ร้อยละ

80

ร้อยละ

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สาหรับ ร้อยละของการจัดหา
การบริหารและการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศเพื่อการเรียนการ
สอนและการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ
ร้อยละของการดาเนิน
จัดการภายใน
สัมภาระคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์
โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

โครงการจ้างเหมาทาความ
สะอาดกลุ่มอาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

549,895.00

1,099,790.00

1,010,495.00
1,690,000.00

1,010,495.00
1,690,000.00

-

1,690,000.00
700,000.00

1,690,000.00
540,000.00

-

80

ร้อยละ

80

3,260,000.00

3,260,000.00

ร้อยละ

80

ร้อยละของการจัดหา
ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

รวมงบประมาณ

-

ร้อยละ

80

1,800,000.00

10,199,100.00

2,792,400.00

2,792,400.00

157,500.00
1,581,500.00

157,500.00
1,581,500.00

1,786,900.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

ผลการ
ดาเนินงาน

เงินรายได้
549,895.00

549,895.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

788,355.00
1,664,000.00

788,355.00
1,664,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1,664,000.00
540,000.00

1,664,000.00
540,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2,841,269.74

1,274,713.00

1,581,408.00

182

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

1

-ได้รับการสนับสนุน 1
โครงการ
-ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ดาเนินการวิจัย

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

สามารถจัดหาครุภัณฑ์ได้
ครบถ้วนทุกรายการ 4
รายการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

ดาเนินการเบิกจ่าย และ
ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

2,841,269.74 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100

สามารถเบิกจ่ายได้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
(ดาเนินการโดยกองคลัง)

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3,061,613.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

84.21

ดาเนินการจัดซื้อ จัดหา
ครุภัณฑ์ได้ 32 รายการ
กันเงิน 6 รายการ จาก
จานวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น 38
รายการ

100.00 จากสถานการณ์
การแพร่ระบาด
ไวรัสโคโรน่า
2019 ทาให้ผู้ส่ง
มอบไม่สามารถ
จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ/
ครุภัณฑ์ที่นาเข้า
จากต่างประเทศได้
จึงต้องขยาย
สัญญาออกไปอีก
60 วัน

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

-สามารถจัดหาผู้รับจ้าง
ได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
-ดาเนินการครบ 12 เดือน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1,581,408.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00

ดาเนินการแล้ว 12 เดือน
-มีรายรับจานวน
413,585.20 จาก
เป้าหมาย 72,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 574.42
และไม่ได้เบิกจ่ายเก็บ
เป็นเงินรายได้คณะ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00

ดาเนินการแล้ว 12 เดือน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการครบทุก
กิจกรรม จาก 11
กิจกรรม

100.00

เงินรายได้

โครงการบริหารจัดการ
ร้อยละของการดาเนิน
ทรัพยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

72,000.00

72,000.00

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง ร้อยละของการดาเนิน
บุคลากร
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

9,212,500.00

9,212,500.00

โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละ

80

10,000.00

10,000.00

10,800.00
386,000.00
89,100.00
6,800,000.00

9,000.00
135,206.71
-

9,000.00
135,206.71
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3,000,000.00

120,000.00

120,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมกลุ่ม ร้อยละของการดาเนิน
อาคารปฏิบัติการคณะ
โครงการที่บรรลุตาม
วิศวกรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

10,800.00
386,000.00
89,100.00
6,800,000.00

โครงการปรับปรุงพื้นที่บริการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละ

80

3,000,000.00

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

-

8,460,878.87

-

183

-

8,460,878.87 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100

33.33

กันเงินเหลื่อมปี
-ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่
ระหว่างการดาเนินการ
ก่อสร้าง

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

33.33

กันเงินเหลื่อมปี
-ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่
ระหว่างการดาเนินการ
ก่อสร้าง

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

เนื่องจากผู้รับจ้าง
เสนอราคาสูงกว่า
งบประมาณที่มีอยู่
จึงปรับ
รายละเอียดและ
จัดทาราคากลาง
ใหม่ ระยะเวลา
ดาเนินการจึง
เพิ่มขึ้นไม่สามารถ
ดาเนินการเบิกจ่าย
ได้ในปีงบประมาณ
2564

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการปรับปรุงห้องเรียน
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

2,766,400.00

2,766,400.00

โครงการสร้างสุของค์กร

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

195,000.00

195,000.00

โครงการปรับปรุงห้องน้า
ร้อยละของการดาเนิน
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ร้อยละ

80

2,769,000.00

2,769,000.00

โครงการ

1

33,802,200.00
1,698,400.00

35,602,200.00
1,698,400.00

1

1,698,400.00
18,000.00

1,698,400.00
18,000.00

-

โครงการ

80

18,000.00
136,000.00

18,000.00
136,000.00

-

ร้อยละ

80

136,000.00
18,000.00

136,000.00
18,000.00

-

ร้อยละ

4,177,200.00

4,177,200.00

4,195,200.00

4,195,200.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทโนโลยี โครงการพัฒนาหัวเตาใน
จานวนโครงการ
กระบวนการกลั่นสาหรับ
สนับสนุนงานวิจัยจาก
อุตสาหกรรมสกัดน้ามันไม้กฤษณา แหล่งทุนภายนอก
โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทโนโลยี ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ โครงการวิจัยการย่อยสลายพารา จานวนโครงการ
เซตามอลในน้าด้วยเอนไซม์แลค สนับสนุนงานวิจัยจาก
เคสหยาบตรึง
แหล่งทุนภายนอก
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
โครงการสนับสนุนการศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรม ของนักศึกษาภูฏาน
นอกหลักสูตร

-

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา โครงการสนับสนุนการจัด
ร้อยละของการดาเนิน
การศึกษา
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม

1,800,000.00

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

246,503.75

-

-
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ผลการ
ดาเนินงาน

เงินรายได้
106,400.00

1,786,900.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

106,400.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

33.33

กันเงินเหลื่อมปี
-ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่
ระหว่างการดาเนินการ
ก่อสร้าง

246,503.75 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

86.00

1.บุคลากรมีความรัก
สามัคคีเกิดจิตสานึกการ
ร่วมแรงร่วมใจกัน
2. บุคลากรมีความพึง
พอใจในการจัดกิจกรรมที่
ระดับ 4.3 จาก 5.00
คิดเป็นร้อยละ 86

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

15,315,380.07
1,366,000.00

17,102,280.07
1,366,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1,366,000.00
-

1,366,000.00
- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

182,000.00

182,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

182,000.00
9,000.00

182,000.00
9,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1,756,785.00

1,756,785.00

1,765,785.00

1,765,785.00

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

100.00

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

50

กันเงินเหลื่อมปี
-ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่
ระหว่างการดาเนินการ
ก่อสร้าง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100

มีโครงการวิจัยเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
จานวน 1 โครงการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1

มีโครงการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ จานวน 1
โครงการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

ดาเนินการจัดสรร
ทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาภูฎาน 2 ราย
(ทุนต่อเนื่อง)

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

สามารถจัดหาผู้รับจ้างได้
ตามระยะเวลาที่กาหนด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

ร้อยละของการดาเนิน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

โครงการสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
โครงการส่งเสิรมและสนับสนุนการ โครงการ “การออกแบบหัวเตา จานวนโครงการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และ
แก๊สประสิทธิภาพเชิงความร้อน
นวัตกรรม
สูงด้วยวิธีพลศาสตร์ของไหลเชิง
คานวณ"

ร้อยละ

80

เงินรายได้

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

-

245,300.00
3,193,500.00

245,300.00
2,467,217.59

245,300.00
2,467,217.59

2,141,640.00

2,141,640.00

2,141,640.00

2,141,640.00

185,600.00
5,766,040.00
1,208,900.00

43,420.00
4,897,577.59

1

1,208,900.00

48,667,115.29

1,208,900.00
60,628,388.00

1,208,900.00
109,295,503.29

48,667,115.29
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

95.45

จัดโครงการ 21 โครงการ
จาก 22 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 93.45

100.00

2

มีโครงการจานวน 2
โครงการจาก 1 คิดเป็น
ร้อยละ 150

100.00

เงินรายได้

-

การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
วัตถุประสงค์หลายอย่างสาหรับ
ออกแบบระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน
โครงการส่งเสิรมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

245,300.00
3,193,500.00

185,600.00
5,766,040.00
โครงการ

รวมงบประมาณ

1,208,900.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

43,420.00
4,897,577.59
1,208,900.00 สูงกว่าเป้าหมาย

228,000.00

228,000.00

1,208,900.00
34,284,924.80

1,208,900.00
82,952,040.09

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

100.00

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผล
ทางแก้ไข/ การดาเนินโครงการ
พัฒนา

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

สูงกว่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานหลัก คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1.ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับ
เงินเดือนตรงทุกเดือน

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการให้บริการวิชาการ
2.เงินรายได้จากการ
ตามความต้องการของ
ดาเนินโครงการ ของ
หน่วยงานภายนอก
ประมาณการทั้งหมด

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม

หน่วยนับ

ร้อยละ

90

ร้อยละ

70

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

1,470,700.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1,470,700.00

367,675.00

1,470,700.00
750,000.00

367,675.00

750,000.00

750,000.00

750,000.00

1,470,700.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
367,675.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
-

367,675.00
- ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

90.00 งบประมาณเพียงพอ

90.00
0 .02
จากการจัดทาแผนพลิก
โฉมคณะศิลปปรยุกต์ฯ จึง
มีการปรับแผนประมาณ
การรายรับจากแหล่งอื่น
(นอกเหนือค่าธรรมเนียม
การศึกษา) ในไตรมาส 2
จาก 1,206,000 บาท
เหลือ 870,000 บาท
และได้เริ่มดาเนินโครงการ
จานวน 2 โครงการ
ลักษณะคอร์สออนไลน์
1. โครงการ "ฮู้เฮียนเขียน
เส้น" ครั้งที่ 5 ระหว่าง
เดือน ก.ค.-ก.ย.64 และ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2564
มีผู้ลงทะเบียนเรียนจานวน
11 คน เป็นเงิน 8,000
บาท
2.โครงการระดมทุน
97,100 บาท
รายได้รวม 105,100 บาท

-

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

เนื่องด้วยสถานการณ์ ทบทวนรูปแบบ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
การแพร่ระบาดของ
การจัดโครงการ
เชื้อโควิด-19 ด้วย
และเลื่อน
เงื่อนไขของความ
ระยะเวลาการ
ปลอดภัย ทาให้
ดาเนินงาน
คณะทางานต้องทา
โครงการออกไป
การทบทวนแผนการ
จนกว่า
จัดโครการให้
สถานการณ์จะ
สอดคล้องกับ
ปลอดภัย
สถานการณ์ดังกล่าว
เพื่อความปลอดภัย
และลดการแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด 19

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

3.รายงานตามเกณฑ์
การประเงินคุณภาพ
การศึกษา

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
4.ร้อยละของผู้สาเร็จ
สาขาวิชาศิลปประยุกต์และ ศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญา การศึกษาระดับปริญญา
การออกแบบ
ตรี หลักสูตร สถาปัตยกรรม
ตรีที่ได้งานทา หรือ
ศาสตร์
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา

5.ร้อยละความพึงใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตาม
ทักษะ 5 ด้าน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ร้อยละ

80

120,000.00

ร้อยละ

85

120,000.00
838,424.00

ร้อยละ

85

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สถานะ
(กรุณาเลือก)

55,263.00
221,772.00

55,263.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

55,263.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
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ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
55,263.00

120,000.00
838,424.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

80.00 ไตรมาส 1-2
1.ประชาสัมพันธ์ 3,740
บาท
2.งานประกัน 29,750
บาท
ไตรมาส 4
1.ประชาสัมพันธ์
48,600 บาท
2.กิจกรรมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
21,183 บาท

158,536.00
85.00 รายชื่อกิจกรรมที่
ดาเนินการแล้วและอยู่
ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1.กิจกรรมบรรยายพิเศษ
ส่งเสริมความรู้เฉพาะทาง
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน
สถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ประจาปี 2564
85
ชั้นปีที่ 1 เดือนเมษายน
4.กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งานสถาปัตยกรรมและ
บริหารจัดการความรู้นอก
สถานที่(KM) ชั้นปีที่ 2 ไป
เชียงใหม่ เดือนธันวาคม

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

เงินรายได้
5.กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งานสถาปัตยกรรมและ
บริหารจัดการความรู้นอก
สถานที่(KM) ชั้นปีที่ 3
เดือนพฤศจิกายน
6.กิจกรรมทัศนศึกษาดู
งานสถาปัตยกรรมและ
บริหารจัดการความรู้นอก
สถานที่(KM) ชั้นปีที่ 4
เดือนมกราคม
7.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4
8.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4

10.กิจกรรมบริหารจัดการ
ภายในหลักสูตร
11.กิจกรรมแสดงผลงาน
เพื่อรับรองปริญญาบัตร
(รับรองปริญญาด้าน
สถาปัตยกรรม) *ปรับเป็น
จัดทาอุปกรณ์เตรียมเสนอ
ผลงาน
15.กิจกรรมตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตร และ
กิจกรรมที่ยังไม่ดาเนินการ
(ปรับแผนงบประมาณเพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการ
ศึกษา)
3.กิจกรรมโครงการ
สนับสนุนการนาเสนอ
ผลงานการประกวดแบบ
9.กิจกรรมและดูงาน
รายวิชา ในพื้นที่
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สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
12.กิจกรรมให้ความรู้
บัณฑิตเพื่อสอบใบ
ประกอบวิชาชีพ (รวม 2
รุ่น)
13.กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุน การผลิตผลงาน
วิชาการ
14.กิจกรรมให้ความรู้เชิง
ปฏิบัติการ เฉพาะด้าน
สถาปัตยกรรม

โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
6ร้อยละของผู้สาเร็จ
ศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญา การศึกษาระดับปริญญา
ตรี หลักสูตร ออกแบบ
ตรีที่ได้งานทาหรือ
อุตสาหกรรม
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา

7.ร้อยละความพึงใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตตาม
ทักษะ 5 ด้าน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผลรวม

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

606,624.00

636,624.00

166,446.00

166,446.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1,445,048.00

1,475,048.00

388,218.00
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166,446.00

85.00 รายชื่อกิจกรรมที่
ดาเนินการแล้วและอยู่
ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณ
1.โครงการอาจารย์พิเศษ
2.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ ภาคอีสาน
สาหรับ นศ ปี 1 ภาคเรียน
2/2563 วิชาการวาด
3.กิจกรรมศึกษาดูงาน
นอกสถานที่
เครื่องปั้นดินเผาปากห้วย
วังนอง นศ.ปี 2 เทอม 1
5.กิจกรรมศึกษาดูงาน
85
นอกสถานที่ ภาคกลาง ปี
2 ทั้งหมด
8. กิจกรรมตรวจ
ประเมินหลักสูตรออกแบบ
9.ค่าวิทยากรพิเศษ
เฉพาะด้าน (สอบศิลป
นิพนธ์) เดินทางราชการ
85.00 และกิจกรรมที่ยังไม่

100.00

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน
สนับสนุน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

8.บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการได้รับ
การพัฒนาตนเอง

ร้อยละ

70

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
28,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

28,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

75.00 1. เข้าร่วมโครงการการ
พัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อก้าว
สู่ The Next Normal
เพื่อพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายสนับสนุนใน
สถาบันอุดมศึกษา ระหว่าง
วันที่ 15 – 19
พฤศจิกายน 2563 ณ
สานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาว
จุรีรัตน์ จารุเกษม พร้อม
ด้วย นางอารีย์ จันทร์ทรง
และ นางสาวนุชจิรา ไชย
โคตร

100.00

28,000.00

10,460.00

28,000.00

10,460.00
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
10,460.00 สูงกว่าเป้าหมาย

2. โครงการจัดทาเอกสาร
เบิกจ่ายในการเดินทาง
ราชการ (พัสดุ/การเงิน)
ดาเนินการ 21 มกราคม
2564 ณ คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
3.ระบบงานธุรการเพื่อการ
บริหารการบริหารภายใน
คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ดาเนินการ 26 เมษายน
2564 ณ คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการความรู้เฉพาะด้าน
จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุน 6 คน จาก
ทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อย
ละ 75

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม

ปัญหาอุปสรรค

10,460.00

75.00

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

9.บุคลากรสายวิชา
ได้รับการพัฒนาตนเอง

ร้อยละ

70

48,000.00

48,000.00

3,000.00

3,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการค่าใช้จ่ายค่า
และจัดการภายใน
สาธารณูปโภค

10.งบประมาณเพียงพอ

เดือน

12

88,000.00
450,000.00

88,000.00
450,000.00

3,000.00
73,729.00

3,000.00
73,729.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ 11.ความพึงพอใจของ
สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียน นักศึกษาและบุคลากร
การสอนและปรับปรุงอาคาร ต่อการพัฒนาระบบทาง
กายภาพของคณะฯ
(Architecture)

ร้อยละ

80

500,000.00

500,000.00

166,130.00

166,130.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการบริหารจัดการทั่วไป 12.ความพึงพอใจของ
คณะศิลปประยุกต์และการ
นักศึกษาและบุคลากร
ออกแบบ
ต่อการบริหารจัดการ
คณะฯ

ร้อยละ

80

489,100.00

531,100.00

45,245.00

45,245.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

191

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้

โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการสนัสนุนและส่งเสริม
ทรัพยากรมนุษย์
ความก้าวหน้าของบุคลากร

-

ผลการ
ดาเนินงาน

100.00 อาจารย์ทั้ง2หลักสูตร
จานวน 15 คน
1.อาจารย์เข้าร่วมการ
อบรมออนไลน์ จานวน 1
คน
2.โครงการการคานวณ
ภาระงาน จานวน 8 คน
100.00 3.เข้าร่วมการอบรม
12.00 งบประมาณเพียงพอจ่าย
ค่าสาธารณูปโภค

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80.00 จัดซื้ครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ทันตาม
กาหนดเวลา

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80.00 กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
1.ค่าตอบแทนนอกเวลา
ราชการ ประนอม รอดโพธิ์
ทอง 840 บาท
2.ค่าจ้างเหมา 500 บาท
3.ขออนุมัติค่าอาหารว่าง
และเครื่องดื่ม 350 บาท
4.โครงการปลูกฝังค่านิยม
องค์กรและสานสัมพันธ์ที่ดี
12,000 บาท
5.โครงการแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับงานด้าน
กฎหมาย 1,050 บาท
6.โอนออก - ขอปรับแผน
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่าย
เอกสาร 69,900 บาท

100.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
7.โอนออก - ปรับซื้อเครื่อง
โปรเจคเตอร์ 17,900 บาท
8.โอนออก - ปรับซื้อกลอง
ทัด 8,950 บาท
1.โอนออก -กล้องวงจรปิด
55,000 บาท
2.โอนออก -เครื่องคอม All
in one 77,400 บาท
3.โอนออก -เครื่องคอม All
in one 58,000 บาท
4.โอนออก -โทรทัศน์ 55
นิ้ว 12,890 บาท
5.โอนออก -โทรทัศน์ 60
นิ้ว 14,990 บาท
6.โอนออก -ขาตั้งทีวี
18,000 บาท
7.โอนออก-เครื่องวัด
อุณหภูมิ 3,180 บาท

โครงการบริหารจัดการเพื่อ
จ้างบุคลากร

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพของ โครงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ นักศึกษาและบุคลากรเพื่อ
ประชาคมอาเซียนและระดับ รองรับการเข้าสู่ประชาคม
สากล
อาเซียน

13.ความพึงพอใจของ
บุคลากรที่ได้รับ
เงินเดือนตรงทุกเดือน

ร้อยละ

90

14.ผู้บริหารได้รับการ
พัฒนาตนเอง

ร้อยละ

80

-

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล ผลรวม

5,584,000.00

5,584,000.00

7,023,100.00
40,000.00

7,065,100.00
40,000.00

40,000.00

40,000.00

-

-

1,023,331.00

1,023,331.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

90.00

1,308,435.00

1,308,435.00
- ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

262.00

-
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100.00

เป็นโครงการเพื่อการ
เดินทางราชการผู้บริหาร
เข้าร่วมอบรมพัฒนาตนเอง
แต่เนื่อวงด้วยสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโควิด-19
จึงไม่มีการขอใช้
งบประมาณ และไม่มีการ
เดินทางราชการ

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

เป็นโครงการเพื่อการ
เดินทางราชการ
ผู้บริหาร เข้าร่วม
อบรมพัฒนาตนเอง
แต่เนื่อวงด้วย
สถานการณ์โรค
ระบาดไวรัสโควิด-19
จึงไม่มีการขอใช้
งบประมาณ และไม่มี
การเดินทางราชการ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

15.ร้อยละของ
โครงการที่สัมฤทธิผ์ ล
(โครงการแต่ละ
โครงการต้องบรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้มากกว่า
ร้อยละ 80 ถึงจะ
บรรลุผลสาเร็จ)

ร้อยละ

80

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
131,500.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

131,500.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

80.00 แผนการดาเนินงาน งาน
กิจการรนักศึกษา ปรจะ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564
มีจานวน 15 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จจานวน
11 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 73.33
1.กิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาตร์
ประจาปีการศึกษา 2564
- ดาเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ
2.กิจกรรมสานสัมพันธ์
น้อง-พี่ ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาตร์
ประจาปีการศึกษา 2564

100.00

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้
50,066.00

50,066.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3.กิจกรรมประกวดดาว
เดือน ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาตร์
ประจาปีการศึกษา 2563
4.กิจกรรมไหว้ครู และ
แต้มศิลป์ 2563
5.กิจกรรมกีฬาภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีการศึกษา 2563
- ไม่ได้ดาเนินการ
6.โครงการแสดงความยินดี
ต่อบัณฑิตที่จบการศึกษา
และให้ความรู้ศิษย์เก่า
7.กิจกรรมเทศกาล
แสดงผลงานผลิตภัณฑ์
ของขวัญและของฝาก
ประจาปี 2564 - ไม่ได้
ดาเนินการ
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บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เบิกจ่ายแล้ว

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

เงินรายได้
8.กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2563
9.กิจกรรมส่งเสริม
เครือข่ายประกันคุณภาพ
กับกิจกรรมนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2563
10.กิจกรรมค่ายอาสา
ประจาปีการศึกษา 2563
11.กิจกรรมครอบครู ปี
การศึกษา 2564 - ไม่ได้
ดาเนินการ
12.โครงการเยี่ยมบ้าน
นักศึกษา 2564 - ไม่ได้
ดาเนินการ

13.กิจกรรมทางานระหว่าง
เรียน 2564
14.กิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทาสัญญากู้ยืม
2564
15.โครงการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาสภาวจิต
ประจาปีการศึกษา 2563
ครั้งที่ 1
ในไตรมาสที่ 4 ปรับแผน
กิจกรรมที่ไม่ได้ดาเนินการ
เป็นให้ทุนการศึกษา
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนและ
โครงการสนับสนุน
16.จานวนนักศึกษาที่
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ทุนการศึกษา
ได้รับทุน
ภาพของนักศึกษา
โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม

คน

4

131,500.00
20,000.00

131,500.00
20,000.00

20,000.00

20,000.00

50,066.00

-
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50,066.00
- บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
-

80.00
4

4

100.00

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการบริหารจัดการทั่วไป
คณะศิลปปรยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

17.ความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากร
ต่อการบริหารจัดการ
คณะฯ

ร้อยละ

80

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

-

-
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ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้

42,000.00

42,000.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1.มีผู้บริจาคเงินเพื่อให้
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
คณะฯดาเนินการซ่อมแซม
ปรับปรุงอาคาร คณะฯจึง
ได้ตั้งโครงการเพื่อรองรับ
เงินบริจาค
2.ในไตรมาสที่ 4 คณะฯได้
ดาเนินการหาผู้รับจ้าง
และทาสัญญาเพื่อซ่อมแซม
อาคารค แต่เนื่องจากเข้า
ฤดูมรสุมส่งผลให้ไม่
สามารถดาเนินการแล้ว
เสร็จภายในเดือน กันยายน
2564 ประกอบกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยติด
เชื้อไวรัสโควิด-19 จึงไม่
สามารถเข้ามาดาเนินการได้
3.คณะฯได้กันเงินรายได้
เหลื่อมปี เพื่อดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2564

1.ในไตรมาสที่ 4
คณะฯได้ดาเนินการ
หาผู้รับจ้าง และทา
สัญญาเพื่อซ่อมแซม
อาคารค แต่เนื่องจาก
เข้าฤดูมรสุมส่งผลให้
ไม่สามารถดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2564
ประกอบกับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยติดเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 จึงไม่
สามารถเข้ามา
ดาเนินการได้
2.คณะฯได้กันเงิน
รายได้เหลื่อมปี เพื่อ
ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสิ้นเดือน
พฤศจิกายน 2564

กันเงินเหลื่อมปี อยู่ระหว่าง
และเร่ง
ดาเนินงาน
ดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสิ้น
เดือน
พฤศจิกายน
2564

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการสนับสนุนและ
โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา ทุนการศึกษาจากภายนอก

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

18.จานวนนักศึกษาที่
ได้รับทุน

คน

13

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

1,482,600.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

21,500
10,032,060.00

-

1,482,600.00
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

13

มีผู้บริจาคเงินเพื่อเป็น
การศึกษา จานวน 5 คน
1.ดร.พัชริดา ปรีเปรม
จานวน ๓,๐๐๐
บาท เพื่อทุนการศึกษา
2.น.ส.นวรัตน์ เพชรพวง
พิพัฒน์ จานวน ๕๐๐
บาท เพื่อทุนการศึกษา
3.น.ส.ภาธิญา กาญจนเสรี
จานวน ๙,๐๐๐
บาท เพื่อทุนการศึกษา
4.ร.ต.ต.มงคล บุญเสนอ
จานวน ๓,๐๐๐
บาท เพื่อทุนการศึกษา
5.นายปกรณ์พล เทวฤทธิ์
จานวน ๖,๐๐๐
บาท เพื่อทุนการศึกษา
และได้ตั้งแผนเงินบริจาค
กลางปี 2564 เพื่อเป็น
ทุนการศึกษา จานวน 13
ทุน

100.00
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

เงินรายได้

21,500.00

21,500.00
11,514,660.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

8,020,579.22

9,503,179.22

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

13
-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

คณะศิลปศาสตร์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
บุคลากรภาครัฐยกระดับ ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
คุณภาพการศึกษาและ การศึกษาและการเรียนรู้
การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนเงินที่ใช้เป็น
ค่าใช้จ่ายบุคลากร

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ โครงการที่ปรึกษาโครงการแก่ จานวนเงินที่ได้รับเป็น
หน่วยงานภายนอก
ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
โครงการแก่หน่วยงาน
ภายนอก

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

25,489,300.00

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

บาท

25,489,300.00

26,449,243.52

บาท

1,548,302.87

1,548,302.87

1

30,000.00

30,000.00

25,615,300.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30กันยายน 2564)

26,449,243.52

25,615,300.00
1,648,302.87 .

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

เงินรายได้
-

367,750.00

29,570.00

26,449,243.52 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

367,750.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

100.00 ไม่มี

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

367,750.00 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

23.75 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

100.00 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21ฯ

จานวนโครงการ

โครงการ

โครงการพัฒนางานบริการ
วิชาการแก่สังคม

จานวนเงินที่ใช้ในการ
พัฒนางานบิรการ
วิชาการแก่สังคม

บาท

5,000.00

5,000.00

5,000.00

โครงการให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
ภายนอก

จานวนเงินบริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
ภายนอก

บาท

208,000.00

208,000.00

208,000.00

177,052.87

177,052.87 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

177,052.87 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

85.12 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต

จานวนเงินที่ได้รับเป็น
ค่าตอบแทนอบรมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิต

บาท

144,000.00

144,000.00

144,000.00

87,650.00

87,650.00 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

87,650.00 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

60.87 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

โครงการอบรมภาษาเพื่อการ
ทางาน

จานวนเงินที่ได้รับเป็น บาท
ค่าตอบแทนอบรมภาษา
เพื่อการทางาน

288,000.00

288,000.00

288,000.00

-

-
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29,570.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

26,449,243.52

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

-

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

0

0

ยกเลิกโครงการ สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

ยกเลิกโครงการ สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
โครงการให้บริการวิชาการตาม
ความต้องการของหน่วยงาน
ภายนอก

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป
สาขาวิชาศิลปศาสตร์
ศาสตร์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนเงินที่ได้รับเป็น
ค่าตอบแทนให้บริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงาน
ภายนอก

บาท

100,000.00

1,285,300.00

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

100,000.00

100,000.00

1,380,302.87
9,210,100.00

1,380,302.87
11,322,710.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

จานวนหลักสูตรที่คณะ หลักสูตร
ศิลปศาสตร์จัดการเรียน
การสอน

10

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สายสนับสนุน
สนับสนุน

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุน

คน

65

9,193,900.00
3,900.00

10,479,200.00
3,900.00

2,800.00

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการงานบริหารงานวิจัย
กลไกการบริหารงานวิจัย

จานวนกิจกรรมในงาน
บริหารงานวิจัย

กิจกรรม

6

3,900.00
280,000.00

3,900.00
280,000.00

185,920.15

โครงการทุนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

จานวนกิจกรรมทุนวิจัย
เพื่อท้องถิ่น

กิจกรรม

1

90,000.00

90,000.00

8,387.25

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย

จานวนทุนอุดหนุนการ
วิจัย

กิจกรรม

6

2,401,800.00

2,401,800.00

455,959.92

1,285,300.00
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ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

เงินรายได้
-

2,000,700.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

6,094,399.64

-

ยกเลิกโครงการ

8,095,099.64 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

0

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

ยกเลิกโครงการ สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

ยกเลิกโครงการ

100.00 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

6 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

100.00 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

8,387.25 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

100.00 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

455,959.92 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

6 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

100.00 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2,800.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
185,920.15 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

10 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

100 มีบุคลากรเข้าร่วม
พัฒนาตนเอง 100
คน

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
โครงการบริหารงานวิจัย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนกิจกรรมในการ
บริหารงานวิจัย

กิจกรรม

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการค่าจ้างบุคลากร จานวนเงินค่าจ้างบุคลากร บาท
บริหารและจัดการภายใน

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

140,000.00

140,000.00

111,800.00

12,802,950.00

1,111,800.00
12,802,950.00

1,111,800.00
12,802,950.00

11,082,177.61

40

6,016,500.00

8,173,620.00

6,210,479.90

6,210,479.90 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

40 ส่งของครบ อยู่
ระหว่างเบิกจ่าย จะ
เบิกจ่ายแล้วเสร็จ
ภายในพฤจิกายน

540,000.00

540,000.00

540,000.00

540,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

13,704,000.00

3,449,685.96

จานวนรายการครุภัณฑ์ รายการ
และสิ่งก่อสร้างของคณะ
ศิลปศาสตร์

โครงการจ้างเหมาทาความ
สะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์

จานวนคนที่จ้างเหมาทา คน
ความสะอาดอาคาร
คณะศิลปศาสตร์

6

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง
บุคลากร

จานวนกิจกรรม

1

โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์

จานวนเงินในการบริหาร บาท
จัดการภายในคณะศิลป
ศาสตร์

5,411,500.00

-

5,411,500.00

-

5,411,500.00
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111,800.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ผลการด่าเนินงาน

2

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
สิ่งก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

กิจกรรม

รวมงบประมาณ

11,082,177.61 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง

11,082,177.61 มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ และการ
ทางานของสานักงาน
เลขานุการ

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

100.00 สถานการณ์โรค
จัดกิจกรรมแบบ
ระบาดร้ายแรงไม่ ออนไลน์ทดแทน
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

86.56 ไม่มี

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00 ไม่มี อยู่ระหว่าง
สัญญาส่งมอบ

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

6 จ้างเหมาบุคคลทา
ความสะอาด 6 คน

100.00 ไม่มี

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

13,704,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ และการ
ทางานของสานักงาน
เลขานุการ

100.00 ไม่มี

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

3,449,685.96 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

3,449,685.96 มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ และการ
ทางานของสานักงาน
เลขานุการ

63.75 ไม่มี

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
โครงการบริหารจัดการรายได้
จากการให้บริการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

.

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินกิจกรรมสืบสาน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทาง
กฎหมายในท้องถิ่นอีสาน

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

จานวนกิจกรรมจัดหา
รายได้

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา จานวนเงินบริจาคเพื่อ
จากแหล่งทุนภายนอก (เงิน
สนับสนุนทุนการศึกษา
บริจาค)

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบและกลไก
และกลไกการบริหารงาน การบริหารงานทานุบารุง
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม

หน่วยนับ

จานวนเงินที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารงานทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการ

1

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

-

400,000.00

400,000.00

400,000.00

177,032.00

บาท

65,000.00

29,435,900.00
65,000.00

29,435,900.00
65,000.00

28,800.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00

125,000.00

125,000.00
230,000.00

1

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการการพัฒนาการท่องเที่ยว จานวนโครงการส่งเสริม โครงการ
1
สนับสนุนการพัฒนาวิทย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม
และสนับสนุนการพัฒนา
ศาสตร์ วิจัย และ
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัด
วิทยศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (ววน.) จาก
อุบลราชธานีเชื่มโยงลาวใต้
นวัตกรรม (ววน.) จาก
สกสว.
สกสว.

230,000.00

230,000.00
1,013,700.00

-

1,013,700.00

200

-

ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

177,032.00 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

28,800.00 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

ยกเลิกโครงการ

230,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

230,000.00

230,000.00
1,013,700.00

ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

เงินรายได้

บาท

จานวนเงินที่ใช้ใน
บาท
โครงการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการดาเนิน
กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยทาง
กฎหมายในท้องถิ่นอีสาน
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
โครงการศึกษา
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
จานวนโครงการศึกษา โครงการ
ค้นคว้าวิจัยรวบรวมและ สร้างสรรคจากหมากจอง ระยะที่ ค้นคว้าวิจัยรวบรวมและ
เผยแพร่องค์ความรู้และ 1
เผยแพร่องค์ความรู้และ
ภูมิปัญญาด้าน
ภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและ
ขนบธรรมเนียมและ
ประเพณี
ประเพณี

สถานะ
(กรุณาเลือก)

1,013,700.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

- มีการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบ
ออนไลน์ และการ
ทางานของสานักงาน
เลขานุการ
177,032.00 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรงไม่มี
การจัดกิจกรรม
ขอรับบริจาคทุน

28,800.00 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรง
เปลี่ยนรูปแบบการ
จัดกิจกรรม ทาให้ใช้
งบประมาณลดลง
0

1

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

-

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

44.26 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรงไม่
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

44.31 สถานการณ์โรค
ระบาดร้ายแรงไม่
สามารถจัดกิจกรรม
ได้

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ยกเลิกโครงการ ไม่มี

100

1 ดาเนินการสาเร็จ
ตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

ยกเลิกโครงการ

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00 ไม่มี

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว. ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
28,679,943.52

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
1,013,700.00
45,324,162.87

1,013,700.00
74,004,106.39

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

28,679,943.52

28,370,092.62

201

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

57,050,036.14

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

ชื่อหน่วยงานหลัก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

เงินรายได้

2,822,900.00

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริการ
โครงการรายรับจาก ร้อยละความพึง ร้อยละ
วิชาการ
การให้บริการวิชาการ พอใจของการ
ให้บริการ
วิชาการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ จานวนนักศึกษา คน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ เพิ่ม
ใหม่

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

320,000.00

320,000.00

2,822,900.00
320,000.00

-

-

4,800,000.00

304,630.70

304,630.70

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

304,630.70 ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

เบิกจ่ายตามแผนที่
กาหนด

95% เนื่องจาก
สถานะการณ์โควิด
ยกเลิก 1 โครงการ

ปัญหาอุปสรรค

ข้อมูลเบิกจ่ายที่
กองคลัง

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

-

1.19 -

-

1.47 -

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

320,000.00
4,800,000.00

4,800,000.00

4,800,000.00

642,109.80

642,109.80 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

13% ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน เทอม
2/63 แล้ว

0.20 -

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

38,988,966.86 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

59% ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน เทอม
2/63 แล้ว

0.87 -

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

30% บุคลากร ทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน ไปพัฒนา
ตนเอง ร้อยละ 20
ของบุคลาการทั้งหมด

0.37 เนื่องจาก
สถานะการโควิด
19 จึงทาให้การ
ไปอบรมน้อยลง
ส่วนใหญ่ใช้การ
อบรมออนไลน์
แทน

68

โครงการผลิตแพทย์
เพิ่ม (สบพช.)

จานวนนักศึกษา คน
ใหม่

68

66,078,400.00

66,078,400.00

38,988,966.86

ร้อยละบุคลากร ร้อยละ
ที่มีสมรรถนะตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
กาหนด

80

953,600.00

953,600.00

283,607.92

67,032,000.00
5,000,000.00

76,632,000.00
5,000,000.00

9,600,000.00
80

4,800,000.00

202

39,914,684.58
5,000,000.00

304,630.70
4,800,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการด่าเนินงาน

4,800,000.00

จานวนนักศึกษา คน
ใหม่

ร้อยละ

สถานะ
(กรุณาเลือก)

68

โครงการผลิตแพทย์
เพิ่ม (เงินรับฝาก)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการชาระหนี้เงิน ร้อยละของการ
ระบบบริหารและ
ยืมทุนสารอง
ดาเนินโครงการ
จัดการภายใน
มหาวิทยาลัย
ที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้

2,822,900.00

2,822,900.00
80

รวมงบประมาณ

283,607.92 ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

44,714,684.58
5,000,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100% ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน เทอม
2/63 แล้ว

0 เบิกจ่ายตามแผนที่
กาหนด

-

-

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริหารและ ร้อยละเงิน
จัดการเงินบริจาค
คงเหลือสุทธิ
โครงการบริหารและ ร้อยละความ
จัดการภายใน
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ร้อยละ

80

1,000,000.00

1,000,000.00

1,333,000.00

ร้อยละ

74

64,000.00

64,000.00

33,699.00

33,699.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

10

855,800.00

855,800.00

618,054.90

จานวนนักศึกษา คน
คงอยู่

515

2,458,700.00

2,458,700.00

จานวนนักศึกษา คน
ต่างชาติ

3

454,800.00

จานวนนักศึกษา คน
ใหม่

230

ร้อยละ

ร้อยละความพึง ร้อยละ
พอใจของการ
ให้บริการ
วิชาการวิชาการ

จานวน
โครงการ
โครงการวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์

ร้อยละของการ
ดาเนินโครงการ
ที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

133% เนื่องจากมีผู้บริจาค
ตามวัตถุประสงค์
53% ดาเนินการตามแผน
ที่กาหนด

1.67 -

-

สูงกว่าเป้าหมาย

0.71 -

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

618,054.90 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

72% ได้ดาเนินการจัดสรร
ทุนวิจัยตามแผนที่
กาหนด

7.22 -

-

1,154,212.00

1,154,212.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

47% ดาเนินการจัดการ
เรียนการสอน เทอม
2/63 แล้ว

0.09 -

-

454,800.00

112,200.00

112,200.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

25% ดาเนินการตามแผน
ที่กาหนดไว้

8.22 -

-

12,704,100.00

12,704,100.00

8,225,559.16

8,225,559.16 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

65% ดาเนินการตามแผน
ที่กาหนดไว้

0.28 -

-

80

10,948,400.00

10,948,400.00

3,427,672.15

3,427,672.15 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

31% ดาเนินการตามแผน
ที่กาหนดไว้

0.39 -

-

80

150,000.00

150,000.00

117,375.00

117,375.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

78% ดาเนินการตามแผน
ที่กาหนดไว้

0.98 -

-

203

1,333,000.00 สูงกว่าเป้าหมาย

ผลการด่าเนินงาน

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนา
ระบบบริหารที่มีหลัก
ธรรมาภิบาล ศูนย์
พัฒนาเด็ก

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ร้อยละเงิน
คงเหลือสุทธิ

ร้อยละ

80

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
681,600.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

681,600.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
498,794.00

498,794.00 ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

73% เนื่องจากสถานะการ
โควิด ทาให้จานวน
นร ลดลงต่ากว่าแผน
ที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

0.91 ในปีการศึกษา
1/2564 เปิด
ภาคเรียนในวันที่
14 มิถุนายน
64 มีบางส่วน
ที่มาเรียนในวันที่
1 ก.ค. 64
เนื่องจากไม่ไว้ใจ
สถานการ์ณโรค
ระบาดฯ ซึ่ง
ศูนย์ฯเด็กได้จัด
มาตราการณ์คัด
กรองการเข้าเรียน
ในศูนย์ฯอย่าง
เข้มข้น และ

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ในช่วงเดือน
สิงหาคม และ
กันยายน การ
ระบาดในพื้นที่
ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยอุบล
ส่งผลกระทบให้
ศูนย์เด็กไม่สามาถ
เปิดให้บริการ
และจัดการเรียน
การสอนในศูนย์
พัฒนาเด็กได้

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยและ
โครงการวิจัยและ
จานวน
พัฒนา
พัฒนา
โครงการวิจัย
ภายนอก
โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม

โครงการ

5

34,315,400.00
2,000,000.00

34,315,400.00
2,000,000.00

-

2,000,000.00

2,000,000.00

-

204

20,520,566.21
3,430,968.50

3,430,968.50

20,520,566.21
3,430,968.50 สูงกว่าเป้าหมาย

3,430,968.50

172% ได้รับงบประมาณ
โครงการวิจัย
ภายนอก จานวน 11
โครงการ

34.31 -

-

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสนับสนุน
โครงการเรียนฟรี 15 ร้อยละความพึง ร้อยละ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี
พอใจของ
ผู้รับบริการศูนย์
พัฒนาเด็ก

80

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

254,700.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

254,700.00

204,654.40

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
-

204,654.40 ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

80% เนื่องจากสถานะการ
โควิด ทาให้จานวน
นร ลดลงต่ากว่าแผน
ที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

1.00 ในปีการศึกษา
1/2564 เปิด
ภาคเรียนในวันที่
14 มิถุนายน
64 มีบางส่วน
ที่มาเรียนในวันที่
1 ก.ค. 64
เนื่องจากไม่ไว้ใจ
สถานการ์ณโรค
ระบาดฯ ซึ่ง
ศูนย์ฯเด็กได้จัด
มาตราการณ์คัด
กรองการเข้าเรียน
ในศูนย์ฯอย่าง
เข้มข้น

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

และในช่วงเดือน
สิงหาคม และ
กันยายน การ
ระบาดในพื้นที่
ใกล้เคียง
มหาวิทยาลัยอุบล
ส่งผลกระทบให้
ศูนย์เด็กไม่สามาถ
เปิดให้บริการ
และจัดการเรียน
การสอนในศูนย์
พัฒนาเด็กได้

โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลรวม
โครงการสนับสนุน
โครงการตรวจ
ร้อยละความพึง
และส่งเสริมสวัสดิการ สุขภาพนักศึกษา
พอใจของ
และสวัสดิภาพของ
ผู้รับบริการทาง
นักศึกษา
การแพทย์

254,700.00
ร้อยละ

80

1,500,000.00

254,700.00
1,500,000.00

204,654.40

205

38,004.50

204,654.40
38,004.50 ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

3% ไม่ได้ดาเนินโครงการ
เนื่องจากโควิด 19

0.03

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการประกัน
สุขภาพนักศึกษา

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการทาง
การแพทย์

โครงการสนับสนุน ร้อยละเงิน
และส่งเสริมสวัสดิการ คงเหลือสุทธิ
และสวัสดิภาพ
นักศึกษา

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการทาง
การแพทย์

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ด่าเนินโครงการ

ร้อยละ

80

2,243,300.00

2,243,300.00

488,574.25

488,574.25 ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

22% ดาเนินโครงการไม่ได้
ตามแผนที่กาหนด
เนื่องจากโควิด 19

0.27

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ

80

580,800.00

580,800.00

433,684.00

433,684.00 ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

75% เนื่องจากนักศึกษายัง
ไม่เข้าพักในหอ
เนื่องจาก
สถานะการณ์โควิด

0.93 -

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

80

4,324,100.00
9,082,900.00

4,324,100.00
9,082,900.00

1.17 -

-

74,350,600.00

30,404,900.00

104,755,500.00

1.22 -

-

74,350,600.00

39,487,800.00
1,208,100.00

100.00 -

-

1,208,100.00
154,310,663.14

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม
โครงการสร้างเสริม โครงการการ
ร้อยละความพึง ร้อยละ
สุขภาวะและบริการ ให้บริการทาง
พอใจของ
สุขภาพแก่ชุมชน
การแพทย์
ผู้รับบริการทาง
(โรงพยาบาล)
การแพทย์
โครงการสร้างเสริม
สุขภาวะและบริการ
แก่ชุมชน(PCU)

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ร้อยละ

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพแก่ชุมชน ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ โครงการตรวจหาสาย ร้อยละงานวิจัย โครงการ
สนับสนุนการพัฒนา บ่งชี้ทางชีวภาพและ ที่นาไปใช้
วิทยศาสตร์ วิจัย และ การแสดงออกของ
ประโยชน์
นวัตกรรม (ววน.) จาก โปรตีนในซีรัมผู้ติด
สกสว.
เชื้อปรสิตลิ้นเนื้อ
มะเร็งท่อน้าดี

80

1

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาวิทยศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) จาก สกสว. ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด
80,963,296.00

-

960,262.75
8,534,199.64

960,262.75
8,534,199.64 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

73,481,635.99

28,449,832.11

101,931,468.10 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

113,838,400.00
1,208,100.00

73,481,635.99

36,984,031.75
1,208,100.00

110,465,667.74
1,208,100.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1,208,100.00
235,273,959.14

66,244,795.99

1,208,100.00
94,585,421.38

1,208,100.00
160,830,217.37
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94% อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ ขยาย
ผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น

97% อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ ขยาย
ผู้ป่วยใน เพิ่มขึ้น

100% ดาเนินการตามแผน
ที่กาหนดไว้

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)
โครงการการพัฒนาระบบกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

สานักวิทยบริการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริหารจัดการด้านการ การดาเนินการ ร้อยละ
ประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง ตาม
และการจัดการความรู้
ข้อเสนอแนะ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์ TQA

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ร้อยละบุคลากร ร้อยละ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา ภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษา มีความสุขใน
และการเรียนรู้
และการเรียนรู้
การปฏิบัติงาน
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการ โครงการจัดซื้อทรัพยากร
จานวนการใช้
เรียนรู้แก่นักศึกษา
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน ทรัพยากร
การสอนด้านวิทยาศาสตร์และ
เพิ่มขึ้นจากปีที่
เทคโนโลยี
ผ่านมา
ฐานข้อมูลที่
ให้บริการ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
แผ่นดิน

112,700.00

112,700.00

112,700.00
80 10,671,900.00

112,700.00
10,671,900.00

10,793,520.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

เงินรายได้
60,491.00

60,491.00 สูงกว่าเป้าหมาย

60,491.00

60,491.00
10,793,520.00 สูงกว่าเป้าหมาย

100 อยู่ระหว่างประเมิน
ความสุขในการปฏิบัติงาน

10,671,900.00
1,243,200.00

10,671,900.00
736,159.95

10,793,520.00
736,159.60

ฐาน

1

1,520,000.00

2,027,040.05

2,027,040.05

5

404,500.00

309,135.64

309,124.20

309,124.20 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-64 อยู่ระหว่างการจัดหา
และอบรมการใช้งาน

1

494,600.00

589,964.36

589,964.36

589,964.36 สูงกว่าเป้าหมาย

28
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10,793,520.00
736,159.60 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

95.23 จัดทาแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

5

ฐาน

-

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ ปัญหาอุปสรรค
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประเมินตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ร้อยละ

โครงการจัดซื้อทรัพยากร
จานวนการใช้ ร้อยละ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน ทรัพยากรเทียบ
การสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กับปีที่ผ่านมา
เพิ่มขึ้น
ฐานข้อมูลที่
ให้บริการ

80

รวมงบประมาณ

2,027,040.05 สูงกว่าเป้าหมาย

-64 อยู่ระหว่างการจัดหา
และอบรมการใช้งาน

28

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

- 1,280.00 สถานการณ์การ
ระบาดของโรค
Covid-19

จัดกิจกรรมเสริฟ ต่ากว่าค่า
ตามสั่ง
เป้าหมาย

100.00
- 1,280.00 สถานการณ์การ
ระบาดของโรค
Covid-19

100.00

จัดกิจกรรมเสริฟ ต่ากว่าค่า
ตามสั่ง
เป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการจัดซื้อทรัพยากร
สัดส่วนของ
ร้อยละ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียน ทรัพยากรที่
การสอนด้านสังคมศาสตร์
จัดหาในรูปแบบ
ดิจิทัลต่อ
ทรัพยากรแบบ
รูปเล่ม (ร้อยละ
งบประมาณใน
การจัดซื้อ/จัดหา)

ฐานข้อมูลที่
ให้บริการ

ฐาน

สัดส่วนของ
ร้อยละ
ทรัพยากรที่
จัดหาในรูปแบบ
ดิจิทัลต่อ
ทรัพยากรแบบ
รูปเล่ม (ร้อยละ
งบประมาณใน
การจัดซื้อ/จัดหา)

55.45

1

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
560,000.00

478,900.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
แผ่นดิน

590,247.00

431,995.95

525,803.00

46,903.00

55.45

50,000.00

451,750.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

เงินรายได้
56,356.50

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ ปัญหาอุปสรรค
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประเมินตัวชี้วัด
ที่กาหนด

488,352.45 สูงกว่าเป้าหมาย

59.41

100.00

46,903.00 สูงกว่าเป้าหมาย
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100.00

451,750.00

451,750.00 สูงกว่าเป้าหมาย

59.41

100.00

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ
พัฒนาการให้บริการ

จานวนการผลิต เรื่อง
สื่อ หรือพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรู้ในระบบ
UBU LMS

20

1,481,900.00

1,350,300.00

1,324,650.00

1,324,650.00 สูงกว่าเป้าหมาย

104

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการผลิตสื่อและบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

จานวนการผลิต จานวน
สื่อ หรือพัฒนา
นวัตกรรมการ
เรียนรู้ในระบบ
UBU LMS
(รายวิชา/ปี)

25

175,400.00

175,400.00

3,540.00

3,540.00 สูงกว่าเป้าหมาย

104

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

208

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ระดับความพึง ระดับ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ

โครงการทุนการศึกษา

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นกั ศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

761,300.00

756,100.00

482,635.00

482,635.00 สูงกว่าเป้าหมาย

จานวนผลงานที่ ผลงาน
ชนะการประกวด

5

622,100.00
10,000.00

622,100.00
10,000.00

542,500.00
10,000.00

542,500.00
10,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

จานวน
โครงการ/
กิจกรรม

3

3,660,700.00
80,000.00

7,801,900.00
80,000.00

2,871,431.50
41,947.00

7,012,618.66
41,947.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4,141,200.00

โครงการผลิตสื่อและบริการ
เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระดับความพึง ระดับ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ

4.4

13,000.00

24,300.00

โครงการการเป็นองค์กรสีเขียว

ร้อยละ
ร้อยละ
ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อม

85

93,000.00
339,000.00

93,000.00
339,000.00

โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

ระดับความพึง ระดับ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ

4

2,060,400.00

โครงการปรับปรุง ซ่อมบารุง
อาคารและสถานที่

.ระดับความพึง ระดับ
พอใจของ
ผู้ใช้บริการที่มี
ความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ

4.4

298,000.00

4,141,187.16

-

-

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ ปัญหาอุปสรรค
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประเมินตัวชี้วัด
ที่กาหนด

เงินรายได้

4.4

โครงการ

ผลการ
ดาเนินงาน

- สูงกว่าเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

4.56

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

5

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

7 อยู่ระหวางการดาเนิน
โครงการ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

4.95

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100 อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการดาเนินการ
ตามแผน

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

41,947.00
329,037.00

41,947.00
329,037.00 สูงกว่าเป้าหมาย

1,660,400.00

1,508,021.42

1,508,021.42 สูงกว่าเป้าหมาย

4.56

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

298,000.00

296,390.00

296,390.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.54

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
โครงการปรับปรุงอาคารและ
สถานที่เพื่อการให้บริการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
จานวนแหล่ง
พื้นที่
สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์และสืบ
สานภูมิปัญญา

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

1

1,500,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
แผ่นดิน

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ระดับ

3.5

400,000.00

800,000.00

647,655.30

647,655.30 สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ระดับ

4.4

480,000.00

1,380,000.00

479,825.00

479,825.00 สูงกว่าเป้าหมาย

5,077,400.00
607,500.00

5,077,400.00
139,100.00

-

100

607,500.00
675,900.00

607,500.00
675,900.00

-

85

80

2,431,000.00

2,431,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหารและ โครงการจ้างเหมาทาความสะอาด ร้อยละ
ร้อยละ
จัดการภายใน
ความสาเร็จของ
การดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละบุคลากร ร้อยละ
มีความสุขใน
การปฏิบัติงาน
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ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ ปัญหาอุปสรรค
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประเมินตัวชี้วัด
ที่กาหนด

เงินรายได้

ระดับความพึง
พอใจของผู้เข้า
อบรมหลักสูตร
การผลิตสื่อ
ดิจิทัลและ
นวัตกรรมการ
เรียนรู้

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
บุคลากรมี
ร้อยละ
สมรรถนะตรง
ตามตาแหน่ง

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง
บุคลากร

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

3,260,928.72
39,850.00

3,260,928.72
39,850.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

39,850.00
625,602.00

39,850.00
625,602.00 สูงกว่าเป้าหมาย

2,173,170.10

2,173,170.10 สูงกว่าเป้าหมาย

0 อยู่ระหว่างการจัดทา
แบบรูปหอประวัติ

90.48 อยู่ระหว่างการปรับปรุง
ห้องบริการ และพัฒนา
สื่อให้ทันสมัย

-

จัดทาแบบรูปแล้ว
เสร็จใน
ปีงบประมาณ
2564

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ดาเนินการ
ต่อเนื่องใน
ปีงบประมาณ
2565

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00

4.56

100.00

100

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100 อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการดาเนินการ
ตามแผน

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)
โครงการบริหารจัดการภายใน
สานักวิทยบริการ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
แผ่นดิน

การดาเนินการ ร้อยละ
ตาม
ข้อเสนอแนะ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์ TQA

80

1,137,500.00

1,156,700.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัยและพัฒนา

3

4,244,400.00
10,000.00

4,244,400.00
10,000.00

-

จานวนโครงการ โครงการ

โครงการวิจัยและพัฒนา ผลรวม
โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้
และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

1

10,000.00
165,000.00

10,000.00
165,000.00

-

จานวน
จานวน
ฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

165,000.00
20,000.00

165,000.00
20,000.00

-

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรการออกกฎระเบียบต่างๆ ผลรวม20,000.00
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการเงินรับฝาก
ระดับความพึง ระดับความ
4.5
28,500.00
จัดการภายใน
พอใจของ
พึงพอใจ
ผู้รับบริการ

20,000.00
28,500.00

-

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ
จานวนกิจกรรม เรื่อง
1
บุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติตาม วิชาชีพ
ส่งเสริม
จรรยาบรรณการรณรงค์ส่งเสริม
จรรยาบรรณ
จรรยาบรรณบุคลากรการออก
วิชาชีพ
กฎระเบียบต่างๆ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

14,934,720.00

28,500.00
12,844,500.00

28,500.00
27,779,220.00

14,934,707.16
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ ปัญหาอุปสรรค
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประเมินตัวชี้วัด
ที่กาหนด

เงินรายได้
1,143,631.93

1,143,631.93 สูงกว่าเป้าหมาย

3,942,404.03
-

3,942,404.03
- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

52,413.00

52,413.00
-

1,500.00

1,500.00
10,270,965.25

95.23 อย่ะหว่างดาเนินงาน
ตามแผนปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ

100.00

3 อยู่ระหว่างการจัดทา
แผนพัฒนาบุคลากร

100.00

52,413.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 อยู่ระหว่างการจัดทา
สารสนเทศด้านข้อมูล
ท้องถิ่น

100.00

52,413.00
- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 อยู่ระหว่างการเสนอ
โครงการส่งเสริม
จรรยาบรรณวิชาชีพ

100.00

1,500.00 สูงกว่าเป้าหมาย

1,500.00
25,205,672.41

4.56

100.00

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย

มีการจัดทา
บทความและ
นาเสนอใน
กิจกรรม
UBU-KM fair

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ให้ความรู้ผ่าน
กิจกรรม
ผู้บริหารพบ
บุคลากร

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อหน่วยงานหลัก

สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการบริหารและจัดการการ คะแนน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน EdPEx/TQA

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

คะแนน

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ รายได้ของสานัก ร้อยละ
ระบบสาธารณูปโภคและ
หน่วยงาน
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
โครงสร้างพื้นฐานของ
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
มหาวิทยาลัย
2561)

หอพักมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

ระดับ

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้

100

64,700.00

64,700.00

3,425.00

7

64,700.00
6,395,900.00

64,700.00
6,395,900.00

3,425.00
2,492,000.00

5

-

-
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

3,425.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

3,425.00
2,492,000.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ในปีการศึกษา 2563
สานักงานได้รับผการ
ประเมินประกัน
คุณภาพภายในระดับ
คณะ/สานัก แต่ผลการ
ประเมินดังกล่าวมิได้ให้
คะแนน จึงไม่สามารถ
ตอบตัวชี้วัดได้

-5.81 เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จึงไม่
สามารถดาเนินการได้
บรรลุตามเป้าหมาย

4 หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ อยู่ใน
ระดับ 4 เนื่องจาก ไม่
สามารถดาเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายใน
หอพักเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

- สานักงานได้รับผล
การประเมินประกัน
คุณภาพภายใน
ระดับคณะ/สานัก
แต่ผลการประเมิน
ดังกล่าวมิได้ให้
คะแนน จึงไม่
สามารถตอบตัวชี้วัด
ได้

83.00 การออกแบบ
ปรับปรุงอาคาร
ล่าช้าเนื่องจาก มี
การปรับแก้ไข
รายละเอียด จึงทา
ให้การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างล่าช้า
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จึง
ไม่สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ในปีถัดไปทาความ บรรลุค่า
ตกลงกับผู้ประเมิน เป้าหมายตาม
โดยประเมินแบบ ตัวชี้วัด
ให้ค่าคะแนน

ควรออกแบบการ
ปรับปรุงอาคารให้
เสร็จส้นก่อนแล้ว
จึงของบประมาณ
รายจ่ายเพื่อ
ปรับปรุงต่อไป
ปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมที่
นักศึกษามีส่วนร่วม
โดยใช้เกณฑ์
d-m-h-t-t

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการปรับปรุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

เงินรายได้

7

รายได้ของสานัก ร้อยละ
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

7

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-5.81 เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จึงไม่
สามารถดาเนินการได้
บรรลุตามเป้าหมาย

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

หอพักมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

ระดับ

5

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จึง
ไม่สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย

โรงอาหารและศูนย์ ระดับ
อาหารมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข

5

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4 หอพักมีคุณภาพตาม
มาตรฐาน กระทรวง
พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ อยู่ใน
ระดับ 4 เนื่องจาก ไม่
สามารถดาเนินการจัด
กิจกรรมต่างๆ ภายใน
หอพักเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019
5

7,804,900.00

1,412,414.70

7,804,900.00

3,904,414.70
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บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

รายได้ของสานัก ร้อยละ
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

1,409,000.00

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

5

1,409,000.00

-

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่กาหนด

โรงอาหารและศูนย์ ระดับ
อาหารมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

1,412,414.70 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

3,904,414.70

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

5

-5.81 เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จึงไม่
สามารถดาเนินการได้
บรรลุตามเป้าหมาย

83.00 เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ปรับเปลี่ยน
รูปแบบกิจกรรมที่
นักศึกษามีส่วนร่วม
โดยใช้เกณฑ์
d-m-h-t-t

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

บุคลากรได้รับการ ร้อยละ
พัฒนาศักยภาพ
และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ การสื่อสารกับ
ระดับ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ เพื่อการบริหาร
นักศึกษาอย่างทั่วถึง
บริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
ระดับของบุคลากร ระดับ
ทรัพยากรมนุษย์
และสวัสดิภาพของบุคลากร
ที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม

ค่า
เป้าหมาย

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

100

267,500.00

267,500.00

10,458.42

10,458.42 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

5

267,500.00
30,000.00

267,500.00
30,000.00

10,458.42
30,000.00

10,458.42
30,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4

30,000.00
67,000.00

30,000.00
67,000.00

30,000.00
29,825.00

30,000.00
29,825.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

67,000.00

67,000.00

29,825.00

29,825.00
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่กาหนด

100

5 สานักฯ มีการดาเนินการ
เผยแพร่ข่าวสาร่างผ่าน
ทาง 5 ช่องทางครบ
ตามที่ค่าเป้าหมายที่
กาหนด 1. บอร์ด
ประกาศของสานักฯ
2. เว็บไซต์ของสานักฯ
3. เฟสบุ๊คของสานักฯ
4. ประกาศทาง ระบบ
บริการการศึกษา (REG)
5. ทางข้อความส่วนตัว
(SMS) (Line)

อยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

หอพักมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
กระทรวงพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

2,922,820.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

2,922,820.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ระดับ

5

2,477,914.00

ระดับของบุคลากร ระดับ
ที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

4

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โรงอาหารและ
ร้านค้ามีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข

ระดับ

5

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับของบุคลากร ระดับ
ที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

4

125,980.00

125,980.00

โครงการชาระเงินคืนแก่
มหาวิทยาลัย

การสื่อสารกับ
ระดับ
นักศึกษาอย่างทั่วถึง

5

12,500,000.00

12,500,000.00

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

รายได้ของสานัก ร้อยละ
เพิ่มขึ้นจากปีฐาน
(ปีงบประมาณ พ.ศ.
2561)

7

15,006,500.00

15,006,500.00

108,270.00

-

9,242,209.93
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ผลการดาเนินงาน

2,477,914.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

108,270.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

13,450,826.72 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

4 อยู่ในระหว่างการกัน
อยู่ระหว่าง
เหลื่อมปี จานวน 1
ดาเนินงาน
รายการ คือ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์สานักงาน
วงเงิน 467,500 บาท

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จึง
ไม่สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุ
ตามเป้าหมาย

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ปรับเปลี่ยน
อยู่ระหว่าง
รูปแบบกิจกรรมที่ ดาเนินงาน
นักศึกษามีส่วนร่วม
โดยใช้เกณฑ์
d-m-h-t-t

อยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
5

อยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

5 ดาเนินการโอน
งบประมาณเรียบร้อย

100.00

-5.81 เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จึงไม่
สามารถดาเนินการได้
บรรลุตามเป้าหมาย

83.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

การสื่อสารกับ
ระดับ
นักศึกษาอย่างทั่วถึง

5

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ร้อยละของห้องพัก ร้อยละ
ภายในหอพัก
นักศึกษาที่มี
นักศึกษาพักอาศัย

94

ระดับของบุคลากร ระดับ
ที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โรงอาหารและศูนย์ ระดับ
อาหารมีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน
กระทรวง
สาธารณสุข

5

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

สูงกว่าเป้าหมาย
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่กาหนด

5 สานักฯ มีการดาเนินการ
เผยแพร่ข่าวสาร่างผ่าน
ทาง 5 ช่องทางครบ
ตามที่ค่าเป้าหมายที่
กาหนด 1. บอร์ด
ประกาศของสานักฯ
2. เว็บไซต์ของสานักฯ
3. เฟสบุ๊คของสานักฯ
4. ประกาศทาง ระบบ
บริการการศึกษา (REG)
5. ทางข้อความส่วนตัว
(SMS) (Line)

94.66

อยู่ในระหว่าง
ประเมินผลการ
ดาเนินงาน
5

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

100.00

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ระดับความพึงพอใจ ระดับ
ในการรับข้อมูล
ข่าวสารของ
ผู้รับบริการ

5

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

4 จากผลการประเมินผล
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการพบว่าระดับ
ความพึงพอใจในการรับ
ข้อมูลข่าวสารของ
ผู้รับบริการ ได้ระดับ 4
ต่ากว่าค่าเป้าหมายที่
กาหนด

4.ระยะเวลาการ ไม่มากกว่า
นาเสนอข้อมูลทาง
การเงินถูกต้องและ
ทันเวลา และ
ผู้บริหารสามารถ
นาข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผนและ
ตัดสินใจได้

5

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

การรายงานผลทาง
การเงินต้องอาศัยข้อมูล
จากทางกองคลังซึ่งจา
ดาเนินการเสร็จภายใน
วันที่ 10 ของเดือน
ถัดไป จึงไม่สามารถ
รายงานผลการทันตามร
ระยะเวลาที่กาหนด

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา การสื่อสารกับ
ระดับ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
นักศึกษาอย่างทั่วถึง
กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

5

30,555,300.00
50,600.00

30,555,300.00
50,600.00

11,828,393.93

50,600.00
28,483,358.00

50,600.00
28,483,358.00

23,062,241.54
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11,828,393.93
- ยกเลิกโครงการ

23,062,241.54

5 เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

การส่งเสริมการรับรู้
ข่าวสารของสานักฯ
ผ่านทางกิจกรรม
ต่างๆ ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 จึง
ไม่สามารถ
ดาเนินการได้บรรลุ
การรายงานผลทาง
การเงินต้องอาศัย
ข้อมูลจากทางกอง
คลังซึ่งจาดาเนินการ
เสร็จภายในวันที่
10 ของเดือนถัดไป
จึงไม่สามารถ
รายงานผลการทัน
ตามรระยะเวลาที่
กาหนด
ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากอยู่ใน
สถานการณ์โรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา
2019 จึงไม่
สามารถดาเนินการ
โครงการได้

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด
และค่าเป้าหมาย
ให้มีความเหมาะสม
กับการดาเนินงาน
ต่อไป

ดาเนินการ
ปฐมนิเทศแบบ
ออนไลน์ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการ

ยกเลิกโครงการ

ชื่อหน่วยงานหลัก

สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

โครงการพัฒนาระบบการประกัน ผลประเมินคุณภาพการ
คุณภาพการศึกษาภายใน
บริหารตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TQA
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้น
ไป

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่มี
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ความสุขในการ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้
ปฏิบัติงาน

คะแนน

150

ร้อยละ

70

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการบริหารจัดการด้าน
ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
ระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปโภค
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

เงินรายได้

82,500.00

82,500.00

82,500.00
4,009,400.00

4,009,400.00
2,382,300.00

4,009,400.00

2,382,300.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

82,500.00

4,009,400.00
3.75

รวมงบประมาณ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

- ผลตรวจประเมินคุณภาพ
ประจาปี คณะกรรมการไม่
แสดงผลประเมินในเชิง
ตัวเลขคะแนน นาเสนอ
เฉพาะข้อเสนอแนะ
- ดาเนินงานโครงการตาม
แผนงานที่กาหนด

-

เงินรายได้

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

19,335.00

19,335.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2,822,040.00

19,335.00

19,335.00
2,822,040.00 สูงกว่าเป้าหมาย

85.2

- ดาเนินงานโครงการตาม
แผนงานที่กาหนด
- เบิกจ่ายงบประมาณตาม
หมวดรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ
ตามแผนรายจ่ายที่กาหนด

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

2,822,040.00

1,992,047.61

2,822,040.00
1,992,047.61 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

ดาเนินงานโครงการที่
เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหน่วยงานด้าน
สาธารณูปโภคตามแผนงาน
ที่กาหนด เช่น มีการ
เบิกจ่ายค่ากระแสไฟฟ้า
ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง
สิงหาคม 2564

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย
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บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการปรับปรุงอาคารและ
สถานที่เพื่อการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
พึงพอใจของผู้รับบริการ

3.75

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

640,600.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

640,600.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

4.06

ดาเนินงานโครงการตาม
แผนงานที่กาหนด เช่น
(1)จัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง
โรงจอดตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างเรียบร้อยแล้ว ส่งมอบ
งาน ตรวจรับและเบิกจ่าย
(2) จ้างเหมาบริการ
ซ่อมแซมอาคารและสถานที่
(3) จ้างเหมาตกแต่งภูมิ
ทัศน์บริเวณโดยรอบอาคาร
บริเวณด้านข้างอาคารด้าน
เรือนเพาะ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

เงินรายได้

527,100.00

527,100.00 สูงกว่าเป้าหมาย

(4) จ้างเหมาถมดินบริเวณ
ด้านข้างอาคารด้านเรือน
เพาะชาและด้านหลังอาคาร
เพื่อป้องกันไม่ให้น้าไม่ท่วม
ขัง สะดวกแต่การสัญจรไป
มา และให้บริการแก่
นักศึกษา
(5) ขออนุมัติจัดทาป้ายบอก
ชั้น และ
(6) การขออนุมัติจัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ภาพ
ติดป้ายบอกชั้น เป็นต้น

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
การเพิ่มพูนความรู้และพัฒนา
ร้อยละของบุคลากรที่
ร้อยละ
ศักยภาพของบุคลากร
ได้รับการพัฒนาตนเอง

80

3,022,900.00
178,700.00

3,022,900.00
78,700.00

-
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2,519,147.61
10,710.00

2,519,147.61
10,710.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100

บุคลากรสานักฯได้รับการ
พัฒนาตนเองตามความ
สนใจและความรู้ที่สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการการทางานให้
บรรลุเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

เงินรายได้

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ

70

-

- สูงกว่าเป้าหมาย

85.2 จัดให้มีการสารวจความสุข
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในสานักฯ

100.00

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร

ร้อยละ

70

-

- สูงกว่าเป้าหมาย

90.4 จัดให้มีการสารวจความ
ผูกพันองค์กรของบุคลากร
ภายในสานักฯ

100.00

ร้อยละของความ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการ

ร้อยละ

80

178,700.00
3,500,000.00

178,700.00
3,500,000.00

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ความเร็วอินเตอร์เน็ต
เสถียรภาพและความปลอดภัย
ในพื้นที่การศึกษา
ของการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน

Mbps

80

8,550,000.00

9,450,000.00

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ มหาวิทยาลัยดิจิทัล
บริหารจัดการ

-
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10,710.00
3,450,000.00

10,710.00
3,450,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

3,398,800.00

3,398,800.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

80

ดาเนินการเชื่อมโยง
100.00
ฐานข้อมูลด้านบุคลากร,
ฐานข้อมูลงานวิจัย, ด้าน
นักศึกษา, ด้านการเงินและง
ปบระมาณ และระบบ Portal

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

85

ดาเนินการทดสอบความเร็ว
ณ วันที่ 20 กันยายน
2564 ได้ความเร็ว เท่ากับ
85 Mbps *เครื่องมือ
ทดสอบความเร็ว
www.fast.com

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

เงินรายได้

ระดับความสาเร็จของ
การรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
(Security)

ข้อ

5

-

- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

5

1. มีแผนปฏิบัติการพัฒนา
เครือข่ายบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจาปี
2. มีอุปกรณ์ Firewall
สาหรับป้องกันและรักษา
ความปลอดภัยระบบ
เครือข่าย
3. ติดตามเฝ้าระวังการใช้
งานระบบเครือข่ายโดยใช้
ระบบ Cacti Monitoring
4. มีการปรับปรุง/
กาหนดค่าความปลอดภัย
ระบบเครือข่าย
5. ดาเนินการจัดทารายงาน
เสนอต่อผู้บริหารและนาผล
การดาเนินงานไปปรับปรุง
แผนปฏิบัติงานปีถัดไป

100.00

จานวนครั้งที่ระบบ
เครือข่ายหลักไม่
สามารถใช้งานได้เกิน
15 นาที

ครั้ง

2

-

- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2

ในช่วงเดือน ต.ค.63 - มี.ค.
64 ระบบเครือข่ายหลัก
สามารถใช้งานได้ตามปกติ

100.00
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ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้ต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

80

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

2,261,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

2,261,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

85

(1) ดาเนินการทดสอบ
ความเร็ว ณ วันที่ 20
กันยายน 2564 ได้ความเร็ว
เท่ากับ 85 Mbps
(2) ดาเนินงานตามเกณฑ์
การวัดระดับความสาเร็จ
ของการรักษาความ
ปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลัย
(Security) อยู่ที่ระดับ 5 ข้อ
(3) ปีงบประมาณ 2564
มีแผนจะติดตั้งเพิ่มเติม
จานวน 200 จุด (เดิม 841
จุด) สัญญาณอินเตอร์เน็ตมี
ความครอบคลุมไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 80 ของอาคาร
ทั้งหมดในพื้นที่เขตการศึกษา

100.00

เงินรายได้

2,218,557.70

2,218,557.70 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

(4) มีอัตราปริมาณการใช้
เครือข่ายสูงสุด เกินกว่า 1.8
Gbps
(5) ดาเนินการประเมิน
ระดับความพึงพอใจผู้ใช้งาน
ได้เท่ากับระดับ 3.97
คะแนน
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ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัย

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

เงินรายได้

ร้อยละการเพิ่มและ
ทดแทนจุดกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่
สามารถใช้งานได้
ครอบคลุมพื้นที่
เป้าหมายที่กาหนด

ร้อยละ

80

-

- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

23.78 ปีงบประมาณ 2564 มีร้อย
ละการเพิ่มและทดแทนจุด
กระจายสัญญาณ เท่ากับ
ร้อยละ 23.78 ซึ่ง จานวน
จุดกระจายสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตทั้งหมดที่ติดตั้ง
841 จุด และ จานวนการ
เพิ่มและทดแทนจุดกระจาย
สัญญาณอินเตอร์เน็ตใน
แผนปฏิบัติงานที่กาหนด
จานวน 200 จุด

29.73

ร้อยละบุคลากรและ
นักศึกษาใช้บัญชีเมล์
มหาวิทยาลัย

ร้อยละ

95

-

- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

92.22 ร้อยละบุคลากรและ
นักศึกษาใช้บัญชีเมล์
มหาวิทยาลัย(@UBU) ณ สิ้น
ไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ
92.22 ซึ่งจานวนผู้ใช้เมล์
@UBU กลุ่มบุคลากร
เท่ากับ 1,795 และ
จานวนผู้ใช้เมล์ @UBU
กลุ่มนักศึกษา เท่ากับ
20,483

97.07

ร้อยละของความ
เชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหาร
จัดการ

ร้อยละ

80

ดาเนินการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลด้านบุคลากร,
ฐานข้อมูลงานวิจัย ,ระบบ
การด้านเงินและงบประมาณ,
บานข้อมูลด้านนักศึกษา
และระบบ Portal

100.00

125,750.00

287,750.00

259,915.02
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259,915.02 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

80

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัล

ร้อยละของจานวน
นักศึกษาและบุคลากร
ในการสร้างความรู้ความ
เข้าใจของ นักศึกษา
และบุคลากร ในการใช้
งาน UBU LMS

ร้อยละ

70

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ถ่ายทอดความรู้

ร้อยละ

75

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม/โครงการ
ฝึกอบรมถ่ายทอด
ความรู้ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

75

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

50,000.00

22,301.00

-

14,531,750.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

22,301.00 สูงกว่าเป้าหมาย

- สูงกว่าเป้าหมาย

14,531,750.00

-
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ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

14.66 ดาเนินการให้ความรู้ และ
คาปรึกษาเกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษา และบุคลากรใน
การใช้งานระบบ UBU LMS
โดยจัดอบรมในรูปแบบ
ออนไลน์

20.94

เงินรายได้

-

95,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

9,349,573.72

9,349,573.72

87.4

จัดกิจกรรมการอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ด้านดิจิทัล
อย่างต่อเนื่อง และ
มีการประเมินผลความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
ทุกครั้งหลังจบการอบรม

100.00

98.11 ในการดาเนินโครงการได้
แบ่งการจัดอบรมออกเป็น 2
กลุ่มหลักสูตร ดังนี้
1. การพัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมการรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทัลสาหรับ
นักศึกษาและบุคลากร โดย
(1)มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 17
หลักสูตร รวมจานวน 29
ครั้ง (2) มีผู้เข้าร่วมและผ่าน
การอบรมทั้งสิ้น 778 คน
2. การพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลของบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(Digital Literacy) จานวน
223 คน

100.00

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

สูงกว่าเป้าหมาย

0

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

เงินรายได้

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
พึงพอใจของผู้รับบริการ

3.75

183,800.00

258,300.00

231,050.00

231,050.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

ได้มีตรวจรับครุภัณฑ์ครบทุก
รายการเรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/
ให้บริการ และดาเนินการ
ประเมินระดับความพึงพอใจ
ผู้รับรับบริการ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
พึงพอใจของผู้รับบริการ

3.75

450,000.00

429,000.00

429,000.00

429,000.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

ได้มีตรวจรับครุภัณฑ์ครบทุก
รายการเรียบร้อยแล้ว และ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/
ให้บริการ และดาเนินการ
ประเมินระดับความพึงพอใจ
ผู้รับรับบริการ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามแผน

ระดับความสาเร็จการ
นาระบบติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้

4

30,100.00

30,100.00

1,000.00

3

1. ออกแบบ/ปรับปรุง
กระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงาน
2. ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ตาม
รูปแบบและกระบวนที่ได้รับ
การปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามผลการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ
3. จากระบวนการติดตาม
ผลการดาเนินงานสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการลด
การใช้กระดาษจัดทาเป็น
เอกสารประกอบ

75.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ข้อ
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1,000.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง
บุคลากร

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

เงินรายได้

ร้อยละของตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ประจาปีที่บรรลุ
เป้าหมายตามแผน

ร้อยละ

60

-

- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

78.04 ดาเนินการประเมินผลร้อย
ละของตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การประจาปี ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กาหนดตัวชี้วัดทั้งหมด
จานวน 41 ตัว ผลการ
ดาเนินงาน ณ ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมาย
จานวน 32 ตัว

100.00

ร้อยละของตัวชี้วัดที่
บรรลุเป้าหมายตาม
แผนยุทธศาสตร์

ร้อยละ

70

-

- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

73.68 ดาเนินการประเมินผลร้อย
ละของตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลการดาเนินงานทั้งหมด
จานวน 19 ตัว ผลการ
ดาเนินงาน ณ ไตรมาส 4
ตัวชี้วัดบรรลุตามเป้าหมาย
จานวน 14 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 73.68

100.00

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ

70

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร

ร้อยละ

70

2,529,700.00

2,529,700.00

1,965,487.00

-
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ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

1,965,487.00 สูงกว่าเป้าหมาย

85.2

จัดให้มีการสารวจความสุข
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในสานักฯ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

- สูงกว่าเป้าหมาย

90.4

จัดให้มีการสารวจความ
ผูกพันองค์กรของบุคลากร
ภายในสานักฯ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการป้องกันอัคคีภัย และ
ฝึกซ้อมดับเพลิง

ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินงานด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย

ข้อ

5

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

28,500.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

28,500.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

5

1. มีแผนการดาเนินงาน
และแจ้งเวียนให้บุคลากร
ทราบ
2. มีการดาเนินงานตามแผน

100.00

เงินรายได้

15,000.00

15,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

3. มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานทุกเดือน
4. รายงานผลการ
ดาเนินงานต่อที่ประชุมกก.
บริหาร ทุกเดือน
5. มีการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
โครงการพัฒนาระบบการจัดการ จานวนกิจกรรม
ความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้

กิจกรรม

2

โครงการพัฒนาระบบการบริหาร ผลประเมินคุณภาพการ
จัดการหน่วยงาน
บริหารตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล TQA
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้น
ไป

คะแนน

150

3,600.00

3,600.00

1,560.00

1,538,634.00

1,538,634.00

1,457,128.40

227

1,560.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

1,457,128.40 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1

50.00

- ผลตรวจประเมินคุณภาพ
ประจาปี คณะกรรมการไม่
แสดงผลประเมินในเชิง
ตัวเลขคะแนน นาเสนอ
เฉพาะข้อเสนอแนะ
- ดาเนินงานโครงการตาม
แผนงานที่กาหนด

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ระดับความสาเร็จการ
นาระบบติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้

ข้อ

ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
พึงพอใจของผู้รับบริการ
โครงการสร้างสุของค์กร

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

3.75

-

- สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ

70

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร

ร้อยละ

70

59,700.00

59,700.00

47,485.00

-

228

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

3

1. ออกแบบ/ปรับปรุง
กระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงาน
2. ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ตาม
รูปแบบและกระบวนที่ได้รับ
การปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามผลการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ
3. จากระบวนการติดตาม
ผลการดาเนินงานสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการลด
การใช้กระดาษจัดทาเป็น
เอกสารประกอบ

75.00

เงินรายได้

4

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

4.06

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

100.00

47,485.00 สูงกว่าเป้าหมาย

85.2

จัดให้มีการสารวจความสุข
ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในสานักฯ

100.00

- สูงกว่าเป้าหมาย

90.4

จัดให้มีการสารวจความ
ผูกพันองค์กรของบุคลากร
ภายในสานักฯ

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระดับความสาเร็จการ
เพื่อจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี นาระบบติดตาม
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานมาใช้

โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่
เพื่อการให้บริการ
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์
โครงการวิจัยสถาบัน
ความรู้

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม

ข้อ

ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
พึงพอใจของผู้รับบริการ

จานวนงานวิเคราะห์/
วิจัย

เรื่อง

4

เงินรายได้

171,800.00

3.75

1

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

63,010.00

1,000,000.00

-

4,995,834.00
17,400.00

-

17,400.00

17,400.00

-
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ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

3

1. ออกแบบ/ปรับปรุง
กระบวนการติดตามผลการ
ดาเนินงาน
2. ดาเนินการติดตามผลการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ตาม
รูปแบบและกระบวนที่ได้รับ
การปรับปรุงกระบวนการ
ติดตามผลการดาเนินงานให้
มีประสิทธิภาพ
3. จากระบวนการติดตาม
ผลการดาเนินงานสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายจากการใช้
เทคโนโลยีมาใช้ในการลด
การใช้กระดาษจัดทาเป็น
เอกสารประกอบ

75.00

เงินรายได้

63,010.00

4,995,834.00
17,400.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

4,210,720.40
13,460.00

13,460.00

63,010.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

- สูงกว่าเป้าหมาย

4,210,720.40
13,460.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

13,460.00

4.06

3

จัดทาผลงานเชิงวิเคราะห์ วิจัย โดยได้มีการกาหนด
หัวข้อ/ประเด็นในการจัดทา
เรียบร้อยแล้ว

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัย
รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณี

โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม จานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดาเนินงาน
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรม

4

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

62,650.00

29,900.00

โครงการศึกษาค้นคว้าวิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม
โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ โครงการการพัฒนาระบบและ
ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน 3.75
ดีขององค์กร
กลไกการสื่อสารองค์กร
พึงพอใจของผู้รับบริการ

62,650.00
17,000.00

62,650.00
17,000.00

โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา
การศึกษา

17,000.00
ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
พึงพอใจของผู้รับบริการ

3.75

17,000.00
404,700.00

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
โครงการสนับสนุนการบริหาร โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ทั่วไป
ประสิทธิภาพการให้บริการ

ระดับความพึงพอใจ/ไม่ คะแนน
พึงพอใจของผู้รับบริการ

3.75

404,700.00
708,500.00

404,700.00

404,700.00

ร้อยละของผู้ใช้บริการ
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์เมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา(เพิ่มขึ้น)

ร้อยละ

10

762,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

4

1. กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์ปีใหม่
2. กิจกรรมสิบสานประพณี
วันสงกรานต์
3. กิจกรรมทาบุญวันคล้าย
วันสถาปนาสานัก
คอมพิวเตอร์ฯ
4. กิจกรรมถวายเทียน
เข้าพรรษาวัดบริเวณรอบ
มหาวิทยาลัย

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

เงินรายได้

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

26,285.00

26,285.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

26,285.00
16,600.00

26,285.00
16,600.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

404,692.00

16,600.00

16,600.00
404,692.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

404,692.00

604,358.00

404,692.00
604,358.00 สูงกว่าเป้าหมาย

4.06

100.00

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

-

- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
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10.23

การให้บริการห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีจานวน
ผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 10.23 จากปีที่ผ่าน
มา(ปี64 จานวน 52,975
คน, ปี63 48,060 คน)

100.00

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
โครงการสนับสนุนการบริการ โครงการการบริการสนามสอบวัด
งานทั่วไป
ความรู้ทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ e-Exam สานักงาน
กพ. ประจาปี 2564

โครงการสนับสนุนการบริการงานทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

จานวนผู้สมัครสอบวัด
ความรู้ ร้อยละ 70 จาก
เป้าหมายที่กาหนด
2,400 คน

จานวน

1,680

3,226,740.00

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

762,000.00
648,000.00

762,000.00
549,306.00

648,000.00
25,995,500.00

648,000.00
29,222,240.00

-

6,453,464.00
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

1,877

ดาเนินงานโครงการตาม
แผนงานที่กาหนด โดยมี
จานวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วม
สอบวัดความรู้ ณ ศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
คิดเป็นร้อยละ 78.21
(1,877 คน)ค่าเป้าหมาย
จานวผู้สมัครทั้งหมด 2,400
คน

100.00

เงินรายได้

604,358.00
339,086.00

339,086.00
17,113,175.73

604,358.00
339,086.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

339,086.00
23,566,639.73

ปัญหา
แนว
สรุปผลการ
อุปสรรค ทางแก้ไข/ ดาเนินโครงการ
พัฒนา

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อหน่วยงานหลัก
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภคและโครงสร้าง
สาธารณูปโภค
พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด

1,244,800.00

834,988.49

834,988.49 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

100

1,244,800.00
47,800.00

1,244,800.00
47,800.00

834,988.49
-

834,988.49
- ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ

100

5,290,500.00

5,290,500.00

4,756,250.34

4,756,250.34 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

89.90 การเบิกจ่าย บริหารงานภายใน
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564 มีการเบิกจ่าย
เสร็จสิ้นทุกหมวดรายจ่าย และ
ผลการดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

โครงการบริหารจัดการห้องพัก ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ
และประชุมสัมมนา

100

2,998,900.00

2,998,900.00

2,893,334.33

2,893,334.33 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

96.48 การเบิกจ่าย บริหารจัดการ
ห้องพักและประชุมสัมมนา
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564 มีการเบิกจ่าย
เสร็จสิ้นทุกหมวดรายจ่าย และ
ผลการดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

8,337,200.00

8,337,200.00

7,649,584.67

7,649,584.67

โครงการบริหารงานภายใน

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม

100

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

1,244,800.00

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ
โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ
และจัดการภายใน
หน่วยงาน

100

รวมงบประมาณ
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67.08 การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564

67.08 เนื่องจากสถานการณ์โค วิด-19 ทาให้ไม่มีการ
ให้บริการภายในสถาน
ปฏิบัติการฯ จึง
ปรับเปลี่ยนการให้บริการ
ภายนอกตามหน่วยงาน/
คณะฯต่างๆเป็นหลัก

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

0.00 ชะลอการจัดซื้อจัดหา และยัง
ไม่มีการเบิกจ่าย

- สถานการณ์โควิด-19
ส่งผลให้เกิดการชะลอ
การดาเนินโครงการฯ

ฝ่ายขายวิเคราะห์
สถานการณ์เพื่อ
ประเมินความ
คุ้มค่าของการ
ดาเนินโครงการฯ

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

89.90 -

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

96.48 -

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการสนับสนุนการบริหาร
ทั่วไป

โครงการดาเนินแผนการตลาด ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ
และประชาสัมพันธ์

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

100

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ก่าหนด

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

เงินรายได้

18,000.00

18,000.00

17,881.00

18,000.00
9,613,447.00

18,000.00
9,613,447.00

17,881.00
8,502,454.16
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17,881.00 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

17,881.00
8,502,454.16

99.34 การเบิกจ่าย ดาเนินแผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์ วันที่
1 ตุลาคม 2563 - 30
กันยายน 2564 มีการเบิกจ่าย
เสร็จสิ้นทุกหมวดรายจ่าย และ
ผลการดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ

99.34 -

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ชื่อหน่วยงานหลัก โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการประกัน
คุณภาพภายในโรง
พิมพ์ฯ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบประมาณต้นปี+ตัง้ เพิ่มกลางปี
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการประกัน
ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ
คุณภาพภายในโรงพิมพ์ฯ โรงพิมพ์ฯ ที่ได้รับการ
ประเมินประกันคุณภาพ
ภายใน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

50

5,000.00

5,000.00

ร้อยละ

90

5,000.00
5,513,000.00

5,000.00
5,513,000.00

โครงการพัฒนาระบบการบริร้อหยละความส
ารจัดการหน่
าเร็วจยงาน
ของ ร้อยละ
การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการภายในของโรง
พิมพ์ฯ

50

70,000.00

70,000.00

โครงการประกันคุณภาพภายในโรงพิมพ์ฯ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ โครงการบริหารและ
ร้อยละความสาเร็จของ
บริหารและจัดการ
จัดการภายใน
การบริหารจัดการ
ภายใน
ภายในของโรงพิมพ์ฯ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินรายได้

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

-

3,609,100.54

-
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-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ยกเลิกโครงการ

3,609,100.54 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

ยกเลิกโครงการ

ผลการ
ด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

สานักงานประกัน
ยกเลิกโครงการ
คุณภาพฯ แจ้งว่ายัง
ไม่มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายในโรงพิมพ์ฯ ไป
จนกว่ามหาวิทยาลัย
จะปรับโครงสร้าง
หน่วยงานวิสาหกิจ
เสร็จเรียบร้อย ซึง่ อยู่
ระหว่างดาเนินการ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

ไม่มี

ไม่มี

ยกเลิกโครงการ

65.47 ผลการดาเนินงานต่า ต่ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจาก
กว่าค่าเป้าหมาย
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด การแทนที่
ของสือ่
อิเล็กทรอนิกส์ และ
มาตรการการลดการ
ใช้กระดาษ จึงทาให้
การจัดซือ้ วัสดุลดลง
ดังนั้น ผลการ
ดาเนินงานจึงต่ากว่า
ค่าเป้าหมาย
เนื่องจาก
ยกเลิกโครงการ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด ฉะนั้น จึง
มีการยกเลิกการ
ดาเนินโครงการ

เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด ฉะนั้น จึง
มีการยกเลิกการ
ดาเนินโครงการ

โรงพิมพ์ฯ จะ
ต่ากว่าค่า
พิจารณาปรับลด
เป้าหมาย
วงเงินในการจัดทา
แผนงบประมาณการ
รายจ่ายในปีงบ
2565

โรงพิมพ์ฯ จะ
ยกเลิกโครงการ
พิจารณาปรับลด
วงเงินในการจัดทา
แผนงบประมาณการ
รายจ่ายในปีงบ
2565

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบประมาณต้นปี+ตัง้ เพิ่มกลางปี
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

-

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

ยกเลิกโครงการ

ผลการ
ด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

เนื่องจาก
ยกเลิกโครงการ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด ฉะนั้น จึง
มีการยกเลิกการ
ดาเนินโครงการ

ปัญหาอุปสรรค

เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด ฉะนั้น จึง
มีการยกเลิกการ
ดาเนินโครงการ

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

โครงการรักษาเสถียรภาพทางการเงิ
ร้อยละความส
น าเร็จของ ร้อยละ
การรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินของโรงพิมพ์ฯ

50

50,000.00

50,000.00

โครงการตรวจสุภาพ
ประจาปี

ร้อยละความสาเร็จของ ร้อยละ
จานวนบุคลากรที่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพประจาปี

90

10,000.00

10,000.00

5,300.00

5,300.00 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการจัดซือ้ วัสดุ

ร้อยละความสาเร็จของ
จัดหาครุภัณฑ์ของโรง
พิมพ์ฯ
ร้อยละความสาเร็จของ
การจัดซือ้ วัสดุของโรง
พิมพ์ฯ

ร้อยละ

50

10,000.00

10,000.00

9,600.00

9,600.00 สูงกว่า
เป้าหมาย

96 ผลการดาเนินงานสูง สูงกว่าเป้าหมาย
กว่าค่าเป้าหมาย

ไม่มี

ไม่มี

สูงกว่าเป้าหมาย

ร้อยละ

50

898,600.00

898,600.00

546,999.80

546,999.80 สูงกว่า
เป้าหมาย

60.87 ผลการดาเนินงานสูง สูงกว่าเป้าหมาย
กว่าค่าเป้าหมาย

ไม่มี

ไม่มี

สูงกว่าเป้าหมาย
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-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

85.71 ผลการดาเนินงานต่า ต่ากว่าค่าเป้าหมาย ปีงบ 2564
กว่าค่าเป้าหมาย
บุคลากรเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจาปีเพียง 6 คน
จากบุคลากรทั้งหมด
7 คน และไม่รับ
การตรวจครบทุก
รายการตาม
โปรแกรมการตรวจ
ดังนั้น จึงทาให้การ
ใช้จ่ายงบในโครงการ
ไม่เป็นไปตามวงเงิน
รายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
ผลการดาเนินงานจึง
ไม่บรรลุตามค่า
เป้าหมาย

โรงพิมพ์ฯ จะ
ยกเลิกโครงการ
พิจารณาปรับลด
วงเงินในการจัดทา
แผนงบประมาณการ
รายจ่ายในปีงบ
2565
โรงพิมพ์ฯ จะ
ต่ากว่าค่า
พิจารณาปรับลด
เป้าหมาย
วงเงินในการจัดทา
แผนงบประมาณการ
รายจ่ายในปีงบ
2565

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย งบประมาณต้นปี+ตัง้ เพิ่มกลางปี
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการตาม
ร้อยละความสาเร็จของ
แผนปฏิบัติการประจาปี การจัดประชุม
คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการ
อานวยการโรงพิมพฯ
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี

ร้อยละ

50

59,400.00

59,400.00

โครงการการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร

ร้อยละ

50

80,000.00

80,000.00

6,699,600.00
6,696,000.00

6,699,600.00
6,696,000.00

ร้อยละความสาเร็จของ
การบริหารและพัฒนา
บุคลากรของโรงพิมพ์ฯ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินรายได้

17,940.00

-

4,188,940.34
4,188,940.34
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ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

17,940.00 ต่่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

4,188,940.34
4,188,940.34

ยกเลิกโครงการ

ผลการ
ด่าเนินงาน

ผลการด่าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ก่าหนด

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

30.2 ผลการดาเนินงานต่า ต่ากว่าค่าเป้าหมาย เนื่องจาก
กว่าค่าเป้าหมาย
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด และ
มาตรการการลดการ
ใช้กระดาษดังนั้น
โรงพิมพ์ฯ จึงจัดการ
ประชุมด้วยระบบ
E-Meeting และ
การประชุมออนไลน์
แทน ฉะนั้นผลการ
ดาเนินงานจึงต่ากว่า
ค่าเป้าหมาย

เนื่องจาก
ยกเลิกโครงการ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด ฉะนั้น จึง
มีการยกเลิกการ
ดาเนินโครงการ

เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติด
เชื้อโควิด ฉะนั้น จึง
มีการยกเลิกการ
ดาเนินโครงการ

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ด่าเนินโครงการ

โรงพิมพ์ฯ จะ
ต่ากว่าค่า
พิจารณาปรับลด
เป้าหมาย
วงเงินในการจัดทา
แผนงบประมาณการ
รายจ่ายในปีงบ
2565

โรงพิมพ์ฯ จะ
ยกเลิกโครงการ
พิจารณาปรับลด
วงเงินในการจัดทา
แผนงบประมาณการ
รายจ่ายในปีงบ
2565

ชือ่ หน่วยงานย่อย

สานักงานอธิการบดี : กองกลาง

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่ายด้านการบริการ
เอกสาร และค่าสาธารณูปโภค

ค่ำใช้จ่ำยด้ำนกำรบริกำร
เอกสำร
ค่ำใช้จ่ำยด้ำนสำธำรณูปโภค
โครงการบริหารจัดการทั่วไป การเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย
ไปร่วมประชุมสัมมนา

12

เบิกจ่ำยทันตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
เบิกจ่ำยทันตำม
ระยะเวลำที่กำหนด
จานวนครั้งในการ
เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
2,070,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1,567,670.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

เงินรายได้
1,558,744.11

ครั้ง

12

ครั้ง

12

ครั้ง

2

20,000.00

3,850.00

3,850.00

คน

30

357,600.00

218,495.00

174,515.00

1,558,744.11 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

12 ดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริกำรเอกสำรและ
ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค
ประจำเดือนแล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่กำหนดทุกเดือน

100.00

บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
3,850.00 ยกเลิกโครงการ

12

100.00

12

100.00

174,515.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

30

100.00

60 ดำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 2
ครั้ง จำนวนบุคลำกรเข้ำร่วม
60 คน

100.00

เนื่องจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัส
Covid-19 จึงไม่มีกำรเดินทำง
ไปร่วมประชุมสัมมนำนอก
สถำนที่ จึงขอปรับแผน
งบประมำณบำงส่วนเพื่อ
สนับสนุนกำรจัดซื้อครุภัณฑ์
สำหรับห้องประชุมเพื่อรองรับ
กำรประชุม On-Line

ยกเลิกโครงการ

กำรจัดกำรควำมรู้

จำนวนบุคลำกรที่ได้
ควำมรู้เกณฑ์
EdPEx/TQA

คน

30

บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

กำรสนับสนุนกำรจัดประชุม
คณะกรรมกำร

กำรจัดซื้อวัสดุ
ครั้ง
อุปกรณ์สำหรับ
สนับสนุนกำรประชุม

4

บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

4 ดำเนินกำรปรับแผน
งบประมำณเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
รองรับกำรประชุม Online
และผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
ทั้งสิ้น 15 รำยกำร

100.00

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
มหำวิทยำลัย

จำนวนครั้งในกำรจัด ครั้ง
ประชุมคณะ
กรรมกำรฯ

12

บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

22 ดำเนินกำรประชุมไปแล้ว 22
ครั้ง

100.00

ประชุมคณะกรรมกำรประจำ
สำนักงำนอธิกำรบดี

จำนวนครั้งในกำรจัด ครั้ง
ประชุมคณะ
กรรมกำรฯ

6

บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

8 ดำเนินกำรประชุมไปแล้ว 6 ครั้ง

100.00

ประชุมคณะกรรมกำรส่งเสริม จำนวนครั้งในกำรจัด ครั้ง
กิจกำรมหำวิทยำลัย
ประชุมคณะ
กรรมกำรฯ

3

บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

3 ดำเนินกำรประชุมไปแล้ว 3 ครั้ง

100.00
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

เงินรายได้

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

โครงการบริหารและจัดการ การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของ
ส่วนกลาง (เงินรายได้)
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย/เงิน
บริจาคสาธารณะประโยชน์/
จัดทาของที่ระลึกแก่บุคคล
สาคัญและแขก/ผู้มาเยี่ยมชม
มหาวิทยาลัย

ภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยใน
ทัศนะของ
กลุ่มเป้าหมายหลัก
ของมหาวิทยาลัย

คะแนน

3.5

360,000.00

139,460.00

139,460.00

139,460.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4.5 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด (4.50 คะแนน)

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

โครงการบริหารจัดการงาน การบริหารจัดการทั่วไป
ประสานงาน

เบิกจ่ายทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ครั้ง

12

210,200.00

121,130.00

98,671.44

98,671.44 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

12 ดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำย
ด้ำนกำรบริกำรเอกสำรและ
ค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภค (งำน
ประสำนงำน) ประจำเดือนแล้ว
เสร็จตำมระยะเวลำที่กำหนด
ทุกเดือน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุนค่าบารุง
สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เบิกจ่ายทันตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

ครั้ง

2

60,000.00

60,000.00

60,000.00

60,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

2 ดำเนินกำรเบิกจ่ำยค่ำสมำชิก
ทปอ. และ สออ. แล้วเสร็จตำม
ระยะเวลำที่หน่วยงำนกำหนด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

458,700.00

380,110.00

241,995.00

สมาชิก ทปอ. และ สออ.

โครงการความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานและชุมชน
กำรร่วมงำนรำลึกหม่อมเจียง
คำ ชุมพล ณ อยุธยำ
ร่วมงำนพิธีบวงสรวงและสดุดี
พระประทุมวรรำชสุริยวงศ์
(ท้ำวคำผง)

จำนวนบุคลำกรที่เข้ำ คน
ร่วมกิจกรรม
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำ คน
ร่วมกิจกรรม

ร่วมงำนวันรำลึกแห่งควำมดี

241,995.00

50
50

จำนวนนักศึกษำที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญบุญกุศลวันสงกรำนต์ จำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญบุญกุศลวันสถำปนำ
จำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
มอบ.เทิดไท้องค์รำชำ
ร่วมกิจกรรม
บำเพ็ญบุญกุศลวันสำคัญ มอบ. จำนวนบุคลำกรที่เข้ำ
ร่วมกิจกรรม
ผู้บริหำรพบปะประชำคมเพื่อ ค่ำคะแนนเฉลี่ยของ
ถ่ำยทอดนโยบำย
ผลกำรประเมิน ITA
ร่วมกิจกรรมด้ำนวัฒนธรรม
ค่ำคะแนนเฉลี่ยของ
กับหน่วยงำนและชุมชน
ผลกำรประเมิน ITA
ร่วมงำนวันสำคัญของชำติและ ค่ำคะแนนเฉลี่ยของ
กิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมของ
ผลกำรประเมิน ITA
หน่วยงำนและชุมชน

คน

50

คน

300

คน

300

คน

300

ร่วมงำนวันสำคัญของชำติและ ค่ำคะแนนเฉลี่ยของ
กิจกรรมด้ำนวัฒนธรรมของ
ผลกำรประเมิน ITA
หน่วยงำนและชุมชน

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

ร้อยละ

85

-

ร้อยละ

85

-

-
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บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

50 มีจำนวนบุคลำกร และนักศึกษำ
เข้ำร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนตม
70 ที่กำหนด

100.00

บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

70

100.00

300

100.00

300

100.00

300

100.00

89.69 ผลกำรประเมิน ITA ได้ 89.69
คะแนน
89.69 ผลกำรประเมิน ITA ได้ 89.69
คะแนน
89.69 ผลกำรประเมิน ITA ได้ 89.69
คะแนน

100.00

บรรลุค่ำเป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

89.69 ผลกำรประเมิน ITA ได้ 89.69
คะแนน

100.00

100.00

100.00
100.00

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการค่าใช้จ่ายด้าน
ยานพาหนะส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

กำรบริกำรยำนพำหนะ

โครงการสนับสนุนการผลิต ผลิตสื่อปรชำสัมพันธ์/สร้ำง
สื่อประชาสัมพันธ์
ช่องทำงทำงกำรสื่อสำร เพื่อ
มหาวิทยาลัย
ถ่ำยทอดส่งต่อนโยบำย/
สื่อสำรภำยนอก/สื่อสำร
ระดับชำติ/อธิกำรบดีพบปะ
ประชำคม (ปีใหม่)
โครงการจัดหาและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
กองกลาง ผลรวมทั้งหมด

ตัวชี้วัด

โครงกำรจัดหำและ
บำรุงรักษำครุภัณฑ์

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำร

คะแนน

2.5

1,281,000.00

1,281,000.00

1,273,843.88

1,273,843.88 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ระดับกำรรับรู้
ข่ำวสำรของ
มหำวิทยำลัยของ
กลุ่มเป้ำหมำย

คะแนน

3.5

718,300.00

621,400.00

585,856.00

585,856.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

จำนวนครุภัณฑ์

รำยกำร

15

53,850.00

478,250.00

477,210.00

5,535,800.00
5,535,800.00

5,535,800.00
5,863,300.00

4,330,612.61
4,330,612.61

477,210.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
4,330,612.61
4,330,612.61
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ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

4.36 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำรให้บริกำรยำนพำหนะ
ในระดีบ มำกที่สุด (4.36
คะแนน)

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4.5 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
ด้ำนกำรประชำสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับมำกที่สุด (4.50 คะแนน)

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

15 ดำเนินกำรจัดซื้อแล้วเสร็จทุก
รำยกำร

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย

กองคลัง

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย
ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ร้อยละ

90

65,000.00

65,000.00

65,000.00

ร้อยละ

90

131,570.00

131,570.00

131,570.00

-

ประชุมกองคลัง KM

-

วัสดุคอมพิวเตอร์ ไม่รวมศูนย์

-

27,029.00

วัสดุสานักงาน ไม่รวมศูนย์

-

24,850.00

เป็นค่าใช้จ่ายเงินทดแทน
ประกันสังคม

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ

90

48,200.00

48,200.00

ร้อยละของการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ

90

269,300.00
212,342.00

269,300.00
212,342.00

45,591.98
314,891.98

45,591.98
314,891.98

-

2,030.00

48,200.00

-

212,342.00

431,755.50
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

65,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
131,570.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

90

เงินรายได้

ประชุมกองคลัง

โครงการปรับปรุงและพัฒนา โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบแผนงบประมาณ พัสดุ ระบบ UBUFMIS
การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
และระบบบัญชีต้นทุน
กิจกรรมโดยความร่วมมือทาง
วิชาการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
กองคลัง ผลรวมทั้งหมด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ ครุภัณฑ์สานักงาน
และจัดการภายใน
หน่วยงาน
โครงการบริหารจัดการทั่วไป ค่ารับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม เป็น
ค่าตอบแทนในการปฏิบัต
ราชการ งานบัญชี

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการสมทบเข้ากองทุน
และจัดการภายใน
เงินทดแทนประกันสังคม

ตัวชี้วัด

2,030.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
- บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
27,029.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
24,850.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
48,200.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

212,342.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

431,755.50

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
(ให้อธิบายผลการดาเนินงาน
เพิ่มเติม)

90 อยู่ในช่วงดาเนินการจัดการ
เอกสาร

สรุปผล
การประเมิน
ตัวชี้วัด

100.00

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

อยู่ในระหว่างดาเนินการจัด
ประชุม
อยู่ในช่วงดาเนินการแต่ติดโควิด
อยู่ในช่วงการรวบรวมความ
ต้องการใช้วัสดุของหน่วยงาน
อยู่ในช่วงการรวบรวมความ
ต้องการใช้วัสดุของหน่วยงาน
90 ดาเนินการประชุมระยะที่ 2
แล้ว แต่ติดอยู่ในช่วงโควิด จะ
ดาเนินการได้ในระยะ ที่ 3-4

90 กองการเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารให้
กองคลังดาเนินการเบิกจ่าย ซึ่ง
กองคลังทาเรื่องเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

กองบริการการศึกษา
ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริการด้าน
ทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษา

รวมงบประมาณ

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาการ
ให้บริการและจัดการข้อมูล
ทางการศึกษา

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บริการ

การจัดสอบประจาภาค ปี
การศึกษา 2564
การปรับปรุงการเชื่อมโยง
ระหว่างระบบและพัฒนา
โปรแกรมตารางเรียน
ตารางสอน
การสนับสนุนการบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศทาง
การศึกษาและการบริการคา
ร้องออนไลน์

โครงการพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษา

ระดับ

4

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

200,000.00

200,000.00

1,212,000.00

1,212,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

200,000.00

200,000.00

1,212,000.00

1,212,000.00

100,000.00

100,000.00

-

ยกเลิกโครงการ

-

-

การสร้างความเข้าใจความ
เชื่อมโยงของระบบสนับสนุน
การเรียนการสอน

106,900.00

106,900.00

ยกเลิกโครงการ

ค่าถ่ายเอกสารโครงการ
เตรียมความพร้อมทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
สาหรับนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2564

36,000.00
981,200.00

36,000.00
981,200.00

14,441.00
499,420.00

14,441.00
499,420.00

บริการด้านเอกสารทาง
การศึกษา
บริหารการเรียนการสอน GE
ประชุมบริหารวิชาการม.อุบล
พัฒนาและบารุงรักษาระบบ
บริการการศึกษา
รับรายงานตัวและลงทะเบียน
เรียน

548,000.00

548,000.00

315,910.00

315,910.00

40,000.00
42,800.00
650,000.00

40,000.00
42,800.00
650,000.00

1,923.00
37,900.00
650,000.00

1,923.00
37,900.00
650,000.00

80,000.00

80,000.00

20,000.00

20,000.00

15,162,820.00

15,162,820.00

9,437,423.00

9,437,423.00
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

3.5 ดาเนินการตามปฏิทินการศึกษา

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

87.50 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัส
COVID-19
การ
ดาเนินการ
จัดการเรียน
การสอน
เป็นไปตาม
ประกาศ
มหาวิทยาลัย
มีการจัดการ
เรียนการสอน

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

การดาเนินการ บรรลุค่าเป้าหมายตาม
จัดการเรียนการ ตัวชี้วัด
สอนเป็นไปตาม
ประกาศ
มหาวิทยาลัยมีการ
จัดการเรียนการ
สอนและการจัด
สอบแบบออนไลน์

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

โครงการบริหารการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษา

จานวนนักศึกษาใหม่
ที่รับเข้าศึกษา

ไม่น้อย
กว่า

80

5,162,820.00

1,170,898.00

1,170,898.00 สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการบริหารศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จานวนนักเรียนที่เข้า ไม่น้อย
ร่วมการจัดการ
กว่า
ทดสอบกับศูนย์สอบฯ

1000000

10,000,000.00

8,266,525.00

8,266,525.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ผลรวม
โครงการบริหารและพัฒนา โครงการส่งเสริมพัฒนาการ
หลักสูตร
ประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร
งบฯ สนับสนุนหลักสูตรที่
ได้รับการขึ้นทะเบียน TQR

หลักสูตรที่ได้รับการ
ขึ้นทะเบียน TQR

ร้อยละ

80

17,947,720.00
70,800.00

17,947,720.00
70,800.00

60,000.00

60,000.00

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

100.42 ดาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา ได้ร้อยละ100.42
เทียบแผนรับ สูงกว่าค่า
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ร้อยละ
80 เทียบแผนรับ

183,714 ดาเนินการจัดการทดสอบได้
ร้อยละ 100

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

100.00 เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของเชื้อ
ไวรัส
COVID-19
การจัด
กิจกรรมที่ต้อง
ลงพื้นที่/
พบปะนักเรียน
ครู อื่นๆ จะ
ได้รับ
ผลกระทบ ไม่
สามารถ
ดาเนินการได้
ตามแผนงาน
ที่กาหนดไว้
ในบางราย
กิจกรรม

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ทาให้อาจต้อง
บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ปรับรูปแบบการ ตัวชี้วัด
ดาเนินงาน
กิจกรรม/โครงการ
ต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน

18.37

-

-

ยกเลิกโครงการ
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ยกเลิกโครงการ

สป.อว. ยังไม่นโยบายในการ
แต่งตั้ง ค.กก.ที่มาพิจารณา
หลักสูตรที่ขึ้นทะเบียน TQR
ดังนั้น งบประมาณส่วนนี้ ที่
หน่วยงานกั้นไว้สาหรับเบิกจ่าย
กรณี หลักสูตรผ่านการ
พิจารณาขึ้นทะเบียน TQR ใน
ปีงบฯ นี้ จึงยังไม่ได้ดาเนินการ
ขอยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

สป.อว.ไม่มี
นโยบายการ
ดาเนินการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
ประชุมคณะกรรมการประเมิน ระดับความพึงพอใจ ระดับ
คุณภาพระดับหลักสูตร
ระบบการประเมิน
ระดับหลักสูตร

3.51

เงินรายได้
6,600.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

6,600.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
-

สูงกว่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

4.04 1. หน่วยงานได้จัดการประชุม
ค.กก.ประเมินคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร 2 ครั้ง
- ครั้งที่ 1/2564 จัด
ประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมิน ค.กก.ประเมินฯ
ระดับหลักสูตร เมื่อวันที่ 29
เม.ย.64 ทาง VDO
conference - ไม่ได้เบิก
ค่าใช้จ่าย
- ครั้งที่ 2/2564 จัด
ประชุมสรุปผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่
16 มิ.ย.64 ทาง VDO
conference - ไม่ได้เบิก
ค่าใช้จ่าย

2. หน่วยงานได้ดาเนินการ
สารวจความคิดเห็นบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
การประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2564 ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม
ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2564
ผ่านระบบ
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สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

100.00 ช่วงการแพร่
ระบาดของ
covid-19

ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
ดาเนินงานทาง
Online แทน การ
ประชุม ณ ที่ตั้ง

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

e-mail : UBU Staff <Link ;
https://forms.gle/Vxotq5D
mdUT3purTA > ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายที่สารวจ ได้แก่
ผู้บริหาร กรรมการประเมิน
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และ
บุคลากรสายสนับสนุนทาง
วิชาการและประกันคุณภาพ
หลักสูตร ซึ่งระดับความพึง
พอใจระบบการประเมินระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2563
อยู่ที่ระดับ 4.04 จากค่า
คะแนนเต็ม 5

ประชุมซักซ้อมการประเมิน
คุณภาพ ระดับหลักสูตร

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการบารุงอาคารเรียน
บริหารทั่วไป
และโสตทัศนูปกรณ์

ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการ

ควบคุมโสตทัศนูปกรณ์
ค่าทาความสะอาด อคร.

ระดับ

4

4,200.00

4,200.00

-

70,800.00
1,819,200.00

70,800.00
1,819,200.00

1,719,680.00

50,900.00
10,000.00

50,900.00
10,000.00

8,080.00
-
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บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1,719,680.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

8,080.00
-

ดาเนินการแล้ว

3

จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
การประเมินหลักสูตร แก่
คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 30 เม.ย.64 ทาง
VDO conference - ไม่ได้เบิก
ค่าใช้จ่าย

มีการดาเนินการเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จานวน 17 กิจกรรม
เหลือกิจกรรมที่ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 3
กิจกรรมได้แก่ 1. โครงการค่า
ทาความสะอาด อคร. 2.
โครงการพัฒนาโปรแกรม
ห้องเรียนอัจฉริย อาคารเรียน
รวม 4 3. พัฒนาระบบการ
จองห้องเรียนแบบอนไลน์ โดย
วางแผนดาเนินการใน
ปีงบประมาณ 2565 ต่อไป

ช่วงการแพร่
ระบาดของ
covid-19

75.00

ปรับเปลี่ยน
รูปแบบการ
ดาเนินงานทาง
Online แทน การ
ประชุม ณ ที่ตั้ง

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

จัดซื้อกล้องวรจรปิด

222,900.00

222,900.00

222,900.00

222,900.00

ดาเนินการติดตั้งประจาอาคาร
เรียนรวม 3 4 5 (จานวน 3
ชุด)

จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและ
เผยแพร่

210,000.00

210,000.00

199,000.00

199,000.00

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ประจา
อาคารเรียนรวม 3 จานวน 10
เครื่อง ห้อง (3101, 3104,
3105, 3107, 3201,
3202, 3205, 3208,
3303และ3304)

จัดซื้อครุภัณฑ์สานักงาน

18,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

เครื่องขจัดคราบอเนกประสงค์
ประจาอาคารเรียนรวม 5
จานวน 1 เครื่อง

จัดซื้อวัสดุทาความสะอาด
จัดซื้อวัสดุโสตทัศนูปกรณ์

60,000.00

60,000.00

52,640.00

52,640.00

จ้างเหมาทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ

108,800.00

108,800.00

60,250.00

60,250.00

271,100.00

271,100.00

ซ่อมเก้าอี้เลคเชอร์ อาคารเรียน
345
ซ่อมเครื่องปรับอาคารเรียน
รวม 3 4 5

ซ่อมโสตทัศนูปกรณ์
ซื้อคอมพิวเตอร์ All in One
Touch Screen-CLB3

-

-

149,600.00

149,600.00

174,900.00

174,900.00

60,000.00

60,000.00

1,200.00

1,200.00

-

-

-
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-

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

ได้ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่งาน
เครือข่ายสานัก
คอมพิวเตอร์แล้ว
จะดาเนินการแก้ไข
ให้

ล้างทาความ
สะอาดเก้าอี้
เล็คเชอร์เบาะ
นวม

สาย HDMI ติดตั้งอาคารเรียน
รวม 5 จานวน 9 เส้น อาคาร
เรียนรวม 4 จานวน 5 เส้น
อาคารเรียนรวม 3 จานวน 5
เส้น
ล้างทาความสะอาด
เครื่องปรับอากาศประจาปี
อาคารเรียนรวม 3, 4และ5
จานวน 133 เครื่อง
ซ่อมเก้าอี้เลคเชอร์ห้องเรียน
CLB4101 และ5101
เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ 4301
และ5203 เนื่องจากคอมเพรส
เชอร์ไหม้
ซ่อมลาโพงเพดาน ห้องเรียน
CLB5103

เครื่องใช้งาน
ยาวนาน
ต่อเนื่อง และ
เพื่อยืดอายุ
การใช้งาน

ใช้งานต่อเนื่อง
และยาวนาน
ตลอดเวลา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์

229,000.00

229,000.00

199,000.00

199,000.00

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ประจา
อาคารเรียนรวม 5 จานวน 10
เครื่อง ห้อง (5101, 5102,
5103, 5104, 5105,
5201, 5202, 5203,
5204, และ5100)

ซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ

179,000.00

179,000.00

169,000.00

169,000.00

เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ประจา
อาคารเรียนรวม 5 จานวน 10
เครื่อง ห้อง (5101, 5102,
5103, 5104, 5105,
5201, 5202, 5203,
5204, และ5100)

42,000.00

42,000.00

7,610.00

7,610.00

ซื้อหลอดเครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์
ปรับปรุงบริเวณอาคารเรียนรวม

210,000.00

210,000.00

199,000.00

199,000.00

30,000.00

30,000.00

28,000.00

28,000.00

พัฒนาโปรแกรมห้องเรียน
อัจฉริย อาคารเรียนรวม 4
พัฒนาระบบการจองห้องเรียน
แบบอนไลน์
ไมโครโฟนไร้สาย(Wireless
Microphone)

30,000.00

30,000.00

80,000.00

80,000.00

129,000.00

129,000.00

109,000.00

109,000.00

1,819,200.00
19,528,300.00

1,819,200.00
19,528,300.00

17,955,620.10

17,955,620.10

ซื้อวัสดุสุขาภิบาล

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

-
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ซื้อวัสดุซ่อมระบบจ่ายน้าเข้า
ถังพักน้า อาคารเรียนรวม5/
ล้างทาความสะอาดบ่อพักน้า
อาคารเรียนรวม4 และ5
ปรับหมวดเงินไปซื้อเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์
ตัดต้นไม้บริเวณรอบอาคาร
เรียนรวม3 และ4 / ทาป้าย
บอกชื่ออาคารเรียนรวม3

ดาเนินการเรียบร้อย ติดตั้ง
ประจาอาคารเรียนรวม 3
จานวน 3เครื่อง(3205
3303และ3304) อาคาร
เรียนรวม4 จานวน 4 เครื่อง
(4101 4102 4103และ
4104)อาคารเรียนรวม5
จานวน 3 เครื่อง(5201
5202 และ5203)

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

กองแผนงาน
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
บุคลากรกองแผนงาน

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ

80

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
132,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

74,730.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

70,557.20

70,557.20 สูงกว่าเป้าหมาย

-

-

ค่าใช้จ่ายในการดาเนิน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการ ขับเคลื่อนเพื่อพลิก
โฉมการดาเนินงานของคณะ/
สานัก ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

-

-

ร้อยละการเบิกจ่าย

ร้อยละ

80

41,300.00

59,300.00

58,345.00

58,345.00 สูงกว่าเป้าหมาย

การจัดทาแผนความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในสานักงาน
อธิการบดี

-

-

ประชุมการจัดทาข้อมูล
EMENSCR ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

-

-

ประชุมคณะกรรมการด้าน
นโยบาย แผนงาน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

-

-

ประชุมคณะกรรมการต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต
ประชุมคณะทางานภาวะการ
หางานทาของบัณฑิต
ประชุมจัดทาคารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ปี 2563

-

-

-

-

-

-
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ผู้อานวยการกองแผนงาน

ค่าถ่ายเอกสาร
การจัดทาคาของบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

สถานะ
(กรุณาเลือก)

94.42 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
เกิดการระบาดของโควิด 19
ซึ่งหน่วยงานที่จัดประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ จึงทาให้ไม่ได้
เดินทางไปราชการต่างจังหวัด

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

98.39 ได้ดาเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

-

-

ประชุมแผนกลยุทธ์การเงิน
ระดับมหาวิทยาลัย
ประชุมแผนกลยุทธ์การเงิน
ระดับสานักงาน
โครงการสนับสนุนการผลิต โครงการจัดทาสารสนเทศและ สรุปรายงาน
เล่ม
สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ติดตามผลการดาเนินงานของ 1. รายงานประจาปี
มหาวิทยาลัย
2563มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
2. รายงานภาวะการ
มีงานทาของบัณฑิต
ประจาปีการศึกษา
2562
3.รายงานผลความ
พึงพอใจของบัณฑิต
ต่อคุณภาพหลักสูตร
ปีการศึกษา 2562
4. รายงานผลความ
พึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตต่อคุณภาพ
ของบัณฑิต ปี
การศึกษา 2562

-

-

-

-

16,068.00

โครงการจัดทาเอกสารรายงาน
ประจาปีสานักงานอธิการบดี
โครงการประชุมทบทวนแผน ประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ประชุมวิพากษ์แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

16,068.00

-

มีแผนยุทธศาสตร์
ฉบับ
มหาวิทยาลัย ฉบับ
พ.ศ. 2565 - 2569

1

8,900.00

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

16,068.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4 ดาเนินการจัดทารูปเล่มเอกสาร
เสร็จเรียบร้อย

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

104,500.00

-

-

-
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ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
เกิดการระบาดของโรคโควิด
19 ทาให้ไม่สามารถ
ดาเนินการจัดโครงการประชุม
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นโครงการ
ลักษณะประชุมเชิงปฏิบัติ

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์และการบริหาร
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดทาข้อมูลสารสนเทศ
ของกองแผนงานให้มีความ
ถูกต้อง

ได้ฐานข้อมูลที่มีการ
เชื่อมโยงอย่างเป็น
ระบบ

ระบบ

2

เงินรายได้
7,200.00

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวนองค์ความรู้
การจัดทางบประมาณรายจ่าย
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวนองค์ความรู้
การจัดทาแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

รวมงบประมาณ

463,280.00
351,200.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

21,600.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

5,600.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

-

-

-

195,680.20
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้
5,600.00

463,280.00
351,200.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

195,680.20

2 ได้ฐานข้อมูลที่มีการเชื่อมโยง
เช่น ฐานข้อมูลบุคลากร
ฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
งบประมาณ

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

สานักงานกฏหมายและนิตกิ าร
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการสนับสนุนการ
และจัดการภายใน
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินคดีต่างๆ และการ
บังคับคดี

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ประชุมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ประชุมการสอบสวนข้อเท็จจริง
เบื้องต้มนการสอบสวนวินัย
ประชุ
ประชุมการสอบสวนวินัย
ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้
กข์ วเตอร์
ครุ
ภัณอฑ์งทุคอมพิ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
การดาเนินคดีต่างๆ และการ ร้อยละของโครงการ
บังคับคดี
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ระดับ

ระดับ

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

4

55,100.00

55,100.00

2,640.00

2,640.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4

36,800.00
10,100.00
45,000.00
159,600.00
115,000.00

36,800.00
10,100.00
45,000.00
159,600.00
37,500.00
13,800.00
115,000.00

45,650.00
114,319.00
37,300.00
11,500.00
47,137.00

45,650.00
114,319.00
37,300.00
11,500.00
47,137.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

421,600.00
421,600.00

421,600.00
421,600.00

258,546.00
258,546.00

258,546.00
258,546.00
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ผลการดาเนินงาน

ดาเนินการทุกเดือน

ดาเนินการทุกเดือน
ไม่มีเรื่องสอบสวนวินัย
ไม่มีเรื่องสอบสวนวินัย
ดาเนินการทุกเดือน
ปรับแผนระหว่างปี
ปรับแผนระหว่างปี
ดาเนินการทุกเดือน

-

-

-

-

-

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

กองการเจ้าหน้าที่
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
โครงการพัฒนาบุคลากร

โครงการพัฒนาบุคลากร

ร้อยละความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ สังกัด
สานักงานอธิการบดี (OD)

ร้อยละ

4

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
4 (ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

1,173,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

100.00 เนื่องจากการ ปรับเปลี่ยน
แพร่ระบาด รูปแบบวิธีการจัด
ของไวรัสโคโร อบรม
น่า
(COVID-19)
ทาให้เกิด
ปัญหา
อุปสรรคใน
การจัด
โครงการที่มี
การรวมตัว
ของคน
จานวนมาก
เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศ
บุคลากร
โครงการ
อบรมต่างๆ
เป็นต้น

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

เงินรายได้
337,338.20

337,338.20

54,400.00

54,400.00

-

โครงการกฎหมายสาหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

176,400.00

176,400.00

-

โครงการเตรียมความพร้อม
บุคลากรสู่การเป็นหัวหน้างาน
โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อจัดทาผลงานทางวิชาชีพ
เพื่อขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้น

160,800.00

160,800.00

-

77,800.00

77,800.00

-

โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

61,900.00

61,900.00

-

โครงการประเมินความรู้ทักษะ
ที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

77,800.00

77,800.00

-
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4.00 ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1 มีแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 3 มีการดาเนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 4 มีการสรุปและติดตาม
ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
โครงการส่งเสริมความก้าวหน้า
ให้บุคลากรสายวิชาการดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
4 (ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

67,600.00

-

โครงการส่งเสริมให้บุคลากร
สายวิชาการมีสมรรถนะตาม
กรอบสมรรถนะอาจารย์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

112,800.00

112,800.00

-

โครงการสื่อสารค่านิยมองค์กร
โครงการอบรมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

14,000.00
369,500.00

14,000.00
369,500.00

-

3,787,300.00
1149800

3,787,300.00
1149800

โครงการกองทุนสวัสดิการ
โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 40

400,000.00
464,500.00

400,000.00
464,500.00

-

โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์
โครงการตรวจสุขภาพประจาปี
โครงการสวัสดิการเยี่ยมป่วย
บุคลากรและเยี่ยมคลอด
บุคลากร สังกัดสานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

240,000.00
15,300.00
30,000.00

240,000.00
15,300.00
30,000.00

-

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

ร้อยละ

4

415812

242

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

67,600.00

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการเสริมสร้าง
บริหารทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการและสวัสดิภาพของ
บุคลากร

สถานะ
(กรุณาเลือก)

415812 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4

100.00 สป.อว.
ยกเลิกการ
แข่งขันกีฬา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
แห่งประเทศ
ไทย ครั้งที่ 40
ทาให้ต้อง
ยกเลิก
กิจกรรมย่อย
ดังกล่าวใน
แผนฯ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
4 (ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร

จานวนคนเข้าร่วม
โครงการ

คน

120

130,700.00

130,700.00

10,825.00

10,825.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

95

79.17 เป็นการจัดงาน
ในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อ
จากัดจานวน
คนเข้าร่วมงาน
ในสอดคล้อง
กับนโยบาย
การเว้น
ระยะห่างทาง
สังคม (Social
Distancing)

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

โครงการแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การทางานก่อน ประสบการณ์กับบุคลากรที่
เกษียณอายุราชการ
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

คน

500

249,700.00

249,700.00

100,100.00

100,100.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

95

19.00 เป็นการจัดงาน
ในรูปแบบ
ออนไลน์ เพื่อ
จากัดจานวน
คนเข้าร่วมงาน
ในสอดคล้อง
กับนโยบาย
การเว้น
ระยะห่างทาง
สังคม (Social
Distancing)

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

โครงการสรรหาผู้บริหารและ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

ระดับ

4

111,300.00

111,300.00

โครงการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภท
คณาจารย์ประจา

2,300.00

2,300.00

-

โครงการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร

600.00

600.00

-

-
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-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4 ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1 มีแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 3 มีการดาเนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 4 มีการสรุปและติดตาม
ผลการดาเนินงาน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
โครงการสรรหาคณบดีคณะ
นิติศาสตร์
โครงการสรรหาคณบดีคณะ
ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการบริหารจัดการทั่วไป โครงการบริหารจัดการทั่วไป
และจัดการภายใน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
4 (ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

54,200.00

54,200.00

-

54,200.00

54,200.00

-

ระดับ

4

1,641,500.00
132,800.00

1,641,500.00
132,800.00

54,838.20

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

ระดับ

4

935,900.00

935,900.00

656,375.20

37,000.00

37,000.00

-

95,100.00

95,100.00

-

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทาหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ

491,800.00

491,800.00

-

ประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผล
งานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ

10,400.00

10,400.00

-

ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณาตาแหน่งทางวิชาการ

229,700.00

229,700.00

-

ประชุมคณะกรรมการจัดตั้ง
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประชุมคณะกรรมการประเมิน
เพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดารง
ตาแหน่งสูงขึ้น
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

สถานะ
(กรุณาเลือก)

54,838.20 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

656,375.20 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

4 ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1 มีแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 3 มีการดาเนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 4 มีการสรุปและติดตาม
ผลการดาเนินงาน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4 ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1 มีแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 3 มีการดาเนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 4 มีการสรุปและติดตาม
ผลการดาเนินงาน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการ
พักอาศัยของบุคลากร

โครงการประเมินผู้บริหาร

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

7,000.00

-

ประชุมคณะกรรมการ
สวัสดิการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

45,100.00

45,100.00

-

ประชุมคณะทางานพัฒนา
บุคลากร สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11,200.00

11,200.00

-

6,300.00

6,300.00

-

ประชุมผู้ปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล
เลือกตั้งสภาอาจารย์
โครงการประเมินผลการ
ระดับความสาเร็จ
ปฏิบัติงานหัวหน้าส่วนราชการ ของการดาเนินงาน

ระดับ

4

2,300.00
294,900.00

2,300.00
294,900.00

13,840.00

ระดับ

4

201,600.00

201,600.00

2,400.00

โครงการจัดทากฎหมายลาดับ
รองที่ต้องออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

100,800.00

100,800.00

-

โครงการจัดทากฎหมายลาดับ
รองรองรับการตรา
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับใหม่

100,800.00

100,800.00

-

1,488,400.00

1,488,400.00

ระดับความสาเร็จ
ของการดาเนินงาน

13,840.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

2,400.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

245

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

7,000.00

โครงการศึกษาและเตรียม
ความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน
สภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
ในกากับของรัฐ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
4 (ณ 30 กันยายน 2564)

4 ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1 มีแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 3 มีการดาเนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 4 มีการสรุปและติดตาม
ผลการดาเนินงาน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

4 ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1 มีแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการดาเนินกิจกรรม
อย่างน้อย 1 กิจกรรม
ระดับ 3 มีการดาเนินกิจกรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 4 มีการสรุปและติดตาม
ผลการดาเนินงาน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
โครงการส่งเสริม
โครงการเสริมสร้างและ
จรรยาบรรณบุคลากรทั้งใน พัฒนาการรักษาจรรยาบรรณ
ด้านการปฏิบัติตาม
แห่งวิชาชีพสาหรับบุคลากร
จรรยาบรรณการรณรงค์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร
การออกกฎระเบียบต่างๆ

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

คน

50

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
4 (ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

136,400.00

-

การเสริมสร้างและพัฒนาการ
กากับดูแลจรรยาบรรณของ
บุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

22,000.00

22,000.00

-

การเสริมสร้างและพัฒนา
มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่
รัฐตามกฎหมายว่าด้วยการ
อุดมศึกษา และกฎหมายว่า
ด้วยมาตรฐานจริยธรรม

114,400.00

114,400.00

-

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณการรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรการออกกฎระเบียบต่างๆ ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการกองทุนพัฒนา
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ระดับความสาเร็จ
ระดับ
4
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ของการดาเนินงาน
อุบลราชธานี

136,400.00
1,223,100.00

136,400.00
1,223,100.00

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

1,223,100.00
7,053,600.00

7,053,600.00

161,324.73
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

136,400.00

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

2,273,568.50

-

ยกเลิกโครงการ

161,324.73 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

2,273,568.50

0 โครงการถูกยกเลิกเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของ
Covid-19

2 ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1 มีแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการเบิกจ่ายทุน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
ระดับ 3 มีการเบิกจ่ายทุนตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 4 มีการสรุปและติดตาม
ผลการดาเนินงาน

ยกเลิกโครงการ

50.00

ยกเลิกโครงการ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

สานักงานพัฒนานักศึกษา
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย โครงการอบรมพัฒนา
สนับสนุน
ศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
ด้านการพัฒนานักศึกษา

ชื่อกิจกรรมย่อย

โครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเครือข่าย
ด้านการพัฒนานักศึกษา

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

คน

25

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

-

50,000.00

50,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

-

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
ด้วย
สถานการณ์โค
วิด-19

3.5

การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

80

-

50,000.00
330,000.00

50,000.00
358,075.00

354,095.35

354,095.35 สูงกว่าเป้าหมาย

98.88

ค่าบริหารจัดการกน่วยงาน
นอกแผนงาน ตามความจาเป็น
เร่งด่วน ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ อื่น ๆ

100.00

โครงการสนับสนุนการประชุม การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
คณะกรรมการต่างๆ ของ
ตามแผน
มหาวิทยาลัย

80

-

73,000.00

73,000.00

72,980.00

72,980.00 สูงกว่าเป้าหมาย

99.97

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินประชุม
(ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม) ค่าตอบแทน
กรรมการ

100.00

45

ดาเนินการประชุมตามภารกิจ
ภายใต้สานักงานพัฒนา
นักศึกษา โดยใช้ระบบ
e-meeting เช่น ประชุม
สานักงานพัฒนานักศึกษา
ประชุมองค์การนักศึกษา
ประชุมกรรมการพิจารณาค่า
หน่วยกิจกรรม เป็นต้น

โครงการจัดหาและบารุงรักษา
ครุภัณฑ์
โครงการจัดหาและบารุงรักษา
ครุภัณฑ์

การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

ยกเลิกโครงการ

80
-

ครั้ง

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

จานวนการประชุม
ระบบ e-meeting

โครงการจัดหาและ
บารุงรักษาครุภัณฑ์

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการบริหารจัดการทั่วไป โครงการบริหารจัดการทั่วไป
และจัดการภายใน

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

30

สูงกว่าเป้าหมาย

80

-

100

-

-

30,000.00

460,000.00

30,000.00

-

-

1,438,070.00

1,438,070.00

1,438,070.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

460,000.00

1,865,145.35

1,865,145.35
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100

จัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
คอมพืวเตอร์) / ครุภัณฑ์
สานักงาน / ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ(รถตัดหญ้า) /
ครุภัณฑ์กีฬา (ครื่องออกกาลัง
กายกลางแจ้งและในร่ม ) /
ครุภัณฑ์สื่อโฆษณ่และเผยแพร่
(กล้องและอุปกรณ์)/

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

จัดซื้อครุภัณฑ์
รถตัดหญ้าใหม่
บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
โครงการกองทุนบารุงกีฬา
และกิจกรรมนักศึกษา

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

โครงการกองทุนบารุงกีฬาและ จานวนโครงการ
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

โครงการ

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
จานวนผู้เข้าร่วม
คน
โครงการ

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
UBU JOB AND EDUCATION จานวนผู้เข้าร่วม
คน
FAIR 2021
โครงการ

50

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
นักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2564

โครงการ UBU JOB AND
EDUCATION FAIR

ตัวชี้วัด

-

6,386,100.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

6,386,100.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

65

จานวนโครงการที่จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในแต่ละด้าน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวมทั้งหมด 65 โครงการ
-ด้านส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ จานวน
15 โครงการ
-ด้านกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ จานวน 16 โครงการ
-ด้านบาเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม จานวน 12
โครงการ
-ด้านสร้างเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม จานวน 9 โครงการ
-ด้านส่งเสริมศิลปและ
วัฒนธรรม จานวน 6 โครงการ
-ด้านเสริมสร้างประชาธิปไตย
และความภาคภูมิใจในสถาบัน
จานวน 5 โครงการ
-ด้านส่งเสริมความเป็น
นานาชาติและเสริมสร้าง
สมรรถนะสากล จานวน 2
โครงการ

2,886,841.56

2,886,841.56 สูงกว่าเป้าหมาย

100.00 มีการยกเลิก
บางกิจกรรม
โครงการตาม
แผนด้วย
สถานการณ์โค
วิด-19 /
กิจกรรม
โครงการมี
การปรับ
รูปแบบ
ออนไลน์

สูงกว่าเป้าหมาย

100.00 ไม่สามารถ
ปรับรูปแบบ
ดาเนินการได้ ออนไลน์
ด้วย
สถานการณ์โค
วิด-19

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

N/A

80
-

35,360.00

35,360.00

35,360.00

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

45.2

35,360.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3126

3.5

สูงกว่าเป้าหมาย

89.31

80

สูงกว่าเป้าหมาย

100

700

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

3.5

3000

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

-

27,100.00

27,100.00

-
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-

ยกเลิกโครงการ

https://www.ubu.ac.th/web
/files_up/00037f202109
2016122067.pdf

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
ด้วย
สถานการณ์โค
วิด-19

ยกเลิกโครงการ
ปรับรูปแบบจัดทา
โครงการสร้างแรง
บันดาลใจเพื่อ
การเลือเส้นทางใน
อนาคต (แบบ
ออนไลน์)

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการค่าย ม.อุบลฯ
วิชาการ

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
โครงการค่ายม.อุบลฯ วิชาการ จานวนผู้เข้าร่วม
คน
โครงการ

โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
จานวนผู้เข้าร่วม
คน
โครงการ

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

3.5
80
200

-

94,000.00

94,000.00

-

250,000.00

250,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถ
ปรับรูปแบบการ
ดาเนินการได้ ดาเนินกิจกรรม
ด้วย
โครงการ
สถานการณ์โค
วิด-19 /การ
ปรับรูปแบบ
การเรียน
ออนไลน์ของ
นักเรียน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ยกเลิกโครงการ

จัดทาระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ไม่สามารถ
ปรับรูปแบบ ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
ดาเนินการได้ กิจกรรมโครงการ
ด้วย
แบบออนไลน์และ
สถานการณ์โค จัดทาแผนงาน
วิด-19
ตลอดปีงบประมาณ

3.5
80
1000

100,000.00

100,000.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

0

N/A

N/A

3.5

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

0

80

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

40

โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อการทางาน

โครงการเตรียมความพร้อม
เพื่อการทางาน

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
จานวนผู้เข้าร่วม
คน
โครงการ

3.5

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะ
จิตนักศึกษา

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะจิต จานวนผู้เข้าร่วม
คน
นักศึกษา
โครงการ

80

-

50,000.00

50,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
ด้วย
สถานการณ์โค
วิด-19

ยกเลิกโครงการ

-

50,000.00

50,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
ด้วย
สถานการณ์โค
วิด-19

ยกเลิกโครงการ

80
35
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ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
จานวนผู้เข้าร่วม
คน
โครงการ

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
โครงการสร้างแรงบันดาลใจ โครงการสร้างแรงบันดาลใจ จานวนผู้เข้าร่วม
คน
เพื่อการเลือเส้นทางในอนาคต เพื่อการเลือเส้นทางในอนาคต โครงการ
(แบบออนไลน์ )
(แบบออนไลน์)
ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนและ
โครงการสนับสนุน
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ ทุนการศึกษา
ตามแผน
ภาพของนักศึกษา
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก

โครงการบริหารจัดการสถาน โครงการบริหารจัดการสถาน
กีฬา
กีฬา

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการประกวดสุนทรพจน์ โครงการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมราชจักรีวงศ์
พระบรมราชจักรีวงศ์

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

3.5
80
350

-

66,800.00

66,800.00

-

21,700.00

21,700.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถ
ดาเนินการได้
ด้วย
สถานการณ์โค
วิด-19

ยกเลิกโครงการ

3.5
80
100

13,400.00 สูงกว่าเป้าหมาย

140

3.5

สูงกว่าเป้าหมาย

4.29

80

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

61.76

-

13,400.00

80

-

7,496,900.00
2,500,000.00

7,496,900.00
2,500,000.00

3,035,601.56
2,479,300.00

3,035,601.56
2,479,300.00 สูงกว่าเป้าหมาย

99.18

การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

80

-

6,249,000.00

6,249,000.00

3,824,400.00

3,824,400.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

61.2

การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

80

-

554,400.00

554,400.00

552,921.90

552,921.90 สูงกว่าเป้าหมาย

99.74
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100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่นักศึกษา ให้ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนการศึกษาจาก
ภาครัฐและภาคเอกชน บริษัท
ต่าง ๆ มูลนิธิ ศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
สถานกีฬา ค่าปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬายืมคืน ซ่อมแซม
สถานกีฬาที่ชารุดเสียหานใน
พร้อมสาหรับการบริการ
นักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไป

100.00

สูงกว่าเป้าหมาย

76.50

100.00

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)
โครงการปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการปฏิบัติการแพทย์
ฉุกเฉิน

รวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

80

-

436,000.00

436,000.00

436,000.00

436,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

เช่ารถและค่าน้มั
า นเชื้อเพลิง
หน่วยกู้ชีพ ที่ออกเหตุบริการ
ตลอดปีงบประมาณ เละ
ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี หรือพื้นที่
ใกล้เคียงให้การช่วยเหลือปฐม
พยาบาลเบื้องต้น กับนักศึกษา
บุคลากร และประชาชนใน
พื้นที่ใกล้เคียง จานวนทั้งสิ้น
758 ครั้ง ดังนี้ ประชาขน
จานวน 606 ครั้ง คิดเป็น
79.94% นักศึกษา จานวน
141 ครั้ง คิดเป็น 18.60%
และบุคลากร จานวน 11 ครั้ง
คิดเป็น 1.45%

โครงการสนับสนุนการ
โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ดาเนินงานเกี่ยวกับสวัสดิภาพ
นักศึกษา
นักศึกษา

การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

80

-

100,000.00

100,000.00

61,000.00

61,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

61

โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จานวนรายงานอุบัติ ร้อยละ
เหต์ลดลงเมื่อเทียบปี
ที่ผ่านมา

1

-

2,775,600.00

4,226,400.00

4,226,400.00

4,226,400.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

80

การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

80

-

13,215,000.00
27,000.00

13,215,000.00
27,000.00

11,580,021.90
27,000.00

11,580,021.90
27,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

-

27,000.00
234,260.00

27,000.00
234,260.00

27,000.00
234,260.00

27,000.00
234,260.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

-

142,630.00
21,221,900.00

234,260.00
21,221,900.00

234,260.00
16,210,022.61

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการปรับปรุงอาคาร
โครงการปรับปรุงอาคาร
ระบบสาธารณูปโภคและ
กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย

-

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการสนับสนุนการ
โครงการสนับสนุนการ
การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
บริหารทั่วไป
จัดบริการการแพทย์ฉุเฉิน
จัดบริการการแพทย์ฉุเฉินทาง ตามแผน
ทางบก (สพฉ.)
บก (สพฉ.)
โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

80

-
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

การดาเนินงานเป็นไป ร้อยละ
ตามแผน

โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

234,260.00
16,210,022.61

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

เงินช่วยเหลือด้านสวัสดิการ
นักศึกษาที่เสียชีวิตทุกกรณี

76.25

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ค่าประกันอุบัติเหตุนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี (รายคน)

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ค่าใช้จ่ายดาเนินการกู้ชีพฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย

สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

โครงการบารุงรักษาและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

85

7,350,863.45

7,350,863.45

6,017,279.00

6,017,279.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการดูแลรักษาอาคาร
ค่าจัดเตรียมสถานที่ /กิจกรรม
และครุภัณฑ์ของอาคารเฉลิม ต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย
พระเกียรติ 7 รอบ พระ
ชนมพรรษา

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

85

772,000.00

772,000.00

652,460.00

652,460.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

85

8,122,863.45
285,165.00

8,122,863.45
285,165.00

8,122,863.45
249,031.00

8,122,863.45
249,031.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการบริหารจัดการทั่วไป
ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
และจัดการภายใน
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

ค่าถ่ายเอกสารในการบริการ ร้อยละของโครงการ
จัดการระบบงานสาธารณูปโภค สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ร้อยละ

85

34,415.00

34,415.00

34,415.00

30,005.00

ค่าวัสดุเครื่องครัวในการ
ดาเนินงานบริหารจัดการ

ร้อยละ

85

10,000.00

10,000.00

10,000.00

10,000.00

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

สรุปผล
การประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

81.86 - หน่วยงานสามารถ
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ที่
วางไว้ ตามแผนการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณูปโภค ประจาปี
2564

96.31 ร้อยละของ
การดาเนิน
โครงการที่
บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

84.52 - หน่วยงานสามารถ
ดาเนินการวัตถุประสงค์ที่วางไว้
เช่น ซ่อมแซม อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ ให้สามารถ
พร้อมใช้งาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

99.44 - เนื่องจาก
- จัดทาแผนการ
อาคารดังกล่าว ซ่อมบารุง/
เป็นอาคารที่มี ตรวจเช็ค
โครงสร้าง
ค่อนข้างใหญ่
อาจจะต้องใช้
ระยะเวลาใน
การตรวจสอบ

87.33 - ดาเนินการตามตัวชี้วัดได้
ตามวัตถุประสงค์

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

- ติดตาม เร่งรัด บรรลุค่าเป้าหมายตาม
วางแผนการจัดซื้อ ตัวชี้วัด
จัดจ้าง เหมาะสม

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00 - การ
- ดาเนินการตาม บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ดาเนินงานบาง แผนที่วางไว้
ตัวชี้วัด
โครงการ/
กิจกรรม
อาจจะต้อง
ดาเนินการ
ตามระเบียบ
ขั้นตอน พัสดุ

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ร้อยละ

85

195,750.00

195,750.00

195,750.00

195,750.00

เดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ (งาน
บริหารงานทั่วไป)

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

80

45,000.00

8,866.00

8,866.00

8,866.00

27,000.00

27,000.00

26,390.00

26,390.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ค่าวัสดุในการดาเนินกิจกรรม
คณะทางาน/โครงการ

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ครั้ง

12

3,000.00

3,000.00

3,000.00

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ประชุมประจาเดือนของ
สานักงาน

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ครั้ง

12

12,000.00

12,000.00

12,000.00

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ร้อยละของโครงการ
ประชุมประจาเดือนคณะทางาน สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ครั้ง

12

12,000.00

12,000.00

12,000.00

ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ 7 คัน ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

คัน

7

42,000.00

42,000.00

36,383.83

354,165.00
8,678,200.00

354,165.00
8,678,200.00

8,023,706.23
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

โครงการค่าจ้างควบคุมงาน
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบฯ

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลาง (เงินรายได้)

รวมงบประมาณ

36,383.83 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

311,804.83
8,023,706.23

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

97.74 - ดาเนินการตามแผนการ
ประชุม ประจาปีงบประมาณ
2564

86.63 - ดาเนินการแล้วเสร็จ ตาม
วัตถุประสงค์

สรุปผล
การประเมิน
ตัวชี้วัด

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

100.00 -

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

- ดาเนินการตาม บรรลุค่าเป้าหมายตาม
แผนที่วางไว้
ตัวชี้วัด

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

สานักงานวิเทศสัมพันธ์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย โครงการประชุมสัมมนา
สนับสนุน
เครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการประชุมสัมมนา
เครือข่ายนักวิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการบริหารจัดการทั่วไป การจัดงานพิธีการ/รับรอง
และจัดการภายใน
อาคันตุกะ

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

คน

จานวนงานพิธีการ/ ดาเนินกา
รับรองอาคันตุกะที่ได้ รตาม
ดาเนินการ
แผน

จานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาฯ
การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผน

ร้อยละ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

73,900.00

73,900.00

3

73,900.00
193,900.00

73,900.00
193,900.00

45,786.00

45,786.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

24,000.00
25,500.00

24,000.00
25,500.00

7,544.00

7,544.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

23,800.00

23,800.00

4,800.00

4,800.00

6

80

-

2,200.00

254

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

20

การจัดประชุมภายในหน่วยงาน จานวนการจัดประชุม ดาเนินกา
เป็นไปตามแผนที่
รตาม
กาหนด
แผน
การเดินทางไปราชการของ
บุคลากร
การบริหารจัดการทั่วไป

รวมงบประมาณ

-

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

3 ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

2,200.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

100.00 ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องปัญหา
การแพร่
ระบาดของ
โรคติเชื้อไวรัศ
โคโรน่า
(Covid-19)
ส่งผลต่อการ
เคลื่อนย้าย
และการ
เดินทาง ดังนั้น
ใน
ปีงบประมาณ
2564 มีการ
ดาเนินการจัด
งานพิธีการ/
รับรอง จานวน
3 ครั้ง ได้แก่
1.ต้อนรับ
เอกอัครราชทูต
อินเดียประจา
ประเทศไทย
2.ประชุม

11 ดาเนินการจัดประชุมและขอ
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ
43.83 ดาเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องปัญหา
การแพร่
ระบาดของ
โรคติเชื้อไวรัศ
โคโรน่า
(Covid-19)

ยกเลิกโครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ค่าใช้จ่ายของผู้เชี่ยวชาญ
ประจาสานักงาน

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการพัฒนาศักยภาพ
โครงการสนับสนุน
ของนักศึกษาและบุคลากร
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
เพื่อรองรับการเข้าสู่
ต่างชาติ
ประชาคมอาเซียน และระดับ
สากล

ตัวชี้วัด

การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผน
การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

10,100.00

10,100.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

-

ยกเลิกโครงการ

80

6,000.00

6,000.00

5,000.00

5,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ร้อยละ

80

56,900.00

56,900.00

50,500.00

56,900.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว
2 ดาเนินการสมัครสามาชิกความ
ร่วมมือและเบิกจ่าย
ค่าธรรมเนียมสมาชิกเรียบร้อย
แล้ว

สมาชิกเครือข่ายความร่วมมือ

จานวนสมาชิก
ดาเนินกา
เครือข่ายความร่วมมือ รตาม
แผน

2

300,000.00

300,000.00

94,157.13

45,713.13 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน
ร้อยละ
จานวนนักศึกษา
คน
ต่างชาติที่ได้รับทุน
สนับสนุนการศึกษา

80
3

645,000.00
442,000.00

645,000.00
442,000.00

205,187.13
65,700.00

205,187.13 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
65,700.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามแผน

ร้อยละ

80

242,500.00

242,500.00

คน

30

684,500.00
978,700.00

684,500.00
978,700.00

ระดับ

4

ร้อยละ

80

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับสากล ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการส่งเสริมและ
ค่ายเยาวชนนานาชาติฤดูร้อน จานวนผู้เข้าร่วม
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
(International Youth
โครงการ
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
Summer Camp)
หลักสูตร
หลักสูตร

ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละการเบิกจ่าย

-

65,700.00

-

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

83.33 ดาเนินการต่อวีซ่าและขอ
ใบอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติเรียบร้อยแล้ว

31.81
3

ดาเนินการแล้วเสร็จ ใน
ปีงบประมาณ
2564 ได้
ดาเนินการ
สมัครสมาชิก
ความร่วมมือ
จานวน 2 แห่ง
คือ
1.ASEAUninet
2.GMSARN
39.76
100.00

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ไม่มีนักศึกษา
ต่างชาติสมัคร
เข้ารับทุน
สพร. ใน
ปีงบประมาณ
2564

65,700.00
- ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา

-

255

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

ยกเลิกโครงการ

ร้อยละ

จานวนงานพิธีการ/
รับรองอาคันตุกะที่ได้
ดาเนินการ

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาทุน
กระทรวงการต่างประเทศ

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

เงินรายได้

จัดซื้อครุภัณฑ์

โครงการสนับสนุนการ
ดาเนินการบริหารจัดการผู้รับ
ทุนจากราชอาณาจักรภูฏาน

ผลการดาเนินงาน

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการจัดกิจกรรมสาหรับ
นักศึกษาและบุคลากร
ชาวต่างชาติ

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาต่างชาติ (เต็มเวลา)

การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน
จานวนนักศึกษา
ต่างชาติที่เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย

โครงการบัดดี้วิชาการสาหรับ
นักศึกษาต่างชาติ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

คน

ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละการเบิกจ่าย
ร้อยละ
ความพึงพอใจต่อการ ระดับ
เข้าร่วมโครงการ
โครงการจัดปฐมนิเทศ
จานวนนักศึกษา
คน
นักศึกษาต่างชาติ (แลกเปลี่ยน) ต่างชาติที่เข้าร่วม
โครงการตามเป้าหมาย

ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน

รวมงบประมาณ

8

5,000.00

4

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

5,000.00

-

-

-

10

17,000.00

17,000.00

-

80

63,000.00

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา

-

21,000.00
-

ร้อยละ

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

-

21,000.00

80
4

ผลการดาเนินงาน

เงินรายได้

80
4

ร้อยละ
ระดับ

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา

-

63,000.00

-

256

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
ทาให้ไม่มี
นักศึกษา
ต่างชาติ
เดินทางมา
แลกเปลี่ยนที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชขธานี

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการเรียนรู้วัฒนธรรม
นักศึกษาไทย-ต่างชาติ

โครงการส่งเสริมความเป็น
นานาชาติสาหรับนักศึกษา
และบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละการเบิกจ่าย
การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน
การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน

โครงการสร้างเครือข่าย
จานวนนักศึกษา
นักศึกษาและบุคลากรต่างชาติ ต่างชาติที่เข้าร่วม
(UBU International
โครงการตามเป้าหมาย
Community)

ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
424,100.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

424,100.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

เงินรายได้

คน

250

24,000.00

ระดับ

4

-

ร้อยละ

80

-

ร้อยละ

80

764,500.00

764,500.00

-

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
จึงไม่สามารถ
ส่งนักศึกษาไป
แลกเปลี่ยน
ต่างประเทศได้

คน

20

184,600.00

184,600.00

-

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา

ระดับ

4

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา
ทาให้ไม่มี
นักศึกษา
ต่างชาติ
เดินทางมา
แลกเปลี่ยนที่
มหาวิทยาลัย
อุบลราชขธานี

ระดับ

4

24,000.00

54,000.00

24,000.00

24,000.00
-

-

54,000.00

-
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการผลิตสื่อ
บริหารทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ณ ต่างประเทศ

โครงการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ

ความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมโครงการ
การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน
การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน

โครงการสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ

โครงการจัดสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษก่อนสาเร็จ
การศึกษา (Exit Exam) และ

เงินรายได้
2,511,900.00
64,100.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

2,511,900.00
64,100.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

4

-

ร้อยละ

80

-

ร้อยละ

80

272,000.00

272,000.00

3

336,100.00
290,000.00

336,100.00
290,000.00

60,550.00

60,550.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

290,000.00

290,000.00

60,550.00

60,550.00 บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

302,000.00

302,000.00

198,043.20

2160

17,920.00

ยกเลิกโครงการ
10,720.00 สูงกว่าเป้าหมาย

ระดับ

คน

-

17,920.00

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
17,920.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย
-
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ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

420

การดาเนินงานเป็นไป ดาเนินกา
ตามแผน
รตาม
แผน

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

รวมงบประมาณ

คน

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการสนับสนุนการจัด
แนะแนวการเตรียมสอบวัด
จานวนผู้เข้าร่วม
การศึกษา
การศึกษา
ความรู้ความสามารถทางภาษา โครงการ
(Exit Exam)/ (IELTS)/
(TOEFL) (TOEIC)/ (UBU
Test)

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ณ ต่างประเทศ

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

1,292.00 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสูง
กว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ คิดเป็น
ร้อยละ 160 ทั้งนี้ไม่กระทบ
กับงบประมาณโครงการ

4

100.00

239

100.00

ยกเลิกโครงการ

169,843.20 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

3

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า
ทาให้ยังไม่
สามารถ
เดินทางไป
ต่างประเทศ
เพื่อ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรได้

ดาเนินการจัด
กิจกรรมแสร็จเรียบ
ร้อยแล้ว และ
ดาเนินการเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

1.จัดทาสื่อ
ประชาสัมพันธ์
2.จัดทา
วีดีโอปรา
สัมพันธ์
3.ดาเนินการ
แปลภาษา
อังกฤษ
หน่วยงาน
ภายใน
มหาวิทยาลัย

20.87
2704

ดาเนินการจัด
อบรมในรูปแบบ
ออนไลน์ จึงมี
ค่าใช้จ่ายเฉพาะ
ค่าตอบแทน
วิทยากร

ยกเลิกโครงการ
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
ดาเนินการจัด
กิจกรรมเสร็จเรีบบ
ร้อยแล้ว และ
ดาเนินการเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการจัดสอบวัดความรู้
จานวนของนักศึกษา
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (UBU ที่สอบได้ในระดับ B1
Test)
เพิ่มขึ้นจากผลการ
สอบในปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ
และบริการทางภาษา

การดาเนินงานเป็นไป
ตามแผน

ร้อยละ

80

โครงการส่งเสริมการทดสอบ
วัดระดับความรู้ความสามารถ
ภาษาอังกฤษทั่วไป UBU Test
(Academic Modules) +
UBU Test General
Modules)
โครงการอบรมภาษาไทย
สาหรับชาวต่างชาติ

โครงการหารายได้จากแหล่งอื่น ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

คน

40

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

80

โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ ผลรวม

โครงการหารายได้จากแหล่ง โครงการหารายได้จากการ
อื่น
บริหารทรัพยากรและการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

108

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

-

302,000.00

302,000.00

198,043.20

43,400.00

43,400.00

-

103,800.00

103,800.00

107,700.00

107,700.00

254,900.00
5,098,300.00

254,900.00
5,098,300.00

-

1,038,600.33
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ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

169,843.20 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00

ดาเนินการจัด
กิจกรรมเสร็จเรีบบ
ร้อยแล้ว และ
ดาเนินการเบิกจ่าย
เรียบร้อยแล้ว

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

1,038,600.33

ไม่สามารถ
ดาเนิน
โครงการได้
เนื่องจากการ
แพร่ระบาด
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการประชุมสัมมนาและ โครงการจัดประชุมสัมมนา
อบรมวิชาชีพต่างๆเพื่อ
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เสริมสร้างความมั่นคงในการ กาหนดทิศทางยุทธศาสตร์
ประกอบอาชีพ
และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุนค่าบารุง
สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จานวนผู้เข้าร่วม
เรื่อง การกาหนดทิศทาง
ประชุมสัมมนา
ยุทธศาสตร์ และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

การประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ร้อยละ

คน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

90

120,000.00

120,000.00

1

120,000.00
10,100.00

120,000.00
10,100.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

-

-

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน
ตัวชี้วัด

ไม่สามารถดาเนินการได้
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ยกเลิกโครงการ

-

ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถดาเนินการได้
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

ยกเลิกโครงการ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

90

130,800.00

130,800.00

56,901.00

56,901.00 ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถดาเนินการได้
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

การประชุมคณะกรรมการ
จานวนผู้เข้าร่วม
ต่างๆ ของที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัย

ร้อยละ

90

174,000.00

174,000.00

11,905.00

11,905.00 ยกเลิกโครงการ

ไม่สามารถดาเนินการได้
ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื่อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)

การประชุมคณะกรรมการสภา จานวนผู้เข้าร่วม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร้อยละ

90

1,453,900.00

1,453,900.00

694,258.00

694,258.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

10000

10,000.00

10,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

เนื่องจากไม่มีการเรียกเก็บค่า
บารุงสมาชิกสมัชชาสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศ
ไทย

ยกเลิกโครงการ

1

3,000.00

3,000.00

-

-

ยกเลิกโครงการ

จัดทาผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ไม่แล้วเสร็จ

ยกเลิกโครงการ

1,781,800.00

1,781,800.00

สื่อ

763,064.00
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยกเลิกโครงการ

ร้อยละ

บารุงสมาชิกสมัชชาสภา
ค่าใช้จ่ายในการบารุง บาท
สถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศ สมาชิกสมัชชา
ไทย

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

จานวนผู้เข้าร่วม

โครงการสนับสนุนการผลิต โครงการสนับสนุนการผลิตสื่อ จานวนการ
สื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม

ค่า
เป้าหมาย

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการประชุมสัมมนาและอบรมวิชาชีพต่างๆเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการบริหารจัดการทั่วไป การบริหารจัดการทั่วไป
จานวนผู้เข้าร่วม
และจัดการภายใน

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

763,064.00

93.51 ผลการดาเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมายคิดเป็นร้อยละ 93.51

100.00

จัดทาผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ไม่แล้วเสร็จ
จึงไม่สามารถ
ดาเนินการ
จัดซื้อ/จ้าง ได้

นาข้อมูของ
ปีงบประมาณ
2564 มารวมกับ
ปีงบประมาณ
2565 แล้วเนิน
การจัดซื้อ/จ้าง ใน
ปีงบประมาณถัดไป

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ผลรวมทั้งหมด

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ค่า
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

1,901,800.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

1,901,800.00

เงินรายได้

880,687.00

261

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

880,687.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด/
ระยะเวลาดาเนินงาน

สรุปผล
การประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชือ่ หน่วยงานย่อย

สานักงานสภาอาจารย์

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
และจัดการภายใน
หน่วยงาน

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ประกอบการปฏิบัติงานของ
สานักงาน

ร้อยละของการจัดหา
ครุภัณฑ์ได้ตามแผน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

เงินรายได้

ร้อยละ

100

14,690.00

14,690.00

14,690.00

14,690.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100

จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ 1 รายการ

120,796.51

120,796.51 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

8

ประชุมจานวน 8 ครั้ง (ต.ค.
63-มี.ค.64)

100.00

โครงการบริหารจัดการทั่วไป โครงการค่าเบี้ยประชุม
กรรมการและอนุกรรมการ
สภาอาจารย์

จานวนครั้งประชุม

ครั้ง

12

144,000.00

144,000.00

โครงการจัดทาจุลสาร/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/สภาอาจารย์
และรายงานประจาปี

จานวนจุลสาร/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/
รายงานประจาปี

เล่ม

1

30,000.00

30,000.00

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1

ดาเนินการจัดทารายงาน
ประจาปี 2563-2564
จานวน 60 เล่ม

100.00

โครงการเจ้าภาพจัดประชุมที่
ประชุมประธานสภา ปอมท.
แห่งประเทศไทย

จานวนครั้งในการจัด
ประชุม

ครั้ง

1

81,800.00

81,800.00

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1

-จัดประชุมวันที่ 20-22 พ.ย.
63 ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา
-มีผู้เข้าร่วมจานวน 50 คน

100.00

โครงการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม

ครั้ง

1

5,000.00

5,000.00

-

ยกเลิกโครงการ

โครงการสภาอาจารย์พบ
ประชาคม
โครงการสวัสดิการค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดื่มสาหรับการ
ประชุม

จานวนครั้งในการจัด
กิจกรรม
จานวนครั้งประชุม

ครั้ง

1

12,500.00

12,500.00

-

1

ครั้ง

12

16,800.00

16,800.00

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ครั้ง

1

81,800.00

81,800.00

-

ครั้ง

1

10,000.00

10,000.00

10,000.00

ครั้ง

1

25,000.00

25,000.00

25,000.00

ครั้ง

6

89,800.00

91,200.00

203,657.14

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
10,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
25,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
203,657.14 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุน ปอมท.
และ ปขมท.

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ

โครงการสัมมนาสภาอาจารย์ จานวนครั้งของการ
ประจาปี 2564
จัดกิจกรรม
โครงการเงินสนับสนุน ปขมท. จานวนครั้งของการ
ดาเนินการ
โครงการเงินสนับสนุน ปอมท. จานวนครั้งของการ
ดาเนินการ
โครงการเข้าร่วมการประชุม จานวนครั้งของการ
ประธานสภาอาจารย์(ปอมท.) เข้าร่วมประชุม
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

66.67

ยกเลิกโครงการ

จัดในรูป แบบออนไลน์
หัวข้อ "สวัสดิการบุคลากร"
ประชุมจานวน 8 ครั้ง (ต.ค.
63-มิ.ย.64)

100.00

1

จัดในวันที่ 19 พ.ค.64

100.00

1

ดาเนินการจ่ายเงินสนับสนุน
ปขมท.ประจาปี 2564
ดาเนินการจ่ายเงินสนับสนุน
ปอมท.ประจาปี 2564
-ดาเนินการตามระยะเวลา
หน่วยงานจัด
-ดาเนินการ 9 ครั้ง

100.00

9

1
9

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ไม่ได้
ดาเนินการ
เนื่องจาก
สถานการณ์
Covid-19

75.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00
100.00 เนื่องจาก
สถานการณืโค
วิด จึงมีการ
ปรับปรุงแบบ
การประชุม
เป็นแบบ
ออนไลน์

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณแ
ผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

เงินรายได้

โครงการเข้าร่วมการประชุม
ประธานอนุกรรมการสภา
อาจารย์ประจาปี (ปขมท.)

จานวนครั้งของการ
เข้าร่วมประชุม

ครั้ง

6

44,600.00

91,200.00

-

สูงกว่าเป้าหมาย

9

-ดาเนินการตามระยะเวลา
หน่วยงานจัด
-ดาเนินการ 2 ครั้ง

100.00 เนื่องจาก
สถานการณืโค
วิด จึงมีการ
ปรับปรุงแบบ
การประชุม
เป็นแบบ
ออนไลน์

โครงการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการประจาปี (ปขมท.)

จานวนครั้งของการ
เข้าร่วมประชุม

ครั้ง

1

69,400.00

69,400.00

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1

รอเข้าร่วมในวันที่ 27 ส.ค.64

100.00 เนื่องจาก
สถานการณืโค
วิด จึงมีการ
ปรับปรุงแบบ
การประชุม
เป็นแบบ
ออนไลน์

โครงการเข้าร่วมการประชุม
วิชาการประจาปี (ปอมท.)
โครงการประชุมวิชาการ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่สภาอาจารย์

จานวนครั้งของการ
เข้าร่วมประชุม
จานวนครั้งของการ
เข้าร่วมประชุม

ครั้ง

1

69,400.00

69,400.00

-

1

1

3,800.00

3,800.00

-

ดาเนินการเข้าร่วมประชุมแล้ว
เมื่อวันที่ 17 พย.64
ดาเนินการเข้าร่วมประชุมแล้ว
เมื่อวันที่ 1-6 ธ.ค.63

100.00

ครั้ง

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

698,590.00
747,900.00

698,590.00
747,900.00

-
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374,143.65
374,143.65

374,143.65
374,143.65

1

100.00

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)
โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

สานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์
EdPEx/TQA การจัดการ
ความรู้และขับเคลื่อนสู่การ
จัดอันดับ THE Impact
Rankings

หน่วยงานมีผลการ
ประเมิน ระดับคณะ
180 ขึ้นไป

ร้อยละ

80

โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
ระดับคณะ กลุ่มมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ วันที่ 19-20
ตุลาคม 2563

ร้อยละของผู้บริหาร ร้อยละ
ระดับคณะ/สานักมี
ความรู้ความเข้าใจ
การจัดทาแผนกลยุทธ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ100

100

การประเมินคุณภาพภายใน
สานักงานอธิการบดี วันที่
18-20 ตุลาคม 2563

สานักงานอธิการบดี คะแนน
มีผลการดาเนินงาน
ตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วัด ตาม
เกณฑ์ TQA อยู่ใน
ระดับคะแนน 0-150
คะแนน

150

โครงการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดับคณะ
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน
2563

หน่วยงานที่เข้าร่วม ร้อยละ
อบรมมีความพร้อม
ในการเขียน SAR
เพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการ EdPEx 200

100

การประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา2562 วันที่
16-18 พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยมีผลการ คะแนน
ดาเนินงานอยู่ในระดับ
200

200

โครงการให้ความรู้และ
มีผลการประเมินตาม คะแนน
คาปรึกษาตามเกณฑ์กลุ่ม
แนวทางEdPEx
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มากกว่าปีที่ผ่านมา
วันที่ 26-27 พฤศจิกายน
2563

150

รวมงบประมาณ

-

-

-

1,106,085.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 ก.ย. 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

497,900.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้
-

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด
มหาวิทยาลัยกาหนดให้มีการ
ประเมินคุณภาพภายใน เดือน
ตุลาคม 2564

73,360.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

80 คณะที่เข้าอบรมอยู๋ระหว่าง
ทบทวนการจัดทาแผนกลยุทธ์

33,625.00

23,250.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

100 ปีการศึกษา 2562 สานักงาน
อธิการบดีประเมินบางหมวด
ประกอบด้วยหมวด 3และ
หมวด 6

72,000.00

55,560.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 คณะที่เข้าร่วมเตรียมความ
พร้อมเข้าสูE่ dPEx200 รุ่นที่ 8
ครั้งที่ 1 จานวน 4 คณะ
ประกอบด้วย คณะบริหาร
ศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

196,860.00

184,135.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

52,000.00

41,872.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
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175 มหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายผล
การประเมินอยู่ที่ค่าคะแนน
200

35663525

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

#REF!

ความรู้ความ
เข้าในการ
ดาเนินงานตาม
เกณฑ์ยังมีน้อย

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

80.00

66.67 ความรู้ความ
เข้าในการ
ดาเนินงานตาม
เกณฑ์

100.00 หน่วยงานยังมี
ความรู้ความ
เข้าใจการ
เขียนรายงาน
การประเมิน
ตนเองน้อย
87.50

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

จัดประชุมและ
สร้างความรู้ความ
เข้าใจกับ
หน่วยงานต่างๆใน
สานักงาน
อธิการบดีให้มากขึ้น
จัดกิจกรรมสร้าง
ความเข้าใจและให้
หน่วยงานเขียน
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ภายในบริบทของ
คณะ
มหาวิทยาลัยนา
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
มาพัฒนาและ
ปรับปรุงการ
ดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) เพื่อ
สมัครเข้าร่วมโครงการ EdPEx
200 ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน
2563

รวมงบประมาณ

41,400.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 ก.ย. 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

หน่วยงานที่เข้าร่วม ร้อยละ
อบรมมีความพร้อม
ในการเขียน SAR
เพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการ EdPEx 200

100

-

41,400.00

ผู้เข้าร่วมมีความพึง
พอใจต่อโครงการฯ
ไม่น้อยกว่า 3.51

คะแนน

3.51

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ ระดับคณะ
กลุ่มวิทยาศาสตร์ วันที่30
พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม
2563

ร้อยละของผู้บริหาร ร้อยละ
ระดับคณะ/สานักมี
ความรู้ความเข้าใจ
การจัดทาแผนกลยุทธ์
เพิ่มขึ้นร้อยละ100

100

-

61,200.00

61,200.00

โครงการเตรียมความพร้อม
ให้กับคณะที่จะเข้าสู่
EdPEx200 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 1
วันที่28-31 มกราคม 2564

หน่วยงานที่เข้าร่วม ร้อยละ
อบรมมีความพร้อม
ในการเขียน SAR
เพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการ EdPEx 200

100

-

117,600.00

117,600.00

ผู้เข้าร่วมมีความพึง ร้อยละ
พอใจต่อโครงการฯ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ80

80

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จัดทาแผนกลยุทธ์ ระดับสานัก
วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์
2564

หน่วยงานที่เข้าร่วม ร้อยละ
อบรมมีความพร้อม
ในการเขียน SAR
เพื่อสมัครเข้าร่วม
โครงการ EdPEx 200

100

-

โครงการเตรียมความพร้อม
ให้กับคณะที่จะเข้าสู่
EdPEx200 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 2
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์
2564

หน่วยงานที่เข้าร่วม ร้อยละ
ผ่าน EdPEx200 รุ่น
ที่ 8

100

โครงการให้ความรู้และ
คาปรึกษาตามเกณฑ์ TQA
ระดับสานัก ครั้งที่ 1 วันที่
21-22 มีนาคม 2564

มีผลการประเมินตาม ร้อยละ
แนวทางEdPEx
มากกว่าปีที่ผ่านมา

80

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

103,606.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

62,900.00

-

-

100 มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
แพทย์อยู่ระหว่างรอประกาศผล
EdPEx200 รุ่น 8

อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลผล
การดาเนินงาน

66,080.00

49,670.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
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100.00

-

-

58710

50,000.00

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

-

65,640.00

-

50,000.00

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน

-

62,900.00

-

สถานะ
(กรุณาเลือก)

37,200.00

-

62,900.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

0

100 ระดับสานัก เข้าร่วมทุก
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100
(ครบทั้ง 4 หน่วยงาน)
โดยเฉพาะสานักงานอธิการบดี
มีผู้เข้าร่วม 35 คน

100.00

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการให้ความรู้และ
คาปรึกษาตามเกณฑ์กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่
1-2 มีนาคม 2564

รวมงบประมาณ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

มีผลการประเมินตาม คะแนน
แนวทางEdPEx
มากกว่าปีที่ผ่านมา

150

-

61,800.00

61,800.00

โครงการเตรียมความพร้อม
หน่วยงานที่เข้าร่วม ร้อยละ
ให้กับคณะที่จะเข้าสู่
ผ่าน EdPEx200 รุ่น
EdPEx200 รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ที่ 8
วันที่ 11-14 มีนาคม 2564

100

-

117,600.00

117,600.00

-

6,600.00

6,600.00

20,200.00

20,200.00

ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะกรรมการเข้า
ร่วมประชุมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

ร้อยละ

80

โครงการเตรียมความพร้อม
คณะที่เข้าร่วมผ่าน
คณะที่จะเข้าร่วม EdPEx200 200 รุ่น9
รุ่น 9 ครั้งที่ 1 วันที่ 19
พฤษภาคม 2564

ร้อยละ

100

โครงการให้ความรู้และ
คาปรึกษาตามเกณฑ์กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่
20-21 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 2

มีผลการประเมินตาม คะแนน 150-180
แนวทางEdPEx
มากกว่าปีที่ผ่านมา

โครงการเตรียมความพร้อม
คณะที่เข้าร่วมผ่าน
คณะที่จะเข้าร่วม EdPEx200 200 รุ่น9
รุ่น 9 ครั้งที่ 2 วันที่ 10-11
มิถุนายน

ร้อยละ

100

โครงการให้ความรู้และ
มีผลการประเมินตาม คะแนน 150-180
คาปรึกษาตามเกณฑ์กลุ่ม
แนวทางEdPEx
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วันที่ มากกว่าปีที่ผ่านมา
9 และ 11 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 1

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 ก.ย. 2564)

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

47,940.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

117,257.00

-

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย
แพทย์อยู่ระหว่างรอประกาศผล
EdPEx200 รุ่น 8

-

5,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
20,200.00

20,200.00

คณะที่เข้าร่วมผ่าน 200 รุ่น9

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

การติดตาม
การดาเนินงาน
ให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

50,800.00

50,800.00

กาหนดการประเมินคณะ
เดือนตุลาคม 2564

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ความเข้าใจใน ปรับรูปแบบการ
การดาเนินงาน ติดตามให้เหมาะ
กับบริบทของคณะ

53,000.00

53,000.00

คณะที่เข้าร่วมผ่าน 200 รุ่น9

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

การติดตาม
การดาเนินงาน
ให้เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

45,600.00

45,600.00

กาหนดการประเมินคณะ
เดือนตุลาคม 2564

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

ความเข้าใจใน ปรับรูปแบบการ
การดาเนินงาน ติดตามให้เหมาะ
กับบริบทของคณะ
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20,200.00

-

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

มีผลการประเมินตาม ร้อยละ
แนวทางEdPEx
มากกว่าปีที่ผ่านมา

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม
โครงการจัดการความรู้เพื่อ โครงการจัดการความรู้
เข้าร่วมประชุมเครือข่าย
ผู้เข้าร่วมร้อยละ 80 ร้อยละ
มุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ Mini_UKM
องค์กรการเรียนรู้ Mini_UKM
ครั้งที่ 23

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการให้ความรู้และ
คาปรึกษาตามเกณฑ์ TQA
ระดับสานัก ครั้งที่ 2 วันที่
1-2 กันยายน 2564

โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 ก.ย. 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

80

19,200 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80

-

-

1,325,400.00
43,000.00

1,325,400.00
43,000.00

43,000.00
1,368,400.00

43,000.00
1,368,400.00

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

100 ระดับสานัก เข้าร่วมทุก
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 100
(ครบทั้ง 4 หน่วยงาน)
โดยเฉพาะสานักงานอธิการบดี
มีผู้เข้าร่วม 16 คน

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เป็นช่วง
ประสบปัญหา
โควิดไม่
สามารถให้
บุคลากรเข้า
ร่วมรับฟังและ
ร่วม
แลกเปลี่ยน
กับ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้
จึงให้เพียง
หัวหน้า
สานักงานฯ
เข้าร่วมเท่านั้น

-

1,427,629.96
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1,427,629.96

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการในช่วงเดือน
มิถุนายน 2564

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย

สานักงานตรวจสอบภายใน

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

การจ้างเหมาบริการ
ผลิตเอกสาร

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

12

7,200.00

7,200.00

2,757.60

2,757.60 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

จานวนครั้งในการจัด ครั้ง
โครงการ

2

7,700.00

7,700.00

2,445.00

2,445.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

15

26,600.00

26,600.00

6

172,400.00

227,668.00

189,168.00

189,168.00 สูงกว่าเป้าหมาย

187,300.00
187,300.00

187,300.00
187,300.00

277,240.60
277,240.60

277,240.60
277,240.60

หน่วยงา
น

โครงการสนับสนุนการประชุม จานวนครั้งในการจัด ครั้ง
คณะกรรมการต่างๆ ของ
ประชุมคณะ
มหาวิทยาลัย
กรรมการฯ

-
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ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

ครั้ง

จานวนรายงานผล
การตรวจสอบที่
รายงานถึงหน่วยรับ
ตรวจ

ผลการดาเนินงาน

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

12 จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร
แล้วจานวน 12 ครั้ง คือ
ตุลาคม 2563 - กันยายน
2564

100.00

2 ได้จัดโครงการให้บริการ
คาปรึกษาฯในวันที่ 28
ธันวาคม 2563 และดาเนิน
โครงการประกันและปรับปรุง
คุณภาพงานตรวจสอบภายใน
ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

100.00

15 มีการรายงานผลการตรวจสอบ
ถึงหน่วยรับตรวจครบถ้วนทั้ง
15 หน่วยงาน เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว

100.00

8 จัดประชุมทั้งหมดจานวน 8 ครั้ง

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

สูงกว่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานย่อย

หน้าห้องอธิการบดี

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณแผ่นดิน

ร้อยละการเบิกจ่าย
เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ

100

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

82,300.00

82,300.00

47,752.00

47,752.00 ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

82,300.00
82,300.00

82,300.00
82,300.00

47,752.00
47,752.00

47,752.00
47,752.00
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ผลการดาเนินงาน

58.02 ในปีงบประมาณ 2564
ด่าเนินงานซ่อมครุภัณฑ์ และ
จัดซื้อจัดหาวัสดุงานบ้านงาน
ครัว และวัสดุส่านักงาน เพื่อให้
สนับสนุนการด่าเนินงานตาม
ภาระกิจหน้าห้องอธิการบดี

58.02

ต่่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานย่อย

สานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป โครงการ การเดินทางไป
ราชการของบุคลากร

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ร้อยละของการดาเนิน ครั้ง
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

12

60,000.00

60,000.00

4,245.00

4,245.00 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

1 เนื่องจากสถานการณ์โรค
ระบาด ทาให้การเดินทางไป
ราชการของบุคลากรมีไม่มาก

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

8.33

การพัฒนาระบบและกลไกการ ร้อยละของโครงการ
บริหารหลักสูตรและบริหาร
สนับสนุนการ
วิชาการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ครั้ง

1

300,000.00

300,000.00

262,792.00

262,792.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1.00 ค่าบารุงรักษาระบบวิชั่นเน็ต
(REG.TQF)

100.00 พบว่าระบบ
ยังมี
ข้อบกพร่องอยู่
และต้องใช้
งบประมาณ
เพิ่มหาก
ต้องการแก้ไข
ระบบบางส่วน

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ครั้ง

9

962,600.00

962,600.00

695,982.00

695,982.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

9.00 ภาพรวมโครงการประกอบด้วย
2 กิจกรรมย่อย คือ การจัด
ประชุมคณะกรรมการ 2 ชุด
รวมครั้งที่ประชุมจานวน 9
ครั้ง มีการจัดประชุมเรียบร้อย
แล้ว 9 ครั้ง

100.00

72,200.00

72,200.00

36,823.00

36,823.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1.00 จัดประชุมคณะกรรมการครบ
เรียบร้อยแล้ว จานวน 2 ครั้ง

890,400.00

890,400.00

659,159.00

659,159.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1.00 จัดประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรฯ
แล้ว จานวน 9 ครั้ง

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

การประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกผู้สมควรได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล
การประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

เสนองบประมาณ บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ในการพัฒนา
ตัวชี้วัด
ระบบให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางาน

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ครั้ง/
โครงการ
/กิจกรรม

7

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

264,000.00

264,000.00

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสห
กิจศึกษา : การนาเสนอผลงาน
การจัดนิทรรศการและ
กิจกรรมสหกิจศึกษา
ระดับประเทศและภูมิภาค

75,800.00

โครงการจัดการความรู้ด้านการ
เรียนการสอนและการบริหาร
จัดการหลักสูตร

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

59,094.00

59,094.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

75,800.00

13,389.00

13,389.00

1.00 นาเสนอผลงานนักศึกษาสหกิจ
ศึกษา ในวันที่ 2 เมษายน
2564 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎศรีสะเกษ

14,000.00

14,000.00

33,630.00

33,630.00

1.00 ดาเนินการจัดโครงการพลิก
โฉมสมรรถนะนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย
หลักสูตรพันธุ์ใหม่ ในวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563

โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (ISO)

71,900.00

71,900.00

-

-

1 ยกเลิกโครงการ มีแผนจัด
โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (ISO) ใน
ปีงบประมาณ 2565

โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (การพัฒนา
บุคลิกภาพ/ภาษาอังกฤษ)

50,000.00

50,000.00

-

-

1 ยกเลิกโครงการ มีแผนการจัด
โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษาและการ
ปฏิบัติงาน (การพัฒนา
บุคลิกภาพ/ภาษาอังกฤษ) ใน
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2564
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7 ภาพรวมโครงการประกอบด้วย
7 กิจกรรมย่อย คือ มีการ
ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จานวน 5 กิจกรรม เหลือ
กิจกรรมที่ยกเลิกโครงการ
เนื่องจากการแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 จานวน 2
กิจกรรมได้แก่ 1. โครงการ
เตรียมความพร้อมนักศึกษาสห
กิจศึกษาและการปฏิบัติงาน
(ISO) 2. โครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
และการปฏิบัติงาน (การ
พัฒนาบุคลิกภาพ/
ภาษาอังกฤษ) โดยวางแผน
ดาเนินการในปีงบประมาณ
2565 ต่อไป

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

100.00

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ

(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป : การจัดโครงการ

40,000.00

40,000.00

9,000.00

9,000.00

1 มีจัดโครงการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมวด
วิชาศึกษาทั่วไปในวันที่ 14
พฤษภาคม 2564

โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป : การประชุม
คณะกรรมการ

10,200.00

10,200.00

1,000.00

1,000.00

1 มีการประชุมคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปในวันที่
14 พฤษภาคม 2564

โครงการบริหารสหกิจศึกษา :
การประชุมคณะกรรมการ/
การประชาสัมพันธ์

2,100.00

2,100.00

2,075.00

2,075.00

1,586,600.00
10,000.00

1,586,600.00
10,000.00

1,777,189.00
10,000.00

1,777,189.00
10,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

10,000.00
1,596,600.00

10,000.00
1,596,600.00

1,041,030.20

1,041,030.20

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการพัฒนาความร่วมมือ โครงการ ค่าบารุงสมาชิก
พัฒนาวิชาการ
กับเครือข่ายอุดมศึกษา
ควอท.
พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายอุดมศึกษา
โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ตัวชี้วัด

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ครั้ง

1
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สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

1.00 มีการประชุมคณะกรรมการสห
กิจศึกษาไปแล้ว 2 ครั้ง

1 ค่าบารุงสมาชิก ควอท.
ประจาปี 2564

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก
จากระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบกลไก
การบริหารงานวิจัย

สานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก
จากระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
ระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

จานวนผลงานตีพิมพ์ ทุน
ที่ได้รับทุน

โครงการประกวด
วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับ
บัณฑิตศึกษา

ประกวดวิทยานิพนธ์

จานวนนักศึกษาที่
ได้รับผลงาน
วิทยานิพนธ์ดีเด่น

โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ระดับความพึงพอใจ คะแนน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการพัฒนาความร่วมมือ ค่าบารุงสมาชิก ทคบร.ประจาปี
พัฒนาวิชาการ
กับเครือข่ายอุดมศึกษา
พัฒนาความร่วมมือกับ
เครือข่ายอุดมศึกษา

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

25

คน

ครั้ง

จัดการความรู้ด้านบัณฑิตศึกษา ระดับความพึงพอใจ คะแนน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

175,000.00

525.00

525.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3.51

-

175,000.00
4,400.00

175,000.00
4,400.00

525.00
-

525.00
- บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

10

-

50,800.00

50,800.00

31,700.00

31,700.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3.51

-

13,500.00

13,500.00

1

-

68,700.00
20,000.00

68,700.00
20,000.00

3.51

-

4,100.00

4,100.00

24,100.00
267,800.00

24,100.00
267,800.00

-

-

31,700.00
20,000.00

-

20,000.00
62,225.00
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

175,000.00

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
4 (ณ 30 กันยายน 2564)

-

ระดับความพึงพอใจ คะแนน
ของผู้เข้าร่วมโครงการ

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ ค่าตอบแทนตีพิมพ์ผลงานใน
เผยแพร่ผลงานวิจัยฯ
วาสารระดับนานาชาติ

โครงการจัดการความรู้ด้าน
บัณฑิตศึกษา

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

-

ยกเลิกโครงการ

31,700.00
20,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

20,000.00
62,225.00

ยกเลิกโครงการ

11 ดาเนินการพิจารณาการรับ
สมัครขอทุน เรียบร้อยแล้ว มี
ผลงานส่งเข้าร่วม จานวน 11
ผลงาน แต่เนื่องจากไม่มีผลงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ทาให้ไม่ได้
จ่ายค่าตอบแทนตีพิมพ์ดังกล่าว

44.00

4.51 จัดโครงการออนไลน์ ในเดือน
มิถุนายน 2564 (ไม่ได้ใช้จ่าย
งบประมาณ)

100.00

100.00 ดาเนินการพิจารณาผลงาน
ผู้สมัคร และประกาศผลผู้ได้รับ
รางวัลในวันที่ 24 พ.ค. 2564
เรียบร้อยแล้ว

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

100.00

0 ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
ยกเลิกโครงการ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

1.00 จ่ายค่าบารุงสมาชิก ทคบร.
ประจาปี

100.00

0 ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก
ยกเลิกโครงการ
สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

สานักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการค่าใช้จ่ายในการ
และจัดการภายใน
รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
ปลอดภัยมหาวิทยาลัย

รวมงบประมาณ

-

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สถานะ
(กรุณาเลือก)

459,006.70

ร้อยละการเกิดเหตุ
ลดน้อยลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

90

-

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ร้อยละการเกิด
อัคคีภัยลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

90

-

สูงกว่าเป้าหมาย

803,400.00
803,400.00

936,183.60
936,183.60
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ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

85

803,400.00
803,400.00

803,400.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

ร้อยละความพึงพอใจ ร้อยละ

-

803,400.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 31 มีนาคม 2564)

459,006.70 สูงกว่าเป้าหมาย

936,183.60
936,183.60

100 การอบรมตามโครงการที่
กาหนดสามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ หน่วยงาน
ภายนอกให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี
52 ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาต่า
กว่าเป้าหมาย เนื่องจากผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไม่เคารพกฎ
จราจรเท่าที่ควร

100 ร้อยละการเกิดอัคคีภัยเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่มี
เหตุอัคคีภัย ซึ่งถือว่าบรรลุตาม
ค่าเป้าหมาย

0.01 ไม่มี

ไม่มี

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย ระบบกายภาพ
ไม่เอื้ออานวย
เช่น ถนนชารุด
ป้ายบอกทาง
ชารุด เป็นต้น

จัดหาอุปกรณ์
เช่นป้ายบอกทาง
ให้มีความชัดเจน
และรณรงค์ด้าน
การจราจรให้
นักศึกษาตระหนัก
ถึงความปลอดภัย

สูงกว่าเป้าหมาย

ไม่มี

ไม่มี

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการบริหารจัดการศูนย์
และจัดการภายใน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

การบริหารจัดการศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

1.ผลการดาเนินงาน
สาเร็จตามแผน

ร้อยละ

80

รวมงบประมาณ

เงินรายได้
2,868,500.00

2,868,500.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

เงินรายได้
2,584,464.01

2,584,464.01 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 ดาเนินการสาเร็จตามแผนแล้ว
ร้อยละ 100

100.00 - ไม่มี -

2.รายได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

10

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 มีรายได้จากการให้บริการ ณ
สิ้นไตรมาส 4 จานวน
2,860,629.00 บาท

100.00

3. ผลการประเมิน
ความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมากขึ้นไป

ร้อยละ

80

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ณ สิ้นไตรมาส 4 อยู่ในระดับ
ดีมาก ร้อยละ 95

100.00

-

2,868,500.00
2,868,500.00

2,868,500.00
2,868,500.00

-
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

2,854,464.01
2,854,464.01

2,854,464.01
2,854,464.01

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ส่วนกลางสานักงานอธิการบดี
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

เงินรายได้

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ค่าใช้จ่ายบุคลากร

0

0

0

274,688,000.00

274,688,000.00

-

ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

งบดาเนินงาน

0

0

0

3,005,228.24

3,005,228.24

-

เงินเดือนและค่าจ้างประจา

0

0

0

37,901,871.76

37,901,871.76

-

ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการบริหารจัดการทั่วไป ค่าจ้างเหมาบริการเช่าเครื่อง
และจัดการภายใน
ถ่ายเอกสาร

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคล
เหมาแรงงาน
โครงการบริหารจัดการงาน
ประสาน
จ้างเหมาบริการบุคคล
หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดี

315,595,100.00

314,487,945.55

314,487,945.55
- บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
-

คะแนน EdPEx/TQA คะแนน

200

444,000.00

444,000.00

จานวนคนที่ผ่าน
เกณฑ์ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21

100

225,600.00

225,600.00

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

80

260,300.00

260,300.00

เพื่อให้เกิดประโยชน์ ครั้ง
สูงสุดต่อองค์กร
คะแนน EdPEx/TQA คะแนน

90

54,000.00

54,000.00

200

180,000.00

180,000.00

180,000.00

คะแนน EdPEx/TQA คะแนน

200

86,400.00

86,400.00

จานวนนักศึกษา

คน

100

138,000.00

เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร
ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

ครั้ง

90

ร้อยละ

ระดับวารสาร

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

-

-

ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

-

-

-

180,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
200 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

86,400.00

86,400.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

200 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

100.00

138,000.00

138,000.00

972,000.00

972,000.00

85

1,879,200.00

1,879,200.00

1,879,200.00

100 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
90 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
85 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

100.00

972,000.00

138,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
972,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
1,879,200.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

กลุ่ม

1

360,000.00

360,000.00

36,000.00

คน

90

180,000.00

180,000.00

180,000.00

ร้อยละความสาเร็จ

คน

90

138,000.00

138,000.00

138,000.00

1 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
90 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
90 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

100.00

ร้อยละความสาเร็จ

36,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
180,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
138,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ครั้ง
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

100.00

100.00
100.00

100.00
100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ
ตามแผนกิจกรรมของ
สานักงาน

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

100

468,000.00

468,000.00

468,000.00

468,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

100.00

12

229,200.00

229,200.00

229,200.00

229,200.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

12 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

200

2,914,400.00

2,914,400.00

2,914,400.00

2,914,400.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
12,870,600.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

200 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
90 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

459,900.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
371,053,347.05
371,053,347.05

90 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

100.00

ร้อยละของโครงการ
สนับสนุนการ
บริหารงานที่ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความสะอาด
โครงการค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัย

การดูลรักษาความสะอาด
อาคาร
จ้างเหมาบริการบุคคล
หน่วยงานในสานักงาน
อธิการบดี (ค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัย)

คะแนน EdPEx/TQA คะแนน
ร้อยละความพึงพอใจ คน

90

12,870,600.00

12,870,600.00

12,870,600.00

โครงการวัสดุรวมศูนย์
สานักงานอธิการบดี

เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร

90

459,900.00

459,900.00

459,900.00

60,109,500.00
60,109,500.00

60,096,200.00
60,096,200.00

ครั้ง

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้

โครงการสวัสดิการเครื่องดื่ม โครงการสวัสดิการเครื่องดื่ม
บุคลากร
บุคลากร

โครงการวัสดุรวมศูนย์
สานักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ครั้ง

รวมงบประมาณ

315,595,100.00
315,595,100.00

314,487,945.55
314,487,945.55
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56,565,401.50
56,565,401.50

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการบารุงรักษาและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

เงินรายได้

โครงการใช้พลังงานทดแทน
(solar) ในระบบน้าเสีย

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

150,000.00

150,000.00

150,000.00

150,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00

-

โครงการนาน้าเสียกลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ในพื้นที่ภูมิทัศน์

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00

-

โครงการปรับปรุงคลองระบาย ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
น้า ร่องก่อง หนองอีเจม
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00

-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และ ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
ระบบแสงสว่าง บริเวณ 70 ไร่ โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

1,500,000.00

1,500,000.00

150,000.00

150,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00

-

โครงการปรับปรุงระบบสูบ
จ่ายน้าประปา

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

500,000.00

500,000.00

500,000.00

500,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00

-

โครงการปรับปรุง
โรงเรือนเพาะชา

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

350,000.00

350,000.00

350,000.00

350,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00

-
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการปรับปรุงศูนย์การ
ประชุม ชั้น 4 สานักงาน
อธิการบดีหลังเก่า

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

โครงการปรับปรุงอาคาร
ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระ
ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระ เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา โครงการที่บรรลุตาม
ชนมพรรษา
วัตถุประสงค์
โครงการปรับปรุงอาคาร
ส่วนกลาง และอาคารส่วน
บริการ
โครงการปรับปรุงถนนและ
ระบบจราจร

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

500,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00

2,000,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ปรับปรุงอาคารส่วนกลาง และ ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
อาคารส่วนบริการ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

2,500,000.00

2,500,000.00

2,500,000.00

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนและ
ระบบจราจร

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

2,000,000.00

2,000,000.00

โครงการก่อสร้างขยายแนว ก่อสร้างขยายแนวสายสัญญาณ ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
สายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติก ไฟเบอร์ออฟติก
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

100

2,500,000.00

2,500,000.00
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สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

5,000,000.00

โครงการปรับปรุงกลุ่ม
ปรับปรุงกลุ่มอาคารกิจกรรม
อาคารกิจกรรมนักศึกษาและ นักศึกษาและสนามกีฬา
สนามกีฬา

5,000,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

500,000.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

100 - ดาเนินการตามสัญญาจ้าง
งานก่อสร้าง อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

- ในการ
ดาเนิน
โครงการฯ อยู่
ระหว่างการ
ดาเนินการ
ของผู้รับจ้างฯ
ตามสัญญา
โครงการฯ โดย
เริ่มสัญญา
เดือน
กรกฎาคม ธันวาคม 64
ซึ่งผู้รับจ้างจะ
เข้ามา
ดาเนินการได้
ในวันที่ 25
ตุลาคม 64
สาเหตุที่ล่าช้า
ไม่เป็นไปตาม
สัญญา
เนื่องจาก
สถานการ์โควิค
ในการ
ดาเนินงาน
จ้างฯ
100.00 ของผู
-ดาเนิ้รนับการ
ตามแผนงาน

- เร่งรัด และ
ติดตามผู้รับจ้างฯ
ให้ดาเนินการตาม
แผนงาน และหาก
ไม่ดาเนินการ
ตามที่กไหนด ให้
ดาเนินการตาม
ระเบียบพัสดุ ต่อไป

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100.00 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00 -ดาเนินการ
ตามแผนงาน

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2,500,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00 -ดาเนินการ
ตามแผนงาน

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2,000,000.00

2,000,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00 -ดาเนินการ
ตามแผนงาน

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2,500,000.00

2,500,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

100.00 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

100.00 -ดาเนินการ
ตามแผนงาน

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพิธีพระราชทาน
โครงการพิธีพระราชทาน
โครงการพิธีพระราชทาน
ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
ปริญาบัตร
ปริญาบัตร ฝ่ายสถานที่
ปริญาบัตร ฝ่ายสถานที่
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
14,000,000.00

100

โครงการพิธีพระราชทานปริญาบัตร ผลรวม
โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา จัดซื้อวัสดุการศึกษา
การเรียนรู้แก่นักศึกษา
(คณะศิลปประยุกต์ฯ)

868,900.00

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

7,900,000.00
45,000.00

21,900,000.00
45,000.00

45,000.00

45,000.00
868,900.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

45,000.00

16,050,000.00
45,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

226,200.00

226,200.00

-

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะวิทยาศาสตร์)
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

จานวนนักศึกษาใหม่

80

3,854,000.00

3,854,000.00

-

3,193,500.00

3,193,500.00

-

โครงการพัฒนาบุคลากร
ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการค่าใช้จ่ายค่า
และจัดการภายใน
สาธารณูปโภค
โครงการค่าใช้จ่ายเงินประจา
ตาแหน่ง
โครงการเงินทุนสารองของ
มหาวิทยาลัย
โครงการเงินสารองจ่าย
ทั่วไปมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค
โครงการค่าใช้จ่ายเงินประจา
ตาแหน่ง
โครงการเงินทุนสารองของ
มหาวิทยาลัย
โครงการเงินสารองจ่ายทั่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

8,142,600.00
เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร

ครั้ง

90

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

1,400,000.00

8,142,600.00
1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

-

3,000,000.00

3,000,000.00

-

90

3,700,000.00

3,700,000.00

-

80

41,880,100.00

41,880,100.00

-

จานวนเงินสารองทั่วไป ร้อยละ

80

4,802,864.01

4,802,864.01

-

โครงการค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมธนาคาร (กอง
ค่าธรรมเนียมและการจัดพิมพ์ คลัง)
เอกสารทางการเงินต่างๆ

เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร

90

208,400.00

208,400.00

208,400.00

208,400.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

90 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงบลงทุน
โครงการค่าใช้จ่ายพิธี
พระราชทานปริ
ญญาบัตดรการ
โครงการพัฒนาระบบจั

งบบริหารสัญญา (กองคลัง)

เพื่อให้เกิดประโยชน์ ครั้ง
สูงสุดต่อองค์กร
จานวนเงินสารองทั่วไป ร้อยละ

90

389,300.00

389,300.00

389,300.00

90 ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

80

5,000,000.00

5,000,000.00

389,300.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
-

90

การเรี
ยนรู้ สUBU
LMS
โครงการวั
ดุรวมศู
นย์ และ
สานักงานอธิการบดี

การเรี
ยนรู้าUBU
และ
โครงการค่
วัสดุกLMS
ารสึกษา

เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กร

ครั้ง

72,100.00

100.00 - -ดาเนินการ
ตามแผนงาน

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

90

โครงการค่าใช้จ่ายพิธี
พระราชทานปริ
ญญาบัตดรการ
โครงการพัฒนาระบบจั

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

-

เพื่อให้เกิดประโยชน์ ครั้ง
สูงสุดต่อองค์กร
เพื่อให้เกิดประโยชน์ ครั้ง
สูงสุดต่อองค์กร
จานวนเงินสารองทั่วไป ร้อยละ

ครั้ง

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

-

80

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นกั ศึกษา ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการค่าใช้จ่ายผู้บริหาร โครงการค่าใช้จ่ายผู้บริหาร

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

-

ร้อยละของบัณฑิต
ร้อยละ
ระดับปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน ๑
ปี
ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน

เงินรายได้

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะเกษตรศาสตร์)
(คณะเกษตรศาสตร์)

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะวิทยาศาสตร์)
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะวิศวกรรมศาสตร์)

สถานะ
(กรุณาเลือก)

-

-

72,100.00

-

280

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
72,100.00

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
บริหารทั่วไป

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

59,052,764.01

-

1,905,600.00

1,905,600.00

-

4,815,800.00

4,815,800.00

-

หนุน-ค่าใช้จ่ายในการ

6,721,400.00

6,721,400.00

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการvอุทยาน
วิทยาศาตร์ที่บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์

90

สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการ
หารถประจ
าตาแหน่
ค่จัดาสาธารณู
ปโภค
งบเงินง ุด

โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ด้านเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน และสวัสดิการ
บุคคลากร

58,980,664.01

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

-

8,644,700.00

8,644,700.00

7,029,525.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ด้านการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาระบบการทางาน และ
สานักงาน

1,100,000.00

1,100,000.00

248,560.00

ด้านการยกระดับและส่งเสริม
ความร่วมมือกับเครือข่าย
ต่างประเทศ

200,000.00

200,000.00

17,800.00

ด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจ
ด้านการพัฒนานักศึกษาและ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ด้านการยกระดับศักยภาพ
ผลงานมหาวิทยาลัย
ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และ
การพัฒนาผลงานวิจัย
ด้านการพัฒนา ยกระดับ
ห้องปฏิบัติการเพื่อให้บริการ
ทดสอบ

11,440,000.00
2,556,000.00

11,440,000.00
2,556,000.00

3,924,889.29
1,265,972.25

900,000.00

900,000.00

247,247.00

9,040,000.00

9,040,000.00

6,582,830.00

500,000.00

500,000.00

370,000.00

ด้านการวิจัยร่วมเอกชน
ด้านประชาสัมพันธ์
ด้านการเตรียมความพร้อม
การก่อสร้างกลุ่มอาคารใน
พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์

9,350,000.00
155,000.00
50,000.00

9,350,000.00
155,000.00
50,000.00

5,745,873.53
13,044.10
37,152.00

ด้านการบริหารจัดการโรงงาน
ต้นแบบ
ด้านการดาเนินงานโครงการ
พิเศษ
ด้านการดาเนินงานและอื่นๆ
โต๊ะแสตนเลส 1 ตัว
เตาแก๊ส 1 เครื่อง
เทอร์โมคัปเปอร์ 1 ตัว
เครื่องตรวจสอบตะเข็บ
กระป๋อง 1 เครื่อง
อุปกรณ์เจาะกระป๋องและถุง
เพาช์ 1 ตัว

2,575,098.00

2,575,098.00

476,371.50

8,602,000.00

8,602,000.00

3,591,000.00

3,828,202.00

3,828,202.00

1,022,852.38

25,100.00
36,000.00
50,000.00
60,000.00
60,000.00
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90 เป็นไปตามแผนการดาเนินงาน

100.00

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

อ่างล้างเครื่องมืออุปกรณ์และ
วัตถุดิบ 1 ชุด
เครื่องบด 1 เครื่อง
เครื่องทาแห้งแบบตู้อบลมร้อน
1 เครื่อง
เครื่องบันทึกอุณหภูมิ 1 เครื่อง
เครื่องแช่แข็งแบบลมเย็น 1
เครื่อง
เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1
เครื่อง
เครื่องทาแห้งแบบพ่นฝอย 1
เครื่อง
เครื่องทาแห้งแบบปั๊มลมร้อน
1 เครื่อง
เครื่องทาแห้งแบบลูกกลิ้ง 1
เครื่อง
เครื่องบรรจุสุญญากาศและ
เติมแก๊ส 1 เครื่อง
เครื่องบดแบบฆ้อนเหวี่ยง 1
เครื่อง
เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1
เครื่อง
เครื่องทาแห้งแบบแช่แข็ง
ระเหิด 1 เครื่อง
เครื่องทาแห้งแบบฟูอิดไดซ์เบด
1 เครื่อง
ชุดตรวจจับโลหะ
ชุดระบายอากาศ
ชุดรถยกลาก
โครงการบริการวิชาการ ผลรวม

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
70,000.00

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

เงินรายได้

200,500.00
216,000.00
300,000.00
354,400.00
408,900.00
450,000.00
686,200.00
705,000.00
733,800.00
883,600.00
9,481,000.00
4,535,000.00
3,100,000.00

22,355,500.00

58,941,000.00

82,804,916.00

30,573,117.05
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

โครงการพัฒนาส่งเสริม
โครงการพัฒนาส่งเสริม
อุตสหกรรมขนาดย่อมเพื่อ
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อ
การส่งออกสู่ประเทศพื่อนบ้าน การส่งออกสู่ประเทศเพื่อน
บ้าน

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาส่งเสริม
จานวนผู้เข้าร่วม
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อ
โครงการ
การส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศพื่อนบ้าน ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

ร้อยละ

80

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
22,355,500.00

22,355,500.00
51,291,600.00

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

22,355,500.00
158,705,400.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

7,391,051.84 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

29,536,846.84
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ผลการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

22,355,500.00

107,413,800.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

108,169,846.70

137,706,693.54

33.06 ได้รับงบลงทุน 19 รายการ
อยู่ระหว่าง
และขออนุมิใช้เงินเหลือจ่าย
ดาเนินงาน
จานวน 3 รายการ รวมเป็น
22 รายการ ณ สิ้นไตรมาส 4
ได้คู่สัญญา 20 รายการ เป็น
เงิน 20,817,680.84 บาท
อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
จานวน 2 รายการ เป็นเงิน
1,381,300 บาท และมี
ผู้ประกอบการเข้ามาใช้บริการ
ในพื้นที่เพื่อยกระดับและ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ จานวน
90 รายการ เช่น ไส้กรอก ไก่
เทอริยากิ น้าพริกทูน่าไข่ขาว
ปลาส้มพร้อมทาน น้าพริก
จิ้งหรีด หมูหวาน ปลาแผ่นอบ
กรอบ เป็นต้น

เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า
2019 (โควิด
19) ทาให้
การส่งมอบ
และติดตั้ง
ครุภัณฑ์ไม่
เป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

เร่งให้ผู้รับจ้าง
ดาเนินการติดตั้ง
ครุภัณฑ์ให้แล้ว
เสร็จเพื่อให้มี
ความพร้อมในการ
ให้บริการแก่
ผู้ประกอบการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนรวม
เรียนรวม มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อุบลราชธานี

ร้อยละของการดาเนิน ร้อยละ
โครงการที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนาบุคลากร
โครงการกองทุนพัฒนา
กองทุนพัฒนาบุคลากร
ระดับความสาเร็จ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
ของการดาเนินงาน
อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม
โครงการจัดหาและพัฒนา โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
สื่อการเรียนรู้แก่นกั ศึกษา
(คณะเภสัชศาสตร์)
(คณะเภสัชศาสตร์)

100

เงินรายได้

3,000,000.00

3,000,000.00
ระดับ

4

รวมงบประมาณ

1,223,100.00

1,223,100.00

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

3,000,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00
1,223,100.00

161,324.73

3,000,000.00 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

161,324.73 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

130,600.00

ร้อยละ

100

ระดับความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้สาเร็จการศึกษา

คะแนน

4

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะพยาบาลศาสตร์ )
(คณะพยาบาลศาสตร์ )

ร้อยละนักศึกษาที่จบ ร้อยละ
การศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

100

1,033,300.00

1,033,300.00

-

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ)
(วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ)

ร้อยละนักศึกษาที่จบ ร้อยละ
การศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร

100

2,645,000.00

2,645,000.00

-

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

-

-

-

0

0

0

3,808,900.00
252,800.00

3,808,900.00
252,800.00

-

โครงการค่าวัสดุการสึกษา

0

0

0

252,800.00
1,052,700.00

252,800.00
1,052,700.00

-

ค่าสาธารณูปโภค งบเงินุด
หนุน-ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน

1,052,700.00
8,114,400.00

1,223,100.00

1,052,700.00
9,337,500.00

-

-

7,990,484.77
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สถานะ
(กรุณาเลือก)

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

ร้อยละของบัณฑิตที่
สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพในรอบแรก

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นกั ศึกษา ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการวัสดุรวมศูนย์
และจัดการภายใน
สานักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการบริหารและจัดการ
บริหารทั่วไป
ส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

130,600.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)

161,324.73

8,151,809.50

100 - ดาเนินการแล้วเสร็จ

2 ระดับความสาเร็จ
ระดับ 1 มีแผนการดาเนินงาน
ระดับ 2 มีการเบิกจ่ายทุน
อย่างน้อย 1 ครั้ง
ระดับ 3 มีการเบิกจ่ายทุนตาม
เป้าหมายที่กาหนด
ระดับ 4 มีการสรุปและติดตาม
ผลการดาเนินงาน

100.00 -ดาเนินการ
ตามแผนงาน

50.00

-

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ชือ่ หน่วยงานย่อย
ชื่อโครงการย่อย
(โครงการ 6 หลัก จากระบบ
ubufmis)

ส่วนกลางมหาวิทยาลัยด้านสังคมศาสตร์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(โครงการ 12 หลัก จาก
ระบบ ubufmis)

ชื่อกิจกรรมย่อย

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณแผ่นดิน

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
การเรียนรู้แก่นักศึกษา
(คณะรัฐศาสตร์)
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะนิติศาสตร์)
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะบริหารศาสตร์)

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะรัฐศาสตร์)
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะนิติศาสตร์)
โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะบริหารศาสตร์)

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะศิลปศาสตร์)
โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นกั ศึกษา ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบบริหาร โครงการวัสดุรวมศูนย์
และจัดการภายใน
สานักงานอธิการบดี
โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการบริหารและจัดการ
บริหารทั่วไป
ส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา
(คณะศิลปศาสตร์)

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด
ผลรวมทั้งหมดของสานักงานอธิการบดี

โครงการค่าวัสดุการสึกษา

ค่าสาธารณูปโภค งบเงินุด
หนุน-ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน

จานวน

ครั้ง

12

รวมงบประมาณ

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4
(ณ 30 กันยายน 2564)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 4

748,100.00

-

679,400.00

679,400.00

-

1,638,500.00

1,638,500.00

-

715,400.00

715,400.00

-

3,781,400.00
415,200.00

3,781,400.00
415,200.00

-

415,200.00
7,669,600.00

415,200.00
7,669,600.00

-

269,221,600.00

7,669,600.00
11,866,200.00
658,874,400.00

-

-

11,150,799.90
365,951,577.06
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ผลการดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข/
การประเมินตัวชี้วัด
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เงินรายได้

748,100.00

7,669,600.00
11,866,200.00
389,652,800.00

สถานะ
(กรุณาเลือก)

255,625,701.32

11,150,799.90
621,577,278.38

ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย
บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

84.52

บรรลุค่าเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
ดาเนินการเรียบร้อยตาม
เป้าหมาย

สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และผลการ
ด าเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ยตามโครงการ/กิ จ กรรมในแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และผลการดาเนินงานและผล
การเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน จากคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัว ชี้วัด และผลการดาเนิ น งานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ในระบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ -พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และ
ระบบบั ญ ชี ต้ น ทุ น รายกิ จ กรรม (UBUFMIS) ของมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี และน ามาวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล
โปรแกรม Microsoft Office Excel เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ผลรวม ผลต่างๆ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบคาบรรยาย เพื่อแสดงผลการดาเนินงานจาก
ข้อมูลดังกล่าว
1. สรุปผลการวิเคราะห์
จากสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการและผลการ
ด าเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ยตามโครงการ/กิ จ กรรมในแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้ น ไตรมาส 4 (1 ตุ ล าคม 2563-30 กั น ยายน 2564) หากพิ จ ารณา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดาเนินงานและการเบิกจ่ายในภาพรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ณ สิ้นไตรมาส 4 (ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้กาหนด
สัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิท ธิภาพการใช้จ่า ย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้) ซึ่งมีคาอธิบายดังนี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/
โครงการที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่สามารถดาเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทางานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่าง
ประหยัดต้นทุน เสร็จทันเวลาที่กาหนด ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปีภายในระยะเวลาที่กาหนด (ในปีงบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1
ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า
ประสิทธิผล หมายถึง ผลสาเร็จ หรือการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมาย
หรือสูงกว่าเป้าหมายที่กาหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือทาตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน
- ในส่วนของการดาเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ร้อยละเฉลีย่ การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตั ิงาน

๒๙๘

ดังนั้น
=

67.94
79.80

= 0.85

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผล
ในการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติ งานในภาพรวม เทียบกับประสิทธิ ภ าพการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.85 เป็นผลจากการดาเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมาย
เพียง ร้อยละ 67.94 และอีกร้อยละ 4.39 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุ ภัณฑ์
โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน อยู่ระว่างกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี โครงการลักษณะบริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก โครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้ และ
คณะ/หน่วยงานยกเลิกการด าเนิน งานโครงการ ร้ อยละ 8.97 เป็น โครงการบริ การวิ ชาการที่ต้องจัด
ฝึกอบรม หรือการประชุม และผู้ให้ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกยกเลิกการให้ทุนสาหรับดาเนินงานวิจัย
- ในส่วนของการดาเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละเฉลีย่ การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตั ิงานเงินงบประมาณแผ่นดิน

ดังนั้น
=

90.91
96.25

= 0.94

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผล
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.94 เป็นผลจากการดาเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุ
ค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ 90.91 และอีกร้อยละ 1.82 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการ
จัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน อยู่ระว่างกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และคณะ/หน่วยงานมีผล
ดาเนินงานโครงการต่ากว่าค่าเป้า หมาย ร้อยละ 7.27 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ทาให้ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามระยะเวลาตามแผน
- ในส่วนของการดาเนินงานโดยใช้เงินรายได้
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ร้อยละเฉลีย่ การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตั ิงานในส่วนของเงินรายได้

ดังนั้น
=

65.25
67.63

๒๙๙

= 0.96

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผล
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้ เท่ากับ 0.96 และอยู่ระหว่างดาเนินงาน ร้อยละ 4.69 ผลการ
ด าเนิน งานต่ากว่าค่าเป้าหมาย ร้ อยละ 20.04 และยกเลิกการดาเนิน งานโครงการ ร้ อยล ะ 10.02
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ทาให้ไม่
สามารถจัดกิจกรรมได้ และคณะ/หน่วยงานได้มีการปรับแผนการจัดอบรม ประชุมต่างๆ โดยการประชุม
ออนไลน์ เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์
จากสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการและผลการ
ด าเนิ น งานและผลการเบิ ก จ่ า ยตามโครงการ/กิ จ กรรมในแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ดังกล่าว ผู้วิเคราะห์มี
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปสู่การวางแผนการดาเนินงานให้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้
1) คณะ/หน่วยงานควรนาผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มา
พิจารณาเพื่อจัดทาแผนการปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อให้ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ บรรลุ
เป้าหมาย
2) คณะ/หน่วยงานควรจัดทาแผนในการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ความชัดเจน และกากับติดตาม เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้ดาเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามแผน หรือหากคณะ/หน่วยงาน มีความจาเป็นต้องปรับแผนการดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรม
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้สามารถดาเนินการโดยยึดหลักการแนวทางการใช้ทรัพยากรและ
งบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันเสาร์
ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไปดังนี้
1) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายฯ ไปปรับปรุงการ
กาหนดเป้าหมายและการดาเนินงานในปีงบประมาณต่อไป อีกทั้ง ควรพิจารณาการนาผลการดาเนินงานและ
ผลการเบิกจ่ายฯ ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหารและบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน
ด้วย
2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ซึ่ งสถานการณ์ดังกล่าวอาจยังไม่คลี่คลายไปใน
ระยะเวลาอันใกล้ ดังนั้น การกาหนดแผนปฏิบัติงานจะต้องคานึงถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้ผลการ
ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
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