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และแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
• รายงานผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2

20
41

4. สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
• สรุปผลการวิเคราะห์
• ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์
• ข้อเสนอแนะสาหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป

352
353
353

สารบัญตาราง
ตาราง
1. ตารางที่ 1 สรุปตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการดาเนินงานตัวชี้วัดตามโครงการหลัก
ในแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการประจาปี พ.ศ. 2565
2. ตารางที่ 2 สรุปแผนภาครับประจาปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
3. ตารางที่ 3 สรุปแผนภาครับเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2564
จาแนกตามประเภทรายรับ
4. ตารางที่ 4 สรุปแผนภาครับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ
5. ตารางที่ 5 สรุปแผนภาคจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
6. ตารางที่ 6 สรุปแผนภาคจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ
7. ตารางที่ 7 สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
8. ตารางที่ 8 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกตามประเภทงบประมาณ
9. ตารางที่ 9 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกตามพันธกิจมหาวิทยาลัย
10. ตารางที่ 10 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
11. ตารางที่ 11 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกตามประเภทโครงการ
12. ตารางที่ 12 สรุปแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
13. ตารางที่ 13 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
จาแนกคณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณและงบรายจ่าย

หน้า
3
9
9
10
11

12
13
13
14
14
15
16
18

ตาราง
14. ตารางที่ 14 สรุปเปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมื่อต้นปีงบประมาณ และ ณ สิ้นไตรมาส 2
15. ตารางที่ 15 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ณ สิ้นไตรมาส 2
16. ตารางที่ 16 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
17. ตารางที่ 17 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
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ก
บทสรุปผู้บริหาร
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อ
วัน ที่ 20 เมษายน 2565 มีมติเห็ น ชอบผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2564 –
31 มีนาคม 2565)
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่ ง ในแผนปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565
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
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1) งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
2) งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา
3) งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจยั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจทิ ัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
ผลรวมทั้งหมด

นโยบายการจัดสรร
ไม่เกินกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ไม่น้อยกว่า

ไม่เกินกว่า

67.50
45
20
2.50
5.00
5.00
0.50
0.50
7.00
1.00
2.50
10.000

ร้อยละ ภาพรวม
มหาวิทยาลัย (1)

ร้อยละ ภาพรวม
คณะ/วิทยาลัย (2)

ร้อยละ ภาพรวม
สานัก (3)

54.81%
39.97%
13.30%
1.55%
5.78%
16.88%
0.21%
1.20%

55.84%
33.06%
20.00%
2.78%
7.89%
20.55%
0.16%
1.05%

54.59%
48.61%
5.83%
0.15%
3.44%
12.94%
0.28%
1.40%

6.66%
1.06%
4.37%
9.02%
100.00%

4.83%
0.99%
1.16%
7.53%
100.00%

8.89%
1.15%
8.14%
9.16%
100.00%

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2567) ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้น
นาในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต

คิดเป็นร้อยละ 54.81 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 5.78 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ คิดเป็นร้อยละ 16.88 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.21
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 5 ด้ า นการมุ่ ง สู่ ม หาวิ ท ยาลัย ดิ จิ ทั ล คิดเป็นร้อยละ 1.20 ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 6 ด้ า นการเป็น
มหาวิ ทยาลั ยน่า อยู่ แ ละเป็น มิ ต รต่ อสิ่ ง แวดล้ อ ม คิดเป็นร้อยละ 6.66 ยุทธศาสตร์ ที่ 7 ด้า นการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 1.06 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ
4.37 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 9.02 รวม 307 โครงการ รวม
งบประมาณ 1,752,533,700 บาท และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานได้ขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในโครงการหลักในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย รวมเป็นงบประมาณ
1,815,263,402.22 บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานดาเนินงานหารายได้เพิ่มจากโครงการวิจัย โครงการ
บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ซึ่งพบว่า ร้อยละการ
จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ทุกประเด็น ยุทธศาสตร์ มี จานวนร้ อยละการจัด สรรเพิ่ ม ขึ้น 3 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 1.11 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมี
เสถียรภาพทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.33 และยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
คิดเป็นร้อยละ 0.53
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

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

นโยบายจัดสรร ร้อยละการจัดสรร ร้อยละการจัดสรร เพิม่ /ลด
งบประมาณ
งบประมาณ
(ต้นปีงบประมาณ) (เมื่อสิน้ ไตรมาส 2)
67.50
54.81
55.92 1.11
5.00
5.78
5.67 - 0.11
5.00
16.88
16.84 - 0.04
0.50
0.21
0.20 - 0.01
1.50
1.2
1.00 - 0.20
7.00
- 1.57
5.09
6.66
1.00
1.06
1.02 - 0.04
2.50
4.37
4.70 0.33
10.00
9.02
9.55 0.53
100.00
100.00
100.00

จากผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 จึงสรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี 2565 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.51 ร้อยละเฉลี่ยผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ที่ใช้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน คิด
เป็นร้อยละ 5.88 ร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่าย ที่ใช้จากเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 6.59
กองแผนงานได้ สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการทีม่ ี
ผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจัย มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 37 โครงการ โครงการ
ที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.81

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการวิชาการ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 35 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.86
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ ไม่
มีโครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 17
โครงการ ไม่มีโครงการที่มผี ลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีจานวน
โครงการรวมทั้งสิ้น 21 โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 1 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 4.76
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 48 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.42
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ
ไม่มีโครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุคา่ เป้าหมายในภาพรวม
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 50
โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.00

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
มหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 32.60 (จาแนกเป็นร้อยละเฉลี่ย ผล
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 45.75 และร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิด
เป็นร้อยละ 23.46)
ปีงบประมาณ
ปี 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2
ปี 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2

เป้าหมายการเบิกจ่าย ผลการเบิกจ่าย
(สานักงบประมาณ
ภาพรวม
กาหนด)
54
37.15
51

32.60

ผลการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
49.60

ผลการ
เบิกจ่าย
เงินรายได้
27.63

45.75

23.46

จากผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 จึงสรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี 2565 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.51 ร้อยละเฉลี่ยผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ที่ใช้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน คิด
เป็นร้อยละ 5.88 ร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายที่ใช้จากเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 6.59
1. คณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย
1.1) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 47.94 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณแผ่ นดิน ร้อยละ 50.11 ของเงินงบประมาณแผ่ นดิน ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 45.19 ของงบประมาณเงินรายได้
1.2) สถานฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ
การเบิกจ่ายในภาพรวม 42.56 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้ อยละ 42.56 ของ
งบประมาณเงินรายได้
1.3) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 42.26 ของงบประมาณ

ทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่ นดิน ร้อยละ 52.14 ของเงินงบประมาณแผ่ นดิน ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 37.89 ของงบประมาณเงินรายได้
2. คณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่าสุด ประกอบด้วย
2.1) สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม
20.20 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 20.40 ของงบประมาณเงินรายได้
2.2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม
20.25 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 42.11 ของเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 2.19 ของงบประมาณเงินรายได้
2.3) สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 27.89 ของ
งบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 39.09 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผล
การเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 23.77 ของงบประมาณเงินรายได้
สรุปผลการวิเคราะห์
จากสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ และผลการดาเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้น
ไตรมาส 2 (1 ตุล าคม 2564-31 มีน าคม 2565) หากพิจารณาประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลจากการ
ดาเนินงานและการเบิกจ่ายในภาพรวมประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลั ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้กาหนดสัดส่วนของร้ อยละประสิทธิ ผลในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิท ธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงิน
รายได้) ซึ่งมีคาอธิบายดังนี้
- ในส่วนของการดาเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย
=

ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน
ร้อยละเฉลีย่ การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตั ิงาน

ดังนั้น =

6.51
32.60

= 0.20

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผล
ในการด าเนิน งานตามแผนปฏิบัติ งานในภาพรวม เทียบกับประสิทธิ ภ าพการใช้จ่า ยงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.20 เป็นผลจากการดาเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง
ร้อยละ 6.51 และอีกร้อยละ 93.49 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงิน
งบประมาณแผ่นดิน โครงการลักษณะบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการจากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก และโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้
- ในส่วนของการดาเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานเงินงบประมาณแผ่นดิน

ดังนั้น =

5.88
45.75

= 0.13

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผล
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.13 เป็นผลจากการดาเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุ
ค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ 5.88 และอีกร้อยละ 94.12 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน และ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า (โควิด-19) ทาให้ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้ตามระยะเวลาตามแผน
- ในส่วนของการดาเนินงานโดยใช้เงินรายได้
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ร้อยละเฉลีย่ การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบตั ิงานในส่วนของเงินรายได้

ดังนั้น =

6.59
23.46

= 0.28

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผล
ในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้ เท่ากับ 0.28 และอีกร้อยละ 93.41 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการลักษณะบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการ
จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้ และยังมีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ และคณะ/หน่วยงานได้มีการปรับแผนการ
จัดอบรม ประชุมต่างๆ โดยการประชุม online และ onsite เป็นต้น

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) กรอบวิสัยทั ศน์ของ
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

1

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. 2565
พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1. สร้าง
บัณฑิตที่มี
คุณภาพ
มาตรฐาน มุ่ง
สู่ความเป็น
เลิศทาง
วิชาการและ
วิชาชีพ

1. ผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพ
อย่างโดดเด่น
และพัฒนา
กาลังคนให้ทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
ของโลก

ชื่อโครงการหลัก
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

1. โครงการผลิต
บัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

1. จานวนนักศึกษาใหม่
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
2. โครงการผลิต
1. จานวนนักศึกษาใหม่
บัณฑิตด้าน
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
3. โครงการผลิต
1. จานวนนักศึกษาใหม่
บัณฑิตด้าน
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
สังคมศาสตร์
3. จานวนนักศึกษาคงอยู่
4. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร
5. ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษาที่จบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร
4. โครงการผลิต
1. จานวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาวิชา
แพทย์เพิ่ม
แพทยศาสตร์
5. โครงการผลิต
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
พยาบาลเพิ่ม
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
2. จานวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์
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หน่วย
ที่วัด

ค่าเปาหมาย

คน
คน
คน
ร้อย
ละ
ร้อย
ละ

1,700
1,360
6,000
100

ล้าน
บาท
คน
คน
คน
ร้อย
ละ
ร้อย
ละ

324,019,200

ล้าน
บาท
คน
คน
คน
ร้อย
ละ
ร้อย
ละ

256,256,700

ล้าน
บาท
คน

232,067,100

คน

40

คน

300

95

350
315
1,900
100
95

2,550
1,700
8,000
100
95
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พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

5.

ชื่อโครงการหลัก
ของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

หน่วยที่
วัด

ค่าเปาหมาย

3.

100

4.

98

1.

1.

80

2.

1.

70

UBU LMS

UBU LMS
21

6.

3.

1.

50

1.

1.

6,500

2.

90,299,500

4

พันธกิจ

2.

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

2.

ชื่อโครงการหลัก
ของมหาวิทยาลัย

หน่วยที่
วัด

ตัวชี้วัด

ค่าเปาหมาย

2.

1.

85

1.

1.

5

2.

20

1.

10

2.

80

2.

3
80
3.
3.

3.

1.

1.

BCG

2.

20
/

50

2.

95

3.

95

4.
5.

6,500
80

6.

265,811,200

1.

50
SMEs

Startup

SMEs

2.

5

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลัก
ของมหาวิทยาลัย
3.

4.

4.

1.

ตัวชี้วัด

7.

1.

ค่าเปาหมาย

1.

45,000

2.
3.

10,000
80

1.
2.

1,000
50

3.

95

4.

95

5.

80

6.

80

7.

5.

หน่วยที่
วัด

/

5

8.

3,707,000

1.

75

2.

50

3.

75

6

พันธกิจ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ชื่อโครงการหลัก
ของมหาวิทยาลัย

หน่วยที่
วัด

ตัวชี้วัด
4.

ค่าเปาหมาย
50

/

2.

5.

50

1.

85

1.

80

2.

80

1.

80

UBUIMPACTS
8.

9.

1.

1.

2.

80
/

7

2. แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 จานวน 1,752,533,700 บาท จาแนกเป็น
• เงินงบประมาณแผ่นดิน จานวน 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.45
ของงบประมาณทั้งหมด
• เงิ น รายได้ จ านวน 1,008,499,200 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 57.55 ของ
งบประมาณทั้งหมด
เมื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเภท
รายจ่าย พบว่า งบบุคลากรมีงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.22 ของงบประมาณทั้งหมด
รองลงมาคือ งบดาเนินงาน คิดเป็นร้อยละ 24.73 ของงบประมาณทั้งหมด งบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ
21.32 ของงบประมาณทั้งหมด และกรอบงบประมาณรายจ่ายต่าสุด คืองบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 14.73
ของงบประมาณทั้งหมด
ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดสรรตามประเด็น
ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ทั้ง 9 ด้าน รวม 307 โครงการ รวม
งบประมาณ 1,752,533,700 บาท และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานได้ขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในโครงการหลักในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้ จ่าย รวมเป็นงบประมาณ
1,815,263,402.22 บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานดาเนินงานหารายได้เพิ่มจากโครงการวิจัย โครงการ
บริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ซึ่งพบว่า ร้อยละการ
จั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ทุกประเด็ น ยุทธศาสตร์ มีจานวนร้ อยละการจัดสรรเพิ่มขึ้น 3 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 1.11 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมี
เสถียรภาพทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.33 และยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
คิดเป็นร้อยละ 0.53
2.1 ประมาณการรายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565
จานวน 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.82 ของประมาณการรายรับทั้งหมด มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 45,597,700 บาท คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 5.77 เมื่ อ เปรี ย บเคี ย งในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ ผ่ า นมา ได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณ จ านวน
789,632,200 บาท และประมาณการรายรับเงินรายได้ จานวน 1,172,372,500 บาท คิดเป็นร้อยละ
61.18 ของงบประมาณทั้งหมด ซึ่งประมาณการรายรับ เงินรายได้ ประกอบด้วย ประมาณการรายรับเงิน
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 585,822,100 บาท ประมาณการรายรับจากรายได้จากแหล่ง
อื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จานวน 482,793,300 บาท และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ
หน่วยงาน จ านวน 103,757,100 บาท ในปีงบประมาณพ.ศ. 2564 มีประมาณการรายรับเงินรายได้
จานวน 1,087,695,400 บาท ซึ่งปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับเงินรายได้ ใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 84,677,100 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.79
โดยประมาณการรายรั บ เงิน รายได้เปรี ย บเทียบกั บปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จาแนกตามแหล่ งที่มาของ
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งบประมาณ ประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จานวน 31,531,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.69 ประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอื่นเพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 67,007,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.12 และประมาณการรายรับจาก
เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จานวน 117,618,400 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 จานวน 13,861,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.78 รวมประมาณการรายรั บที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินและประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น จานวน 1,916,407,000 บาท
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย ประมาณการรายรับในภาพรวม รวมทั้งสิ้น
1,916,407,000 บาท เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับในภาพรวมมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 รวมทั้งสิ้น 1,877,327,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จานวน 39,079,400
บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.28 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา
ตารางที่ 2 สรุ ป แผนภาครั บ ประจ าปี ง บประมาณ 2565 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี เปรี ย บเที ย บกั บ
ปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2565 การเพิ่ม-ลด
2564
789,632,200
744,034,500 -45,597,700
1,087,695,400
1,172,372,500 84,677,100
1,877,327,600
1,916,407,000 39,079,400

คิดเป็น
-5.77
7.79
2.28

ตารางที่ 3 สรุปแผนภาครายรับเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปรียบเทียบ
กับปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามประเภทรายรับ
ที่

ประเภทรายรับ

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2 เงินผลประโยชน์/รายรับจาก
การดาเนินงาน/เงินสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอก/เงิน
บริจาค/รายรับจากการผิด
สัญญาชดใช้ทนุ /ดอกเบี้ยรับ
และเงินยืมทุนสารอง
มหาวิทยาลัย
3 เงินรายได้คงเหลือสะสมของ
หน่วยงาน
รวม

ปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2565 การเพิ่ม-ลด
2564
554,291,100
585,822,100 31,531,000
415,785,900

482,793,300 67,007,400

117,618,400

103,757,100

1,087,695,400
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1,172,372,500

ร้อยละ
5.69
16.12

- -11.78
13,861,300
84,677,100
7.79

ตารางที่ 4 สรุปแผนภาครายรับ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ
ที่
(1)

เงินรายได้

คณะ/หน่วยงาน

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(2)

(3)

(4)

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

132,653,100
110,039,800
64,992,000
78,954,900
72,491,600
59,777,200
29,334,000
138,336,200
6,185,300
5,632,700
9,331,500
12,666,000
16,297,200
6,925,800
417,200
744,034,500

รายได้จากแหล่งอื่น
(นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา)
(5)

195,563,500
34,176,800
10,866,600
42,567,200
42,836,600
30,028,700
61,885,000
39,939,800
11,422,900
26,939,300
27,811,200
24676900
18,553,800
18,553,800
585,822,100

156,448,500
60,965,000
37,132,700
10,465,300
7,439,500
16,513,000
10,052,500
108,209,600
1,105,000
6,330,000
3,546,000
6,030,000
77,300
100,000
40,668,900
12,210,000
5,500,000
482,793,300
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เงินรายได้คงเหลือสะสม
(6)

รวมเงินรายได้
ทั้งสิ้น
(100%)

งบประมาณรวม

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

(8) = (3) +(7)

6,914,200
358,926,200
491,579,300
8,483,400
103,625,200
213,665,000
1,792,000
49,791,300
114,783,300
12,763,500
65,796,000
144,750,900
25,180,300
75,456,400
147,948,000
5,799,300
52,341,000
112,118,200
3,269,700
75,207,200
104,541,200
17,924,200
166,073,600
304,409,800
100,000
12,627,900
18,813,200
33,269,300
38,902,000
31,357,200
40,688,700
30,706,900
43,372,900
10,821,000
29,452,100
45,749,300
3,925,000
22,578,800
29,504,600
6,784,500
47,453,400
47,870,600
12,210,000
12,210,000
5,500,000
5,500,000
103,757,100 1,172,372,500 1,916,407,000

1.1 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แผนงบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี รวมทั้ ง สิ้ น จ านวน 1,752,533,700 บาท
ประกอบด้วยแผนงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ โดย
จั ด ท าแผนงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2565 เงิ น งบประมาณแผ่ น ดิ น จ านวน
744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของแผนงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด และจากประมาณการ
รายจ่ ายเงิน รายได้ จ านวน 1,008,499,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.55 ของแผนงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด ซึ่งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประกอบด้วยประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึ กษา
จานวน 476,640,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 27.20 ของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ทั้งหมด) ประมาณ
การรายจ่ายรายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จานวน 428,101,400 บาท (คิด
เป็ น ร้ อยละ 24.43 ของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ทั้งหมด) และเงินรายได้เหลื อจ่ายสะสม จานวน
103,757,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.92 ของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ทั้งหมด) โดยเมื่อพิจารณา
กรอบงบประมาณรายจ่ายแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 1,752,533,700 บาท จาแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย พบว่า
งบบุคลากร มีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด จานวน 687,257,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.22 ของ
ภาพรวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด รองลงมาคืองบดาเนินงาน จานวน 433,488,900 บาท คิดเป็นร้อยละ
24.73 ของภาพรวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด และงบเงินอุดหนุน จานวน 373,672,800 บาท คิดเป็น
ร้ อยละ 21.32 ของภาพรวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด กรอบงบประมาณรายจ่ายต่าที่สุด คือ งบลงทุน
จานวน 258,114,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.73 ของภาพรวมงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด
โดยมีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 –
2567) ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นนาในอาเซียนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 9 ด้าน และได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายในยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ
54.81 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 5.78 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ คิดเป็น
ร้อยละ 16.88 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.21 ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 1.20 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิ ทยาลัยน่าอยู่และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 6.66 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ
1.06 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.37 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการ
บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 9.02
ตารางที่ 5 สรุ ป แผนภาคจ่ ายประจ าปี ง บประมาณ 2565 มหาวิ ท ยาลั ย อุ บลราชธานี เปรี ย บเที ยบกับ
ปีงบประมาณ 2564 จาแนกตามแหล่งงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม

ปีงบประมาณ 2564 ปีงบประมาณ 2565
การเพิ่ม-ลด
789,632,200
744,034,500 - 45,597,700
940,913,700
1,008,401,700 67,585,500
1,730,545,900
1,752,533,700 21,987,800
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คิดเป็น
-5.77
7.18
1.27

ตารางที่ 6 สรุปแผนภาครายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ
ที่

คณะ/หน่วยงาน

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

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
(3)
132,653,100
110,039,800
64,992,000
78,954,900
72,491,600
59,777,200
29,334,000
138,336,200
6,185,300
5,632,700
9,331,500
12,666,000
16,297,200
6,925,800
417,200
744,034,500

จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา
(4)
164,679,300
27,341,400
8,693,300
34,053,800
34,269,300
23,777,600
49,508,000
31,951,800
9,138,300
21,551,400
22,249,000
19,741,500
14,843,000
14,843,000
476,640,700

เงินรายได้
จากแหล่งอื่น
(นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา)
(5)
134,492,700
50,304,600
35,550,000
9,625,500
7,231,600
14,038,000
8,066,000
107,733,100
904,000
5,104,000
2,836,800
4,864,000
61,800
80,000
33,041,300
9,768,000
4,400,000
428,101,400
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เงินรายได้คงเหลือ
สะสม

รวมเงินรายได้
ทั้งสิ้น

(6)
(7)=(4)+(5)+(6)
6,914,200
306,086,200
8,483,400
86,129,400
1,792,000
46,035,300
12,763,500
56,442,800
25,180,300
66,681,200
5,799,300
43,614,900
3,269,700
60,843,700
17,924,200
157,609,100
100,000
10,142,300
26,655,400
25,085,800
24,605,500
10,821,000
25,725,800
3,925,000
18,848,000
6,784,500
39,825,800
9,768,000
4,400,000
103,757,100 1,008,499,200

งบประมาณรวม
(8)=(3)+(7)
438,739,300
196,169,200
111,027,300
135,397,700
139,172,800
103,392,100
90,177,700
295,945,300
16,327,600
32,288,100
34,417,300
37,271,500
42,023,000
25,773,800
40,243,000
9,768,000
4,400,000
1,752,533,700

ตารางที่ 7 สรุ ป การจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ย ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุ ท ธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1) งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร
2) งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา
3) งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจยั
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจทิ ัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
ผลรวมทั้งหมด

ไม่เกินกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ
ไม่น้อยกว่า

ไม่เกินกว่า

นโยบาย
การ
จัดสรร
67.50
45
20
2.50
5.00
5.00
0.50
0.50
7.00
1.00
2.50
10.000

ร้อยละ ภาพรวม
มหาวิทยาลัย (1)

ร้อยละ ภาพรวม
คณะ/วิทยาลัย (2)

ร้อยละ ภาพรวม
สานัก (3)

54.81%
39.97%
13.30%
1.55%
5.78%
16.88%
0.21%
1.20%

55.84%
33.06%
20.00%
2.78%
7.89%
20.55%
0.16%
1.05%

54.59%
48.61%
5.83%
0.15%
3.44%
12.94%
0.28%
1.40%

6.66%
1.06%
4.37%
9.02%
100.00%

4.83%
0.99%
1.16%
7.53%
100.00%

8.89%
1.15%
8.14%
9.16%
100.00%

หมายเหตุ: (1) ภาพรวมมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 17 หน่วยงานได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิ ทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักงานอธิการบดี สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ สานั ก
วิทยบริการ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
(2) คณะ/วิทยาลัย ประกอบด้วย 11 หน่วยงานได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
(3) สานัก ประกอบด้วย 11 หน่วยงานได้แก่ สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย สานักงานอธิการบดี สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ และสานักวิทยบริการ

ตารางที่ 8 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเภทงบประมาณ
แหล่งงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ

1. งบบุคลากร
งบบุคลากร : รายการปกติ
งบบุคลากร : รายการในงบเงิน
อุดหนุน*
2.งบดาเนินงาน
งบดาเนินงาน : รายการปกติ
3.งบลงทุน
งบลงทุน : รายการปกติ
4.งบเงินอุดหนุน*
งบเงินอุดหนุน
ผลรวมทั้งหมด

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน
526,838,500
238,742,800
288,095,700

เงินรายได้
160,418,900
20,514,600
139,904,300

ร้อยละ
รวม
687,257,400
259,257,400
428,000,000

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

30.06
13.62
16.44

เงินรายได้

9.15
1.17
7.98

รวม

39.22
14.79
24.42

10,528,800
422,960,100
433,488,900
0.60
24.13
24.73
10,528,800
422,960,100
433,488,900
0.60
24.13
24.73
149,977,400
108,137,200
258,114,600
8.56
6.17
14.73
149,977,400
108,137,200
258,114,600
8.56
6.17
14.73
56,689,800
316,983,000
373,672,800
3.23
18.09
21.32
56,689,800
316,983,000
373,672,800
3.23
18.09
21.32
744,034,500
1,008,499,200 1,752,533,700
42.45
57.55 100.00
หมายเหตุ : งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน* หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน จาแนกตามงบรายจ่ายอยู่ในงบเงินอุดหนุน
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ตารางที่ 9 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามพันธกิจ
มหาวิทยาลัย
งบประมาณ (บาท)
พันธกิจมหาวิทยาลัย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

ร้อยละ (%)
เงิน
งบประมาณ เงินรายได้
แผ่นดิน

รวมทั้งหมด

1.ด้านการผลิต
บัณฑิต
2.ด้านการวิจัย
3.ด้านการบริการ
วิชาการ
4.ด้านการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
5.ด้านการบริหาร
จัดการของ
มหาวิทยาลัย

596,985,600

ผลรวมทั้งหมด

744,034,500 1,008,499,200 1,752,533,700

รวมทั้งหมด

363,624,700 1,083,345,700

80.24

36.06

61.82

99,983,300

101,217,200
195,774,900

101,217,300
265,811,200

13.44

10.04
19.41

5.78
15.17

2,700,000

1,007,000

3,707,000

0.36

0.10

0.21

44,365,600

346,875,400

298,452,500

5.96

34.40

17.03

100.00 100.00

100.00

ตารางที่ 10 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จาแนกตามยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ด้าน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

งบประมาณ (บาท)
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการ
วิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ
ผลรวมทั้งหมด

เงินรายได้

ร้อยละ (%)
รวมทั้งหมด

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

รวมทั้งหมด

596,985,600
99,983,300

363,624,700
101,217,200
195,774,900

994,771,500
101,217,300
265,811,200

80.24
13.44

36.06
10.04
19.41

54.81
5.78
16.88

2,700,000

1,007,000

3,707,000

0.36

0.10

0.21

-

21,027,400

13,629,700

-

2.09

1.20

25,023,900

91,761,600

90,299,500

3.36

9.10

6.66

-

18,657,900

19,511,600

-

1.85

1.06

-

76,621,900

76,489,800

-

7.60

4.37

19,341,700

138,806,600

187,096,100

2.60

13.76

9.02

744,034,500

1,008,499,200
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1,752,533,700

100.00

100.00

100.00

ตารางที่ 11 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามประเภทโครงการ
งบประมาณ (บาท)
ประเภทของโครงการ

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

ผลรวมทั้งหมด

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
118,774,200 333,725,900 309,585,500
โครงการตามการบริหารจัดการของหน่วยงาน
- 103,059,700 786,371,900
โครงการตามภารกิจของหน่วยงาน
625,260,300 571,713,600 656,576,300
ผลรวมทั้งหมด 744,034,500 1,008,499,200 1,752,533,700

15

งบประมาณ
แผ่นดิน

ร้อยละ
เงิน
รายได้

ผลรวม

15.96
84.04

33.09
10.22
56.69

17.67
44.87
37.46

100.00

100.00

100.00

ตารางที่ 12 สรุปแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน
ที่
หน่วยงาน
1 สานักงานอธิการบดี

แหล่งงบประมาณ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7
เงินงบประมาณแผ่นดิน 56,871,900
610,600 2,010,000
20,000,000
เงินรายได้
77,492,500 27,778,700 73,817,000
28,558,200 7,412,460
สานักงานอธิการบดี ผลรวม
134,364,400 27,778,700 74,427,600 2,010,000
48,558,200 7,412,460
2 คณะวิทยาศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน 109,779,800
260,000
เงินรายได้
21,751,000 19,146,200 28,487,100
1,017,200 5,600,000 665,000
คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม
131,530,800 19,146,200 28,487,100 260,000 1,017,200 5,600,000 665,000
3 คณะเกษตรศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน 59,538,100
430,000
5,023,900
เงินรายได้
11,780,700 21,061,000 8,686,500
90,000
17,000
557,300
346,700
คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม
71,318,800 21,061,000 8,686,500 520,000
17,000 5,581,200 346,700
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน 78,954,900
เงินรายได้
29,137,400 5,217,500 3,790,000
1,750,500 9,600,000 825,000
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
108,092,300 5,217,500 3,790,000
1,750,500 9,600,000 825,000
5 คณะศิลปศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน 72,491,600
เงินรายได้
47,720,700 3,902,000 3,005,000
1,460,000
คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม
120,212,300 3,902,000 3,005,000
1,460,000
6 คณะเภสัชศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน 58,891,000
886,200
เงินรายได้
20,040,100 9,433,000 4,390,800 549,300
124,000 1,200,000 1,378,200
คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม
78,931,100 9,433,000 5,277,000 549,300
124,000 1,200,000 1,378,200
7 คณะบริหารศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน 29,334,000
เงินรายได้
37,097,300 3,569,000 7,942,000
2,913,500
คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม
66,431,300 3,569,000 7,942,000
2,913,500
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ เงินงบประมาณแผ่นดิน 69,796,700
68,539,500
การสาธารณสุข
เงินรายได้
74,853,600 8,376,200 54,924,000
1,040,000
1,013,300
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม 144,650,300 8,376,200 123,463,500
1,040,000
1,013,300
9 ศิลปประยุกต์และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน 6,185,300
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เงินรายได้
6,892,000 100,000
786,500
72,500
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม 13,077,300 100,000
786,500
72,500
10 คณะนิติศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,632,700
เงินรายได้
14,541,700 179,300 5,291,800
665,600 800,000
610,400

16

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ผลรวมทั้งหมด

53,160,600 132,653,100
52,314,100 38,713,240 306,086,200
52,314,100 91,873,840 438,739,300
110,039,800
1,000,000 8,462,900 86,129,400
1,000,000 8,462,900 196,169,200
64,992,000
3,496,100 46,035,300
3,496,100 111,027,300
78,954,900
6,122,400 56,442,800
6,122,400 135,397,700
72,491,600
431,600 10,161,900 66,681,200
431,600 10,161,900 139,172,800
59,777,200
1,000,000 5,499,500 43,614,900
1,000,000 5,499,500 103,392,100
29,334,000
9,321,900 60,843,700
9,321,900 90,177,700
138,336,200
7,644,400 9,757,600 157,609,100
7,644,400 9,757,600 295,945,300
6,185,300
124,000 2,167,300 10,142,300
124,000 2,167,300 16,327,600
5,632,700
4,566,600 26,655,400

ที่
11

หน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์ ผลรวม
คณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม

12

แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ 1
20,174,400
9,331,500
15,917,600
25,249,100
12,666,000
20,009,300
32,675,300
16,297,200
11,588,700
27,885,900
6,925,800
6,079,700
13,005,500
417,200
6,755,500
7,172,700

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ผลรวมทั้งหมด
179,300 5,291,800
665,600 800,000 610,400
4,566,600 32,288,100
9,331,500
1,285,400 2,896,400
98,600
100,000
637,300
505,700 3,644,800 25,085,800
1,285,400 2,896,400
98,600
100,000
637,300
505,700 3,644,800 34,417,300
12,666,000
1,124,000 1,500,000
40,000
110,000
87,300
338,000
1,396,900 24,605,500
1,124,000 1,500,000
40,000
110,000
87,300
338,000
1,396,900 37,271,500
16,297,200
10,000
45,000
45,000
1,052,800 9,672,300 615,000
2,697,000 25,725,800
10,000
45,000
45,000 1,052,800 9,672,300 615,000
2,697,000 42,023,000
6,925,800
15,000
100,000
54,600
7,196,300 3,471,100 283,700
1,647,600 18,848,000
15,000
100,000
54,600 7,196,300 3,471,100 283,700
1,647,600 25,773,800
417,200
20,000
112,800
129,500
556,300 5,729,400 852,500 13,450,000 12,219,800 39,825,800
20,000
112,800
129,500
556,300 5,729,400 852,500 13,450,000 12,219,800 40,243,000

เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
13
เงินงบประมาณแผ่นดิน
สานักวิทยบริการ
เงินรายได้
สานักวิทยบริการ ผลรวม
14 สานักคอมพิวเตอร์และ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เครือข่าย
เงินรายได้
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม
15 สานักบริหารทรัพย์สินและ เงินงบประมาณแผ่นดิน
สิทธิประโยชน์
เงินรายได้
สานักบริหารทรัพย์สินฯ ผลรวม
16 สถานปฏิบัตกิ ารโรงแรมและ
เงินรายได้
การท่องเที่ยว
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผลรวม
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
เงินรายได้
88,000
20,000
อุบลราชธานี
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม
88,000
20,000
ผลรวมทั้งหมด
994,771,500 101,217,300 265,811,200 3,707,000 13,629,700 90,299,500 19,511,600 76,489,800
คณะพยาบาลศาสตร์

17

9,768,000

9,768,000

9,768,000

9,768,000

4,292,000

4,400,000

4,292,000 4,400,000
187,096,100 1,752,533,700

ตารางที่ 13 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณและงบรายจ่าย
ที่
1

หน่วยงาน
สานักงานอธิการบดี

2

สานักงานอธิการบดี ผลรวม
คณะวิทยาศาสตร์

3

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม
คณะเกษตรศาสตร์

4

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม
คณะวิศวกรรมศาสตร์

5

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
คณะศิลปศาสตร์

6

คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม
คณะเภสัชศาสตร์

7

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม
คณะบริหารศาสตร์

8

คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

9
10

แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้

เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม
คณะนิติศาสตร์
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้

งบบุคลากร
35,101,600
9,488,600
44,590,200
51,082,300
630,900
51,713,200
36,674,400
609,300
37,283,700
37,739,700
2,802,600
40,542,300
23,007,000
23,007,000
26,247,000
26,247,000
4,969,900
4,969,900
2,893,800
2,893,800
1,489,300
1,489,300
1,602,600

งบดาเนินงาน
2,548,000
95,895,800
98,443,800
4,390,900
20,961,600
25,352,500
1,742,600
9,836,500
11,579,100
5,834,700
22,655,200
28,489,900
3,465,300
30,822,900
34,288,200
2,618,300
26,403,900
29,022,200
420,000
36,689,500
37,109,500
103,796,000
103,796,000
4,479,600
4,479,600
13,983,300

18

งบเงินอุดหนุน
42,305,500
194,621,800
236,927,300
49,457,900
61,153,500
110,611,400
19,338,700
35,297,500
54,636,200
30,215,800
15,655,500
45,871,300
46,019,300
10,678,000
56,697,300
20,911,900
15,511,000
36,422,900
23,944,100
17,500,000
41,444,100
65,672,700
36,107,200
101,779,900
4,696,000
5,650,700
10,346,700
4,030,100
10,600,000

งบลงทุน
52,698,000
6,080,000
58,778,000
5,108,700
3,383,400
8,492,100
7,236,300
292,000
7,528,300
5,164,700
15,329,500
20,494,200
25,180,300
25,180,300
10,000,000
1,700,000
11,700,000
6,654,200
6,654,200
69,769,700
17,705,900
87,475,600
12,000
12,000
2,072,100

ผลรวมทั้งหมด
132,653,100
306,086,200
438,739,300
110,039,800
86,129,400
196,169,200
64,992,000
46,035,300
111,027,300
78,954,900
56,442,800
135,397,700
72,491,600
66,681,200
139,172,800
59,777,200
43,614,900
103,392,100
29,334,000
60,843,700
90,177,700
138,336,200
157,609,100
295,945,300
6,185,300
10,142,300
16,327,600
5,632,700
26,655,400

ที่
11

หน่วยงาน
คณะนิติศาสตร์ ผลรวม
คณะรัฐศาสตร์

12

คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม
คณะพยาบาลศาสตร์

13

คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
สานักวิทยบริการ

14

สานักวิทยบริการ ผลรวม
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

15

สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม
สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

16
17

แหล่งงบประมาณ
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
เงินงบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้

สานักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผลรวม
สถานปฏิบัตกิ ารโรงแรมฯ
เงินรายได้
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว ผลรวม
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ
เงินรายได้
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

งบบุคลากร
1,602,600
1,727,800

10,107,500
3,509,300
180,000
3,689,300

งบดาเนินงาน
13,983,300
105,000
11,758,300
11,863,300
38,700
5,426,200
5,464,900
2,310,600
9,285,300
11,595,900
576,800
7,729,200
8,306,000

1,582,600
1,582,600
3,529,200
3,529,200
1,218,000
1,218,000
259,257,400

15,157,800
15,157,800
6,025,300
6,025,300
3,162,000
3,162,000
433,488,900

1,727,800
2,590,600
2,590,600
10,107,500
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งบเงินอุดหนุน
14,630,100
7,498,700
12,919,500
20,418,200
10,036,700
19,094,300
29,131,000
3,879,100
2,301,600
6,180,700
2,839,700
2,223,000
5,062,700
417,200
16,741,700
17,158,900
20,000
20,000
801,672,800

งบลงทุน
2,072,100
408,000
408,000
85,000
85,000
14,138,900
14,138,900
8,715,800
8,715,800
6,343,700
6,343,700
213,500
213,500
258,114,600

ผลรวมทั้งหมด
32,288,100
9,331,500
25,085,800
34,417,300
12,666,000
24,605,500
37,271,500
16,297,200
25,725,800
42,023,000
6,925,800
18,848,000
25,773,800
417,200
39,825,800
40,243,000
9,768,000
9,768,000
4,400,000
4,400,000
1,752,533,700

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
(1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565)
----------------------ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrityand transparency Assessment : ITA) ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2565 มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ จ ะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัด
ย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัด ย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดด้านการบิหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการตามตัวชี้วัดทั้ง 2
ดังกล่าว ในการกากับติดตามผลผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุ ทธศาสตร์ และแผนปฏิบั ติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ตามกรอบระยะเวลา เพื่อให้บรรลุผลการตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การประจาปี
เพือ่ ให้การดาเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 กองแผนงานจึงได้ติดตามผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/
กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้
1) รายงานผลการดาเนิน งานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) ทั้ง 9 ด้าน รวม 307 โครงการ
รวมงบประมาณ 1,752,533,700 บาท และระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะ/หน่วยงานได้ขอ
อนุ มัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมในโครงการหลักในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย รวมเป็น
งบประมาณ 1,815,263,402.22 บาท เนื่องจากคณะ/หน่วยงานดาเนินงานหารายได้เพิ่มจากโครงการวิจัย
โครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก และเงินบริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น ซึ่งพบว่า ร้อย
ละการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุกประเด็นยุทธศาสตร์มี จานวนร้อยละการจัดสรรเพิ่มขึ้น 3 ยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 1.11 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมี
เสถียรภาพทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 0.33 และยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
คิดเป็นร้อยละ 0.53 รายละเอียดตามตารางที่ 14 และแผนภูมิที่ 1
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ตารางที่ 14 สรุปเปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อต้นปีงบประมาณ และ ณ สิ้นไตรมาส 2
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

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

นโยบายจัดสรร ร้อยละการจัดสรร ร้อยละการจัดสรร เพิม่ /ลด
งบประมาณ
งบประมาณ
(ต้นปีงบประมาณ) (เมื่อสิน้ ไตรมาส 2)
67.50
54.81
55.92 1.11
5.00
5.78
5.67 - 0.11
5.00
16.88
16.84 - 0.04
0.50
0.21
0.20 - 0.01
1.50
1.2
1.00 - 0.20
7.00
- 1.57
5.09
6.66
1.00
1.06
1.02 - 0.04
2.50
4.37
4.70 0.33
10.00
9.02
9.55 0.53
100.00
100.00
100.00

แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/สานัก รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า คณะ/หน่วยงาน
รายงานผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่าย รวมโครงการทั้งสิ้น 307 โครงการ จานวนโครงการที่มีผลการ
ดาเนินงานบรรลุเปาหมาย (บรรลุตามแผนที่กาหนด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย) จานวน 20 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.51 ของโครงการทั้งหมด จานวนโครงการที่มี ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่ าเปาหมาย จานวน 5
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.63 ของโครงการทั้งหมด จานวนโครงการที่ อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวน 281
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.53 ของโครงการทั้งหมด และโครงการที่ยกเลิกการดาเนินงาน จานวน 1 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 0.33 ของโครงการทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 15 และแผนภูมิที่ 2
ตารางที่ 15

สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
สถานะ

จานวนโครงการ

ร้อยละการดาเนินงาน

1. ผลการดาเนินงานต่ากว่าค่าเป้าหมาย

5

1.63

2. ผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย

20

6.51

281

91.53

1

0.33

307

100.00

3. อยู่ระหว่างดาเนินการ
4. ยกเลิกโครงการ
รวม
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ยกเลิกการดาเนินงาน,
1 , 0.33%

ต่ากว่าค่าเปาหมาย, 5 ,
1.63%
บรรลุเปาหมาย, 20 ,
6.51%

อยู่ระหว่างดาเนินการ,
281 , 91.53%

แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการดาเนินงานในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

กองแผนงานได้ สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการหลักในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 77 โครงการ โครงการทีม่ ี
ผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9.09
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นการวิจัย มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 37 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
10.81
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นบริการวิชาการ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 35 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
2.86
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 10 โครงการ
ไม่มีโครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุคา่ เป้าหมายในภาพรวม
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล มีจานวนโครงการทั้งสิ้น 17
โครงการ ไม่มีโครงการที่มผี ลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม
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6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีจานวน
โครงการรวมทั้งสิ้น 21 โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม
จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 48 โครงการ
โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ
10.42
8. ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 11 โครงการ
ไม่มีโครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุคา่ เป้าหมายในภาพรวม
9. ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ มีจานวนโครงการรวมทั้งสิ้น 50
โครงการ โครงการที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายในภาพรวม จานวน 2 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 4.00
รายละเอียดสรุปตามตารางที่ 16 และแผนภูมิที่ 3
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ตารางที่ 16 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
ยุทธศาสตร์-โครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการด่าเนินงานทีบ่ รรลุ
ค่าเป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต
1
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
2
โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่
3
โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
4
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์
5
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิตศิ าสตร์
6
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
7
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
8
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์
9
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
10
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์
11
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
12
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
13
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ
14
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์
15
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
16
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
17
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย
5

2

ผลงานด่าเนินงาน
ต่่ากว่า
เป้าหมาย
7

1

ผลรวมทัง้ หมด

ร้อยละโครงการ
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

70
18

77
18

9.09

3

4

3
2
1
1
2
1
1
1
1
1

3
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1

1
2
18
14

1
2
18
18

อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

ยกเลิก
โครงการ

2

3

1

25

ตารางที่ 16 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์-โครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการด่าเนินงานทีบ่ รรลุ
ค่าเป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจยั
1
โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย (เงินรายได้)
2
โครงการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
3
โครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน และระบบมาตรฐาน
การวิจัย
4
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
5
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
6
โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่
และลดความเหลื่อมล้า
7
โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม
8
โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและยกระดับการพึง่ พาตนเองในระดับประเทศ

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย
1

3
1
1

ผลงานด่าเนินงาน
ต่่ากว่า
เป้าหมาย
4

1

1

9

โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการ
นาไปใช้ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ
1
โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก
2
โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา
3
โครงการบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจฐานราก

1

1

0

26

ผลรวมทัง้ หมด

ร้อยละโครงการ
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย
10.81

7
2

37
1
8
2

3

3

2
2

2
3

8

8

2

3

7

7

34
2
13
3

35
2
13
3

อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

ยกเลิก
โครงการ
33

2.86

ตารางที่ 16 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์-โครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการด่าเนินงานทีบ่ รรลุ
ค่าเป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

ผลงานด่าเนินงาน
ต่่ากว่า
เป้าหมาย

4
5
6

โครงการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาวะ
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
7
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย
8
โครงการบริการวิชาการ จากการดาเนินงานด้านการตรวจ
วิเคราะห์/ทดสอบ และค่าบริการต่าง ๆ
9
โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ทสี่ าคัญของภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม
1
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2
โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ดา้ นศิลปวัฒนธรรม
3
โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย และการอนุรักษ์ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
4
โครงการอนุรักษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1

0
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อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

ผลรวมทัง้ หมด
ยกเลิก
โครงการ

1
4
1

1
4
1

7

8

2

2

1

1

10
3

10
3

2
1

2
1

4

4

ร้อยละโครงการ
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

-

ตารางที่ 16 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์-โครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการด่าเนินงานทีบ่ รรลุ
ค่าเป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสูม่ หาวิทยาลัยดิจทิ ัล
1
โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
2
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพือ่ การ
บริหารจัดการ
3
โครงการพัฒนาระบบเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน
4
โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ดา้ นการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม
1
2
3
4
5
6

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร
โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพืน้ ฐานของมหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับ
นักศึกษาและบุคลากร

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

ผลงานด่าเนินงาน
ต่่ากว่า
เป้าหมาย
0

อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน
2

2
1

1

1
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ผลรวมทัง้ หมด
ยกเลิก
โครงการ

15
1

17
1

9

9

4
1
20

6
1
21

14

14

2
1

2
2

1

1

1
1

1
1

ร้อยละโครงการ
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย
-

4.76

ตารางที่ 16 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์-โครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการด่าเนินงานทีบ่ รรลุ
ค่าเป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัตงิ าน
2
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการเรียนการสอน

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย
3
2

2
1

ผลงานด่าเนินงาน
ต่่ากว่า
เป้าหมาย
5

1

2
1

1
1

0

29

ร้อยละโครงการ
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

42
20
6

49
24
6

10.20

2

2

3
2
7
1
1
11
5

5
2
8
1
1
11
5

6

6

อยู่ระหว่าง
ด่าเนินงาน

3

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
4
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
5
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
6
โครงการเสริมสร้างความมัน่ คง และสวัสดิการ
7
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัตงิ าน
8
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน
1
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและ
ทางการเงิน
2
โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย

ผลรวมทัง้ หมด
ยกเลิก
โครงการ

-

ตารางที่ 16 สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวมโครงการหลักในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์-โครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย

ผลการด่าเนินงานทีบ่ รรลุ
ค่าเป้าหมาย
ตาม
เป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
1
โครงการบริหารองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
2
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้
3
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ การบริหารองค์กร
4
โครงการยกระดับการสือ่ สารและสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
5
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ การบริหารองค์กร
ผลรวมทัง้ หมด

รวมผลการ
ด่าเนินงาน
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย
2
2

12

ผลงานด่าเนินงาน
ต่่ากว่า
เป้าหมาย
2

8

20

30

อยูร่ ะหว่าง
ด่าเนินงาน
1
1

5

ผลรวมทัง้ หมด

ร้อยละโครงการ
ทีบ่ รรลุคา่
เป้าหมาย

50
12
2
32
3

4.00

ยกเลิก
โครงการ
46
9
1
32
3

1
281

1
1

1

1
307

6.51

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ภาพรวมมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 9

ยุทธศาสตร์ที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 2

6.51 9.09 10.81
4
2.86
0
0
0
10.2 4.76

ยุทธศาสตร์ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 6

แผนภูมิที่ 3 แสดงโครงการหลักตามประเด็นยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย
ที่มีผลการดาเนินงานบรรลุค่าเปาหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

คณะ/หน่วยงาน ได้รายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ การและ
แผนการใช้จ่ า ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้น ไตรมาส 2 และพบว่า ผลการดาเนิน งานใน
ภาพรวมโครงการที่บรรลุค่าเปาหมาย จานวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.51 ของโครงการทั้งหมด
1) คณะ/ส านั ก ที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานของโครงการที่ บ รรลุ ค่ า เป าหมายและสู ง กว่ า ค่ า
เปาหมายที่กาหนด ประกอบด้วย 6 คณะ/หน่วยงาน คือคณะวิศวกรรมศาสตร์ จานวน 5 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 26.23 ของโครงการทั้งหมด รองรองลงมาคือ คณะบริหารศาสตร์ จานวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 30.77 ของโครงการทั้งหมด สานักวิทยบริการ จานวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของ
โครงการทั้งหมด สานักงานอธิการบดี จานวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.05 ของโครงการทั้งหมด
สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.76 ของโครงการทั้งหมด และคณะ
พยาบาลศาสตร์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของโครงการทั้งหมด เป็นต้น
2) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนิน งานของโครงการที่ต่ ากว่า ค่า เปาหมายที่ก าหนด ใน
ภาพรวม จ านวน 5 โครงการ คิด เป็น ร้ อยละ 1.63 ของโครงการทั้ งหมด ประกอบด้ว ย 4 คณะ/
หน่วยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร์ จานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของโครงการทั้งหมด คณะ
บริ หารศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 7.69 ของโครงการทั้งหมด โรงพิมพ์มหาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของโครงการทั้งหมด และสานักงานอธิการบดี
จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของโครงการทั้งหมด
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ลาดับ
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ที่
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
1 ผู้ให้ทุนจัดสรรทุนการศึกษาให้น้อยกว่า
จุดคุ้มทุนของหลักสูตรการตลาดค้าปลีก
ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
2 เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด
19 COVID-19 เป็นอุปสรรคในการจัด
โครงการฯ ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการ
ดาเนินการตามมาตรการป้องกันโรคระบาด

ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล
3 คณะฯ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ บางรายการไม่มีการผลิตสินค้า
แล้ว และบางรายการมีการปรับราคาสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
4 เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีบุคลากรได้รับรางวัล
ระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางการแก้ไข

คณะฯ ชะลอการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2565

คณะบริหาร
ศาสตร์

จัดโครงการบริการวิชาการแบบ Onsite คณะบริหาร
ต้องดาเนินการตามมาตรการความ
ศาสตร์
ปลอดภัยในการป้องกันโรคระบาด
COVID-19 หรือปรับรูปแบบการจัด
โครงการบริการวิชาการแบบ Online
ซึ่งสามารถให้บริการผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มากยิ่งขึ้น และมีความปลอดภัยต่อ
โรคระบาด
ขออนุมัติปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ให้
สามารถจัดซื้อได้ และวางแผนการ
ดาเนินงานกระบวนทางพัสดุให้แล้วเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1

คณะนิติศาสตร์,
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์, คณะ
บริหารศาสตร์

คณะฯ ดาเนินการสนับสนุนส่งเสริมและ คณะบริหาร
ผลักดันการสร้างผลงานให้แก่บุคลากร ศาสตร์
ภายในคณะฯ

5

บุคลากรไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี ทา
ให้การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการไม่เป็นไป
ตามแผน ผลการดาเนินงานจึงไม่บรรลุตามค่า
เป้าหมาย

6

เนื่ อ งจากปี ง บประมาณที่ ผ่ า นมา หน่ ว ยงาน ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
ได้ รั บ ผลกระทบจากโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
2019 (COVID-19) ท าให้ ห น่ ว ยงานไม่
สามารถด าเนิ น การฝึ ก อบรมเพื่ อ พั ฒ นา
บุคคลากรภายในหน่วยงานได้ ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 หน่ ว ยงานจึ ง ได้ ป ระมาณการ
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คณะ/
หน่วยงาน

ในปีงบประมาณ 2566 จะพิจารณา
ปรับลดกรอบงบประมาณ เพื่อนากรอบ
งบประมาณไปใช้ในการพัฒนาส่วนงาน
อื่น

โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย

สานักงาน
อธิการบดี

ลาดับ
ที่

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

คณะ/
หน่วยงาน

ค่ า ใช้ จ่ า ยในโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรสาย
สนับสนุนไว้ไม่เพียงพอ
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
7 คณะพยาบาลศาสตร์มีผลการประเมินฯ ต่ากว่า คณะฯ ดาเนินการศึกษาและทบทวนการ คณะพยาบาล
ค่าเป้าหมายที่กาหนดในปีการศึกษา 2563
บริหารจัดการเกณฑ์มาตรฐานสากล
ศาสตร์
(EdPEx/TQA) เพื่อปรับปรุง พัฒนาการ
จัดการเกณฑ์มาตรฐานสากล ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ให้ผลการดาเนินงาน
บรรลุค่าป้าหมายในปีการศึกษาถัดไป
3) คณะ/สานักที่มีผลการดาเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างดาเนินงาน ในภาพรวม
จานวน 281 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.53 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย 18 คณะ/หน่วยงาน
คื อ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี จ านวน 69 โครงการ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 93.24 ของโครงการทั้ ง หมด คณะ
เกษตรศาสตร์ จานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด คณะเภสัชศาสตร์
จานวน 21 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด และคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 20
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของโครงการทั้งหมด เป็นต้น
ลาดับที่
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
แนวทางการแก้ไข
คณะ/
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
1
คณะฯ ยังไม่มีหลักสูตร non degree ที่มี แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะ
ประกาศอัตราค่าลงทะเบียน
ประกาศนียบัตรแบบชุดวิชา และ
วิทยาศาสตร์
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Non-Degree)
เพื่อจัดทาหลักสูตรพร้อมประกาศอัตรา
ค่าลงทะเบียนให้เรียบร้อย
2
การพัฒนาหลักสูตร มีกระบวนการ
จัดทาเล่ม มคอ.2 ให้สมบูรณ์และมี
คณะ
ดาเนินงานที่ต้องผ่านที่ประชุมกรรมการ
แนวทางที่ชัดเจนตามความต้องการของ วิทยาศาสตร์
กลั่นกรองฯ หลายครั้ง
ตลาด
3
มีนักเรียนจานวนมากที่ไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ใน คณะร่วมกับมหาวิทยาลัยเพื่อ
คณะ
รอบ TCAS1 เพื่อเข้าศึกษาต่อใน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังโรงเรียนต่างๆ วิทยาศาสตร์
ระดับอุดมศึกษา
และนักเรียน ทุกช่องทางสาหรับการรับ
รอบ TCAS2
4
นักศึกษาส่วนใหญ่ที่สาเร็จการศึกษาล่าช้า อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันวางแผนกับ
คณะ
เนื่องมาจากการทาวิจัยไม่เป็นไปตามแผน นักศึกษาเพื่อให้ทาวิจัยได้ตามแผน
วิทยาศาสตร์
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ลาดับที่
5

6

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

คณะ/
หน่วยงาน
เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โค จัดกิจกรรมรองรับทั้งแบบ onsite และ คณะ
วิด 19 ทาให้นักศึกษาบางรายไม่สามารถ online และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ วิทยาศาสตร์,
เข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ ได้ เนื่องจากอยู่ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านสื่อ
คณะนิติศาสตร์,
ในช่วงกักตัว
สังคมออนไลน์ที่หลากหลาย
คณะพยาบาล
ศาสตร์
ผู้ให้ทุนจัดสรรทุนการศึกษาให้น้อยกว่า
จุดคุ้มทุนของหลักสูตรการตลาดค้าปลีก

ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย
1
เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โค
วิด 19 คณะ/หน่วยงาน แหล่งทุนภายนอก
ยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณสาหรับการ
วิจัย
2

3

บุคลากรจัดทาโครงการวิจัยแล้วเสร็จล่าช้า
กว่าแผนการดาเนินงาน ทาให้ไม่สามารถ
นามานับรวมเป็นผลงานวิจัยของคณะฯ ได้

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ
1
เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โค
วิด 19 คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา
ฝึกอบรมได้ตามแผน และแหล่งทุน
ภายนอกยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการบริการวิชาการ

แนวทางการแก้ไข

คณะฯ ชะลอการรับนักศึกษาในปี
การศึกษา 2565

คณะบริหาร
ศาสตร์

จัดทาแผนสารอง และปรับรูปแบบ
กิจกรรมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือเลื่อน
กาหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์
จะดีขึ้น
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบว่า
คณะ/หน่วยงานมีการจัดสรร
งบประมาณสาหรับสนับสนุนการทางาน
วิจัย และกระตุ้นให้บุคลากรทาวิจัย
คณะฯ เร่งรัดกากับติดตาม ให้หัวหน้า
โครงการดาเนินการให้เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงาน เพื่อให้สามารถ
ส่งผลงานวิจัยได้ตามกาหนดระยะเวลา

ทุกคณะ/
หน่วยงาน

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
คณะบริหาร
ศาสตร์

จัดทาแผนสารอง และปรับรูปแบบ
ทุกคณะ/
กิจกรรมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน หน่วยงาน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือจากัด
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม หรือเลื่อน
กาหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์
จะดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1
ทุกคณะ/
เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โค จัดทาแผนสารอง และปรับรูปแบบ
กิจกรรมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน หน่วยงาน
วิด 19 คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
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ลาดับที่

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
ดาเนินงานจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา
ฝึกอบรมได้ตามแผน และแหล่งทุน
ภายนอกยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการบริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
1
คณะฯ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
และพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ บางรายการไม่มีการผลิต
สินค้าแล้ว และบางรายการมีการปรับราคา
สูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
1
เนื่องจากการแพร่ระบาดของสถานการณ์โค
วิด 19 คณะ/หน่วยงาน ไม่สามารถ
ดาเนินงานจัดกิจกรรมประชุม สัมมนา
ฝึกอบรมได้ตามแผน และแหล่งทุน
ภายนอกยกเลิกการสนับสนุนงบประมาณ
สาหรับการบริการวิชาการ
2
3

แนวทางการแก้ไข
โรน่า เช่น รูปแบบออนไลน์ หรือจากัด
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม หรือเลื่อน
กาหนดการออกไปจนกว่าสถานการณ์
จะดีขนึ้
ขออนุมัติปรับรายละเอียดครุภัณฑ์ให้
สามารถจัดซื้อได้ และวางแผนการ
ดาเนินงานกระบวนทางพัสดุให้แล้ว
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1

จัดทาแผนสารอง และปรับรูปแบบ
กิจกรรมที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค
โรน่า เช่น รูปแบบออนไลน์ เพือ่ เพิ่ม
ทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
หรือจากัดจานวนผู้เข้าร่วมประชุม หรือ
เลื่อนกาหนดการออกไปจนกว่า
สถานการณ์จะดีขึ้น
จานวนผู้เข้าร่วมการประเมินจานวนน้อย
เพิ่มรอบการจัดประเมินและเพิ่มการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรทราบ
และวางแผนการเข้าร่วมประเมิน
บุคลากรไม่เข้ารับการตรวจสุขภาพประจาปี ในปีงบประมาณ 2566 จะพิจารณา
ทาให้การใช้จ่ายงบประมาณในโครงการไม่ ปรับลดกรอบงบประมาณ เพื่อนากรอบ
งบประมาณไปใช้ในการพัฒนาส่วนงาน
เป็นไปตามแผน ผลการดาเนินงานจึงไม่
อื่น
บรรลุตามค่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1
ฯ

ซ
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คณะ/
หน่วยงาน

คณะนิติศาสตร์,
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์, คณะ
บริหารศาสตร์

สถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการ
ท่องเที่ยว

คณะ
วิทยาศาสตร์
โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย

คณะบริหาร
ศาสตร์

ลาดับที่
2

ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

แนวทางการแก้ไข

ฯ

คณะ/
หน่วยงาน
คณะบริหาร
ศาสตร์

ๆ

4) คณะ/สานักที่ยกเลิกการดาเนินงานโครงการในภาพรวม จานวน 1 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 0.33 ของโครงการทั้งหมด คือสานักงานอธิการบดี จานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.35 ของ
โครงการทั้งหมด ดังนี้
ลาดับ
คณะ/
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
แนวทางการแก้ไข
ที่
หน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1 เนื่ องจากส่ ว นกลางส านั กงานอธิการบดี จัดตั้ง ด าเนิ น การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ ร วมศู น ย์ ใน ส า นั ก ง า น
แผนงบประมาณรายจ่ า ย เงิน รายได้ วัส ดุรวม โครงการวัสดุรวมศูนย์ ที่ส่วนกลางจัดตั้ง อธิการบดี
ศูนย์ ไว้ภายใต้โครงการวัสดุรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง และด าเนิ น การตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น สานักงานประกันคุณภาพฯ โครงการฯกาหนด
จึงขอยกเลิกโครงการวัสดุรวมศูนย์ของหน่วยงาน
เพื่อจักได้ดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณวัสดุรวม
ศูนย์จากส่วนกลางต่อไป

รายละเอียดตามตารางที่ 17 และแผนภูมิที่ 4

36

ตารางที่ 17 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
ล่าดับ

คณะ/ส่านัก

เงินงบประมาณแผ่นดิน
รวมจ่านวน รวมจ่านวน
ต่่ากว่า ตาม สูงกว่า อยู่ ยกเลิก โครงการที่ใช้เงิน โครงการที่มีผล ร้อยละจ่านวน
งบประมาณ การด่าเนินงาน
เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ระหว่าง โครงการ
โครงการที่มี
แผ่นดิน บรรลุค่าเป้าหมาย
ด่าเนินงาน
ผลการด่าเนิน
บรรลุเป้าหมาย
สรุปจ่านวนโครงการ

เงินรายได้
รวมจ่
า
นวน
รวมจ่านวน
สรุปจ่านวนโครงการ
โครงการที
ใ
่
ช้
โครงการที
่มีผล ร้อยละจ่านวน
ร้อยละ ร้อยละ ต่่ากว่า ตาม สูงกว่า อยูร่ ะหว่าง ยกเลิก
เงินรายได้ การด่าเนินงาน
จ่านวน จ่านวน เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ด่าเนินงาน โครงการ
โครงการที่มี
บรรลุค่าเป้าหมาย
โครงการที่มี โครงการที่
ผลการด่าเนิน
ผลการ ยกเลิก
บรรลุเป้าหมาย
ด่าเนินงานต่่า โครงการ

ร้อยละผลการด่าเนินงาน

ร้อยละผลการด่าเนินงาน

ร้อยละ
จ่านวน
โครงการที่
อยูร่ ะหว่าง
ด่าเนินงาน

ร้อยละจ่านวน
โครงการที่อยู่
ระหว่าง
ด่าเนินงาน

1 คณะเกษตรศาสตร์

-

-

-

5

-

5

2 คณะนิตศิ าสตร์

-

-

-

1

-

1

3 คณะบริหารศาสตร์

-

-

-

1

-

1

-

-

100.00

4 คณะพยาบาลศาสตร์

-

-

-

1

-

1

-

-

100.00

5 คณะเภสัชศาสตร์

-

-

-

2

-

2

-

-

6 คณะรัฐศาสตร์

-

-

-

1

-

1

-

-

7 คณะวิทยาศาสตร์

-

-

-

1

-

1

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์

-

-

1

1

-

2

9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

-

1

-

1

-

-

100.00

10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

-

-

-

3

-

3

-

-

100.00

11 คณะศิลปศาสตร์

-

-

-

1

-

1

-

-

12 สานักวิทยบริการ

-

1

1

-

2

13 สานักงานบริหารทรัพย์สนิ และสิทธิประโยชน์

-

-

-

-

-

-

14 สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-

-

-

2

-

2

15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17 สานักงานอธิการบดี

-

-

-

11

-

11

ผลรวมทั้งหมด

-

-

2

32

-

34

2.00

- 100.00
5.88 94.12

ร้อยละ
จ่านวน
โครงการที่
มีผลการ
ด่าเนินงาน
ต่่า

-

-

-

-

16

-

16

0.00

- 100.00

-

-

-

-

-

11

-

11

0.00

- 100.00

-

-

-

1

1

3

7

-

12

4.00 33.33

58.33 8.33

-

-

2

1

1

14

-

18

2.00 11.11

77.78 11.11

100.00

-

-

-

-

-

19

-

19

0.00

- 100.00

100.00

-

-

-

-

-

13

-

13

0.00

-

-

-

-

19

-

19

0.00

-

-

1

3

13

-

17

4.00 23.53

-

-

-

-

-

10

-

10

-

-

-

-

-

13

-

100.00

-

-

-

-

-

12

1.00 50.00 50.00

-

-

-

2

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100.00
-

100.00

1.00 50.00 50.00

-

-

100.00

-

-

-

ภาพรวมมหาวิทยาลัย
รวมจ่านวน รวมจ่านวน
ร้อยละจ่านวน ต่่ากว่า ตาม สูงกว่า อยู่ ยกเลิก โครงการ โครงการที่มีผล ร้อยละจ่านวน
การด่าเนินงาน
โครงการที่ เป้าหมาย เป้าหมาย เป้าหมาย ระหว่าง โครงการ
โครงการที่มี
บรรลุค่า
ยกเลิกโครงการ
ด่าเนินงาน
ผลการด่าเนิน
เป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
สถานะโครงการภาพรวม

ร้อยละผลการด่าเนินงาน
ร้อยละจ่านวน ร้อยละ ร้อยละ
โครงการที่อยู่ จ่านวน จ่านวน
ระหว่าง โครงการที่มี โครงการที่
ด่าเนินงาน ผลการ ยกเลิกโครงการ
ด่าเนินงานต่่า

-

-

-

-

21

-

21

-

-

-

100.00

-

-

-

-

-

12

-

12

-

-

-

100.00

-

-

1

1

3

8

-

13

4

30.77

7.69 61.54

-

-

2

1

1

15

-

19

2

10.53

10.53 78.95

-

-

-

-

-

-

21

-

21

-

-

-

100.00

-

- 100.00

-

-

-

-

-

14

-

14

-

-

-

100.00

-

- 100.00

-

-

-

-

-

20

-

20

-

-

-

100.00

-

1

4

14

-

19

5

26.32

76.47

-

-

-

-

73.68

-

0.00

- 100.00

-

-

-

-

-

11

-

11

-

-

-

100.00

-

13

0.00

- 100.00

-

-

-

-

-

16

-

16

-

-

-

100.00

-

-

12

0.00

- 100.00

-

-

-

-

-

13

-

13

-

-

-

100.00

-

11

-

14

3.00 21.43

78.57

-

-

-

2

2

12

-

16

4

25.00

-

75.00

-

14

-

14

0.00

- 100.00

-

-

-

-

-

14

-

14

-

-

-

100.00

-

1

13

-

15

2.00 13.33

1

1

15

-

17

2

11.76

-

88.24

-

-

-

2

-

2

-

1

-

-

4

-

1

2

1

58

5

8

10

249

37

86.67

-

-

-

0.00

- 100.00

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

100.00

-

5

0.00

-

80.00 20.00

-

1

-

-

4

-

5

-

-

20.00 80.00

-

1

63

3.00

4.76

92.06 1.59

1

2

1

69

1

74

3

4.05

1

273

18.00

6.59

91.21 1.83

1.59
0.37

5

8

12 281

1

307

20

6.51

1.35 93.24
1.63 91.53

1.35
0.33

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการดาเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

จากผลการดาเนินโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 จึงสรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี 2565 ในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.51 ร้อยละเฉลี่ยผลการ
ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ที่ใช้จากเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็น
ร้อยละ 5.88 ร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ที่
ใช้จากเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 6.59 รายละเอียดตามตารางที่ 18 และแผนภูมิที่ 5
ตารางที่ 18 สรุปร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายที่บรรลุค่าเป้าหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
ลาดับ

คณะ-หน่วยงาน

ร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงาน
ที่บรรลุค่าเปาหมาย
(เงินงประมาณแผ่นดิน)

ร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนิน
งานที่บรรลุค่าเปาหมาย
(เงินรายได้)

ร้อยละเฉลี่ยผลการ
ดาเนินงานที่บรรลุ
เปาหมาย
(ภาพรวม)

1

คณะเกษตรศาสตร์

-

-

-

2

คณะนิติศาสตร์

-

-

-

3

คณะบริหารศาสตร์

-

33.33

30.77

4

คณะพยาบาลศาสตร์

-

11.11

10.53

5

คณะเภสัชศาสตร์

-

-

-

6

คณะรัฐศาสตร์

-

-

-

7

คณะวิทยาศาสตร์

-

-

-

8

คณะวิศวกรรมศาสตร์

50.00

23.53

26.32

9

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

-

10

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

-

-

-

11

คณะศิลปศาสตร์

-

-

-

12

สานักวิทยบริการ

50.00

21.43

25.00

13

สานักงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

-

-

-

14

สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

-

13.33

11.76

15

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว

-

-

-

16

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชานี

-

-

-

17

สานักงานอธิการบดี

-

4.76

4.05

5.88

6.59

6.51

ร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานภาพรวมปี 2565 ณ สิ้น
ไตรมาส 2
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แผนภูมิที่ 5 แสดงร้อยละเฉลี่ยผลการดาเนินงานโครงการที่บรรลุเปาหมาย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2

2.รายงานผลการเบิกจ่ ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สานักงบประมาณกาหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในภาพรวมรายจ่ายประจา
และรายจ่ายลงทุน ไว้ที่ร้อยละ 51 ดังนี้
ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1
ผลการเบิกจ่าย
ผลการเบิกจ่ายสะสม ผลการเบิกจ่ายสะสม
สะสม ณ ไตรมาส 2
ณ สิ้นไตรมาส 3
ณ สิ้นไตรมาส 4
รายจ่ายประจา
34.00
57.00
79.00
98.00
รายจ่ายลงทุน

13.00

29.00

46.00

75.00

ภาพรวม

30.00

51.00

72.00

93.00

เมื่อเปรี ยบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่า ยงบประมาณรายจ่า ย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 แล้วพบว่า มหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ
32.60 (จาแนกเป็นร้อยละเฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิดเป็นร้อยละ 45.75 และร้อยละ
เฉลี่ยผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 23.46) รายละเอียดตามตารางที่ 19 และแผนภูมิที่ 6 – 7
ตารางที่ 19 เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ณ สิ้นไตรมาส 2 และประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
ปีงบประมาณ

เปาหมายการ
เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย

ภาพรวม

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้

(สานักงบประมาณ
กาหนด)
ปี 2564
ณ สิ้นไตรมาส 2

54

37.15

49.60

27.63

ปี 2565
ณ สิ้นไตรมาส 2
หมายเหตุ :

51

32.60

45.75

23.46

1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรั บค่าธรรมเนียม
การศึกษา, เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2565)
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แผนภูมิที่ 6 เปรียบเทียบเปาหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

แผนภูมิที่ 7 เปรียบเทียบผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นไตรมาส 2
และปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 2

42

คณะ/สานัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า ในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่ น ดิ น และเงิ น รายได้ จ านวน 591,742,234.21 บาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 32.60 ของ
งบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 20 และแผนภูมิที่ 8
ตารางที่ 20 สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
รายละเอียด
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัตงิ านและแผนการใช้จ่าย (ต้นปีงบประมาณ)
งบประมาณรายจ่ายตัง้ เพิม่ กลางปีงบประมาณ
รวมงบประมาณ
รวมผลการเบิกจ่าย ณ สิน้ ไตรมาส 2
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบตั ิงานแผนการใช้จา่ ย
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบตั ิงานแผนการใช้จา่ ย (ร้อยละ)

งบประมาณแผ่นดิน
เงินรายได้
รวม
744,034,500.00 1,008,499,200.00 1,752,533,700.00
62,729,702.22
62,729,702.22
744,034,500.00 1,071,228,902.22 1,815,263,402.22
340,414,828.50 251,327,405.71 591,742,234.21
403,619,671.50 819,901,496.51 1,223,521,168.01
54.25
76.54
67.40

หมายเหตุ : งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย
1)
2)
3)
4)
5)

เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันรายการงบลงทุน) จานวน 107,567,940 บาท
เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบบุคลากร และงบดาเนินงาน) จานวน 292,802,617.33 บาท
เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการลักษณะการบริการวิชาการ) จานวน 1,942,554.17 บาท
เงินงบประมาณแผ่นดิน (โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) จานวน 1,306,560 บาท
เงินรายได้ (คก.บริหารจัดการอื่นๆ/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา)
จานวน
496,328,606.15 บาท
6) เงินรายได้ (โครงการลักษณะบริการวิชาการ) จานวน 136,885,649.25 บาท
7) เงินรายได้ (โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม) จานวน 632,913 บาท
8) เงินรายได้ (โครงการวิจัย) จานวน 66,334,742.52 บาท
9) เงินรายได้ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน) จานวน 77,079,885.59 บาท
10) เงินรายได้ (เงินทุนสารองมหาวิทยาลัย) จานวน 42,639,700 บาท
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แผนภูมิที่ 8 แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2
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เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ของคณะ/สานัก มีรายละเอียดดังนี้
1. คณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย
1.1) คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 47.94 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงิ นงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 50.11 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 45.19 ของงบประมาณเงินรายได้
1.2) สถานฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ
การเบิกจ่ายในภาพรวม 42.56 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้ อยละ 42.56 ของ
งบประมาณเงินรายได้
1.3) คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 42.26 ของงบประมาณ
ทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 52.14 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 37.89 ของงบประมาณเงินรายได้
2. คณะ/สานักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่าสุด ประกอบด้วย
2.1) สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม
20.20 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 20.40 ของงบประมาณเงินรายได้
2.2) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม
20.25 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 42.11 ของเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 2.19 ของงบประมาณเงินรายได้
2.3) สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละการเบิกจ่ายในภาพรวม 27.89 ของ
งบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 39.09 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน ผล
การเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 23.77 ของงบประมาณเงินรายได้
รายละเอียดตามตารางที่ 21 และแผนภูมิที่ 9
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ตารางที่ 21 เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จาแนกตามคณะ/หน่วยงาน
ล่าดั บ

คณะ/ส่านัก

แผนต้ นปี+ตั้ งเพิ่มกลางปี
เงินงบประมาณแผ่ นดิ น

1

คณะเกษตรศาสตร์

2

คณะนิตศิ าสตร์

3

เงินรายได้

ผลการเบิกจ่าย
รวม

เงินงบประมาณแผ่ นดิ น

เบิกจ่ายเงินรายได้

ร้อยละการเบิกจ่าย
รวม

เงิน
งบประมาณ
แผ่ นดิ น

เงินรายได้

ภาพรวม

64,992,000.00

46,035,300.00

111,027,300.00

30,487,559.06

7,379,321.70

37,866,880.76

46.91

16.03

34.11

5,632,700.00

26,655,400.00

32,288,100.00

2,917,962.33

7,851,569.29

10,769,531.62

51.80

29.46

33.35

คณะบริหารศาสตร์

29,334,000.00

60,872,560.95

90,206,560.95

14,712,425.73

13,456,524.07

28,168,949.80

50.15

22.11

31.23

4

คณะพยาบาลศาสตร์

12,666,000.00

28,577,730.59

41,243,730.59

6,604,063.20

10,827,412.17

17,431,475.37

52.14

37.89

42.26

5

คณะเภสัชศาสตร์

59,777,200.00

44,114,900.00

103,892,100.00

26,358,370.24

9,231,118.57

35,589,488.81

44.09

20.93

34.26

6

คณะรัฐศาสตร์

9,331,500.00

25,531,500.00

34,863,000.00

4,873,693.19

7,537,021.03

12,410,714.22

52.23

29.52

35.60

7

คณะวิทยาศาสตร์

110,039,800.00

86,629,400.00

196,669,200.00

55,140,385.09

39,146,900.21

94,287,285.30

50.11

45.19

47.94

8

คณะวิศวกรรมศาสตร์

78,954,900.00

58,100,340.00

137,055,240.00

39,408,124.38

12,328,256.36

51,736,380.74

49.91

21.22

37.75

9

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

3,294,553.87

3,670,130.07

6,964,683.94

53.26

35.09

41.85

138,336,200.00

10,458,690.00
167,412,690.20

16,643,990.00
305,748,890.20

58,254,432.01

3,670,130.07

61,924,562.08

42.11

2.19

20.25

11 คณะศิลปศาสตร์

72,491,600.00

67,181,200.00

139,672,800.00

35,163,059.19

10,996,962.37

46,160,021.56

48.51

16.37

33.05

12 สานักวิทยบริการ

16,297,200.00

25,763,300.00

42,060,500.00

9,446,499.56

5,959,626.29

15,406,125.85

57.96

23.13

36.63

417,200.00

40,672,880.00

41,090,080.00

8,298,321.07

8,298,321.07

20.40

20.20

6,925,800.00

18,848,000.00

25,773,800.00

4,480,693.49

7,187,838.19

23.77

27.89

9,768,000.00
4,400,000

9,768,000.00

-

4,157,189.55

4,157,189.55

-

42.56

42.56

4,400,000.00

-

1,252,948.27

1,252,948.27

-

28.48

28.48

28.86
23.46

31.51
32.60

10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

13 สานักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
14 สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

6,185,300.00

15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

-

17 สานักงานอธิการบดี
ผลรวมทั้งหมด

132,653,100.00
744,034,500.00

482,860,110.48

350,207,010.48
1,071,228,902.22 1,815,263,402.22

2,707,144.70

152,129,837.08

51,046,555.95
101,083,281.13
340,414,828.50 251,327,405.71 591,742,234.21

39.09

38.48
45.75

หมายเหตุ :
1.
2.
3.

ข้อมูลแผนงบประมาณ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะ/หน่วยงาน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน (ข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เท่านั้น)

46

แผนภูมิที่ 9 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบั จัดสรร และผลการเบิกจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2

47

รายละเอียดผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 รายคณะ/หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 22

48

ตารางที่ 22 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
ชือ่ หน่วยงานหลัก : คณะเกษตรศาสตร์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ด้านการผลิต บุคลากรภาครัฐยกระดับ ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
บัณฑิต
คุณภาพการศึกษาและการ การศึกษาและการเรียนรู้
เรียนรู้

ค่าเป้าหมาย

-

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึ
กษาและการเรี
ยนรู้ ผลรวม
โครงการบริ
หารจัดการ
โครงการบริหารจัดการ
จานวนหลักสูตร
หลักสูตร Non Degree
หลักสูตร Non Degree หรือ Non degree
หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ หลักสูตรรูปแบบใหม่

-

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

37,327,700

4,525,300

41,853,000

28,828,936

765,232

29,594,168 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

37,327,700

4,525,300
60,000

41,853,000
60,000

28,828,936

765,232
-

29,594,168
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเกษตร
วิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2566
ได้นาเสนอต่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว ในวัน
พฤหัสบดีที่ 7 เมษายน
2565 และอยู่ระหว่าง
การจัดเตรียมเอกสาร
นาเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

60,000

บาท

-

-

-

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

188

คน

จานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่
จานวนนักศึกษาที่คง
อยู่
ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

252

คน

-

-

-

788

คน

-

-

-

80

ร้อยละ

-

-

-

980,400

4,806,100

5,786,500

822,952

822,952

49

731,793

731,793

1,554,745 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,554,745

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

-

-

60,000
5,786,500

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

คน

60,000
4,806,100.00

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่างดาเนินงาน ผลการดาเนินแล้วเสร็จ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ

30

980,400.00

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

หลักสูตร

รายได้จากหลักสูตร
Non-Degree

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ผลรวม

-

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.

2

จานวนผู้เรียนใน
หลักสูตร Non
degree

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือ
หลั
กสูตรรูปแบบใหม่
โครงการผลิ
ตบัณฑิต ผลรวม โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี คณะ
เกษตรศาสตร์

หน่วยนับ

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
เปิดรับสมัครนักศึกษาปี
การศึกษา 2565

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.

โครงการสนับสนุนส่งเสริม ร้อยละของนักศึกษา
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ทีไ่ ด้รับบริการด้าน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สวัสดิการ

80

ร้อยละ

จานวนนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมอบรมมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เป็นไปตามที่กาหนด

1

ชิ้นงาน

-

80

ร้อยละ

-

ร้อยละของความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้และการใช้
ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

80

ร้อยละ

ร้อยละความพึง
พอใจของนักศึกษาที่
เข้าร่วมมีความพึง
พอใจในระดับดี

80

ร้อยละ

ร้อยละของความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้และการใช้
ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

75

ร้อยละ

โครงการพัฒนาหลักสูตรให้ ร้อยละของความพึง
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ พอใจของนักศึกษา
ผู้เรียนและประเทศ
ต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้และการใช้
ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

80

ร้อยละ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด โครงการเงินบริจาคเพื่อ
การศึกษา
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ด้านการผลิตบัณฑิต

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม

345,300

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี

-

345,300
1,374,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.

345,300

345,300
1,374,000

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

35,000

35,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

35,000
541,525

35,000
541,525 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,321,300
40,629,400

275,000

2,596,300

395,000

395,000

2,044,000
11,780,700

4,365,300
52,410,100

383,160

16,000

399,160 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน ดาเนินการจัดซื้อตาม
แผนที่กาหนด

11,250

11,250 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน ดาเนินการจัดซื้อตาม
แผนที่กาหนด

383,160
30,035,048

50

568,775
2,100,800

951,935
32,135,848

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน กาลังดาเนินงาน
โครงการฯ ตาม
แผนปฏิบัติการฯ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

2,321,300

ปัญหาอุปสรรค

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการพัฒนากาลังคน
ด้านการวิจัย และสถาบันความรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
โครงการพัฒนากาลังคน
และสถาบันความรู้

โครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

จานวนนักวิจัย

1

คน

จานวนผลงานวิจัย
พื้นฐานและวิจัยขั้น
แนวหน้า

1

ชิ้นงาน

จานวนเครือข่าย
ความร่วมมือ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

3

หน่วย

11

คน

จานวนนักวิจัย
โครงการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการจาก จานวนโครงการ
ด้านการ
จากแหล่งทุนภายนอก
แหล่งทุนภายนอก
บริการวิชาการที่
บริการวิชาการ
ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งทุนภายนอก
โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการจัดการ จานวนผู้เข้าร่วม
ด้านการศึกษา
หลักสูตรด้านการเกษตร โครงการด้านการ
Non-degree (non-credit) บริการวิชาการ
จานวนหลักสูตร Up
skill Reskill
รายได้จากหลักสูตร
ระยะสั้น

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.
2,166,000

โครงการ

100

2,166,000

คน

18,895,000

18,895,000

21,061,000
21,061,000
6,816,000

21,061,000
21,061,000
6,816,000

6,816,000
346,000

6,816,000
346,000

หลักสูตร

-

100,000

บาท

-

20

คน

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ

500

คน

-

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ

100,000

คน

-

รายได้จากการ
บริการวิชาการด้าน
เศรษฐกิจฐานราก

100,000

บาท

-

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการด้าน จานวนผู้เข้าร่วม
ด้านเศรษฐกิจฐานราก
เศรษฐกิจฐานราก
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ

6

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

866,400

866,400 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

3,307,675

3,307,675 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

4,174,075
4,174,075
70,092

4,174,075
4,174,075
70,092 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

70,092
-

70,092
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

2

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี

-

346,000
1,010,000

-

-

346,000
1,010,000

-

51

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

รายได้จากการ
บริการวิชาการด้าน
เศรษฐกิจฐานราก

โครงการบริการวิชาการด้านเศรษฐกิจฐานราก ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบกลไก
กลไกการบริหารงาน
การบริหารงานบริการ
บริการวิชาการของ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

หน่วยนับ

1,000,000

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.

บาท

-

บาท/เดือน

-

500

รายได้จากงาน
บริการวิชาการ
รายได้จากงาน
บริการวิชาการ
ร้อยละความพึง
พอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการ
ให้บริการ

50,000

บาท

500,000

บาท

-

80

ร้อยละ

-

100

คน

จานวนศูนย์
เชี่ยวชาญที่มีความ
พร้อมสาหรับการ
เรียนรู้และฝึกทักษะ

2

ศูนย์

ร้อยละของนักศึกษา
หรือบัณฑิตหรือผู้เข้า
รับการอบรมที่เป็น
ผู้ประกอบการ

15

ร้อยละ

-

-

1,010,000
514,500

514,500
-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.

1,010,000
514,500

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

8,686,500

36,417 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

36,417
-

36,417
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

514,500
454,000

-

6,438,000

-

-

-

6,892,000

-

-

-

15,578,500

-
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สถานะ

36,417

-

โครงการส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่สาคัญของ
ภาค ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ของผู้ร่วมโครงการ
หรือประชาชน
กลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการ
วิชาการของมหาวิ
ทยาลัตย ผลรวม
โครงการส่
งเสริมการผลิ
โครงการส่งเสริมการผลิต จานวนผู้เข้ารับการ
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
อบรม
Economy) ให้เป็นฐาน Economy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่สาคัญของภาค รายได้ใหม่ที่สาคัญของภาค
โครงการส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
Economy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหม่ที่สาคัญของภาค

ค่าเป้าหมาย

106,509

106,509

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมพื้นที่และการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
การอบรมเทคโนโลยีสาร
สกัด ใน 5 หัวข้อ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
จัดเตรียมพื้นที่และการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ใน
การอบรมเทคโนโลยีสาร
สกัด ใน 5 หัวข้อ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการพัฒนาระบบ
ด้านการทานุ กลไกการบริหารงานทานุ
บารุง
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบกลไก ร้อยละความพึง
การบริหารงานทานุบารุง
พอใจของ
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับบริการด้านทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการอนุ
รักษ์ ผลรวม โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
พันธุกรรมพืชอัน
การขยายพันธุพ์ ืชพื้นเมือง
เนื่องมาจากพระราชดาริ และแมงกินได้เพื่อการ
สมเด็จพระเทพ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

80

ร้อยละ

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ

50

คน

จานวนฐานข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

1

ฐาน

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.

150,000

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี

90,000

90,000

90,000

90,000
150,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

-

75,000

-
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สถานะ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

75,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการฯ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน 1. ดูแลและขยายพันธุ์
พืชพื้นเมืองและแมลงกิน
ได้ จานวน 4 ชนิด คือ
กล้วยไม้แดงอุบล หนาม
แดง มะนาวไร้หนาม
จิ้งหรีดทองดา
2. สารวจพื้นที่และ
พัฒนาพื้
3. กาลังดาเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่นที่จัดตั้ง
ศูนย์ โดยได้เตรียมพื้นที่
สาหรับจัดตั้งศูนย์ฯ แล้ว
4. รวบรวมข้อมูลพืช
พื้นเมืองและแมลง รวม 4
ชนิด
5. ออกแบบและจัดทาสื่อ
เพื่อจัดแสดง จัดพื้นที่
แสดงข้อมูล จัดกิจกรรม
อบรมเผยแพร่ความรู้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

โครงการสารวจและรวบรวม จานวนผู้เข้าร่วม
ข้อมูลนิเวศวิทยา ความ
โครงการ
หลากหลายทางชีวภาพ และ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สัตว์น้า เพื่อพัฒนาฐาน
ชีวภาพในพื้นที่กลุ่มภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
2

จานวนฐานข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการอนุรักษ์ปลาเสือตอ จานวนผู้เข้าร่วม
ลายเล็กในแม่น้ามูลโดยการมี โครงการ
ส่วนร่วมของชุมชน

จานวนฐานข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

100

คน

1

ฐาน

80

คน

1

ฐาน

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.
100,000

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี
100,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.
50,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

50,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

80,000

80,000

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่างดาเนินงาน 1. การจัดนิทรรศการใน
เทศกาลข้าวใหม่ปลามัน
และเกษตรอีสานใต้ไม่ได้
ดาเนินกิจกรรมดังกล่าว
แต่จะดาเนินการขอ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรม
เพื่อให้โครงการสามารถ
ดาเนินการได้ตาม
วัตถุประสงค์. มีการนา
นักศึกษาไปร่วมในการ
สารวจ/ศึกษา จานวน...
16 ...คน

สถานการณ์โควิด
19 ดาให้กิจกรรม
การสารวจล่าช้า
และบางกิจกรรมไม่
สามารถดาเนินการ
ได้ ทาให้การใช้จ่าย
งบประมาณไม่
เป็นไปตามแผน
ดาเนินงาน

-

40,000

-
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40,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน 1. วันที่ 23 มีนาคม
2565 โรงเรียนบ้านหัว
เห่ว ตาบลโขงเจียม
อาเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม
50 คน จานวนนักศึกษา
เข้าร่วม 4 คน

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

โครงการอนุรักษ์พันธุข์ ้าง
จานวนฐานข้อมูล/
พื้นเมืองอุบลราชธานีเพื่อสืบ แหล่งเรียนรู้ ด้าน
สานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด
สมเด็านุ
จพระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯผลรวม
สยามบรม
ยุทธศาสตร์
ที่ 4 ด้าารินการท
บารุงศิลปวั
ฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาระบบ
โครงการจัดซื้อจัดหา
ด้านการมุ่งสู่ ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
ดิจิทัล
การจัดการศึกษา
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหทารจั
ผลรวม
ยุทธศาสตร์
ี่ 5 ดด้การ
านการมุ
่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการพัฒนากายภาพ โครงการ ปรับปรุง อาคาร
ด้านการเป็น ระบบสาธารณูปโภคและ และสิ่งก่อสร้าง ของ
มหาวิทยาลัย โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยราชธานี
น่าอยู่และเป็น มหาวิทยาลัย
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

1

ฐาน

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.
100,000

430,000
430,000
ร้อยละความพึง
พอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

80

100

ร้อยละ

ร้อยละ

4,915,000

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.

100,000

50,000

90,000
17,000

430,000
520,000
17,000

215,000
215,000

17,000
17,000

17,000
17,000
4,915,000

-
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

50,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

215,000
215,000
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน 1. การปลูกข้าวพื้นเมือง
และดูเเลรักษา 2. การ
ตัดพันธุป์ น3. การบันทึก
ลักษณะประจาพันธุ์ 4.
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ด้านการ
ดาเนินงาน การจัด
กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้าว
พื้นเมือง ในงานเกษตร
อีสานใต้ ซึ่งจัดในเดือน
กุมภาพันธ์ ณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ไม่สามารถดาเนินการได้
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิค 19
จึงมีการปรับเปลี่ยนเป็น
การประชาสัมพันธ์
แปลงข้าวพื้นเมือง ต่อ
นักเรียน/นักศึกษา
เกษตรกร บริเวณรอบ
มหาวิทยาลัยในไตรมาส 4

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัย
น่าอยู่และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย
ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการ ปรับปรุง อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง ของ
มหาวิทยาลัยราชธานี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการบารุงรักษา
ซ่อมแซม อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัย
ราชธานี

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
งพื้นฐานของมหาวิ
ยุทธศาสตร์ทโครงสร้
ี่ 6 ด้าานการเป็
นมหาวิทยาลัทยาลั
ยน่ายอยูผลรวม
่และเป็นมิตรกับ
แวดล้กษะ
อม ผลรวมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 7 โครงการพัสิฒ่งนาทั
ด้านการ
และสมรรถนะด้านการ
ขีดความสามารถของบุคลากร
พัฒนา
ปฏิบัติงาน
ทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

80

ร้อยละ

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

100

ร้อยละ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

80

ร้อยละ

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.

100

ร้อยละ

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่มี
ทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริม
ความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย

20

คน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

-

108,900

557,300

666,200

107,611

27,945

135,556 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ

107,611
107,611

27,945
27,945
16,945.80

135,556
135,556
16,945.80 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ

-

5,023,900
5,023,900
ร้อยละของ
บุคลากรที่มีทักษะ
และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี

557,300
557,300
17,200

5,581,200
5,581,200
17,200

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

โครงการส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละของ
ศักยภาพบุคลากรสาย
บุคลากรที่มีทักษะ
วิชาการและสายสนับสนุน และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
ผลรวม
ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 โครงการบริหารองค์กรสู่
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการ
ความเป็นเลิศ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
บริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

100

ร้อยละ

จานวนกิจกรรม
โครงการที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

3

กิจกรรม

ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

300

คะแนน

80

ร้อยละ

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย

80

ร้อยละ

โครงการบริหารจัดการด้าน ร้อยละของ
สาธารณูปโภค
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

80

ร้อยละ

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย

80

ร้อยละ

โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบและ โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง ร้อยละของ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร เหมาทาความสะอาด
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี

329,500

329,500

346,700
346,700
120,000

346,700
346,700
120,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

27,130

27,129.60 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

44,075
44,075
805

44,075
44,075
805 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

805
104,358

805
104,358 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,108,803

1,108,803 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,213,161

1,213,161

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
และจ้างเหมาตาม
แผนปฏิบัติการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

120,000
256,100

120,000
256,100

-

-

3,120,000

3,120,000

-

-

3,376,100

3,376,100

-
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อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างดาเนินการ
และจ้างเหมาตาม
แผนปฏิบัติการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี + กลางปี
งปม.
รด.
64,992,000

3,496,100
46,035,300

รวมงบประมาณต้นปี+
ระหว่างปี
3,496,100
111,027,300

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
งปม.
รด.
30,487,559

58

1,213,966
7,379,322

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2
1,213,966
37,866,881

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานหลัก : คณะนิติศาสตร์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการค่าใช้จ่าย
ด้านการผลิต
บุคลากรภาครัฐ
บัณฑิต
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณ
ภาพการศึตกบัษาและการเรี
ยนรู้ ผลรวม
โครงการผลิ
ณฑิต
โครงการผลิ
ตบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์
ระดับปริญญาตรี คณะ
นิติศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

-

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ไม่มี

ต้นปี+กลางปี

ผลรวม
งบประมาณ

งปม.
1,602,600

รด.
10,852,200

12,454,800

1,602,600

10,852,200
2,508,300

12,454,800
2,508,300

ผลการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
2564)
งปม.
รด.
815,400
2,605,291

815,400

2,605,291
2,513,430

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

3,420,691 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ
(ให้เติมข้อมูล
ประเมินตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3,420,691
2,513,430 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่

400

คน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

446 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่

340

คน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

407 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

2,513,430
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการสนับสนุนส่งเสริม จานวนนวัตกรรม
สนับสนุนกิจกรรมเสริม และพัฒนากิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย
หลักสูตร
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ไม่มี

2,508,300
956,500

2,508,300
956,500

-
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2,513,430
-

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการดาเนิน
พัฒนา
โครงการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
มีการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์
และเว็บไซด์
มหาวิทยาลัยและคณะ
จัดกิจกรรมค่ายว่าที่
นักกฎหมาย นิติ ม.
อุบลฯ แบบออนไลน์
โดยการจัดกิจกรรม
ถาม-ตอบปัญหา
กฎหมาย การตอบ
คาถามจากหนังสั้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 1
ต้องปรับตัวในการ
เรียนแบบผสมผสาน
อาจส่งผลกระทบต่อ
นักศึกษาที่ต้อง
ปรับตัวและต้องมี
อุปกรณ์ในการเรียน
เพิ่มเติมและสถานะ

สภาพเศรษฐกิจของ
ครอบครัวของ
นักศึกษาบางคนไม่เอ
ต่อการเรียนแบบ
ผสมผสาน

จัดกิจกรรมที่
มาตรการการ
หลากหลายแบบ
ป้องกันการแพร่
ผสมผสาน ให้
ระบาดของโรคไวรัส
สอดคล้องตาม
โคโรน่า 2019
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและความ
ต้องการของนักศึกษา
เป็นสาคัญ

1. จัดหาอุปกรณ์
การสื่อสารให้
นักศึกษายืมเรียน
2. จัดหา
ทุนการศึกษา

1. ปรับรูปแบบ อยู่ระหว่าง
กิจกรรมที่เป็น
ดาเนินงาน
แบบผสมผผสานให้
เป็นที่น่าสนใจ
2. เพิ่มช่อง
ทางการเผยแพร่
และ
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ที่
หลากหลาย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ต้นปี+กลางปี
งปม.

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลัโครงการสนั
กสูตร ผลรวม
บสนุนการ โครงการเงินบริจาคเพื่อ
จัดการศึกษา
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต

โครงการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผู้เรียนและประเทศ

ผลรวม
งบประมาณ

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย

ไม่มี

รด.
956,500
200,000

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย

ไม่มี

24,700

24,700

-

224,700
14,541,700
179,300

224,700
16,144,300
179,300

-

179,300
179,300
5,291,800

179,300
179,300
5,291,800

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 โครงการวิจัยและ
โครงการวิจัยและสร้าง
จานวน
ด้านการวิจัย
สร้างนวัตกรรมเพื่อตอบ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้า
ผลงานวิจัยหรือ
โจทย์ท้าทายของสังคม ทายด้านทรัพยากร
นวัตกรรมทาง
สิ่งแวดล้อม และ
สังคมและ
การเกษตร/สังคมสูงวัย/
นวัตกรรมสาหรับ
สังคมคุณภาพและความ
ผู้สูงอายุ
มั่นคง
โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการบริการ
โครงการบริการวิชาการ
จานวนผู้เข้าร่วม
ด้านการบริการ วิชาการด้านการศึกษา ด้านการศึกษา
โครงการด้านการ
วิชาการ
บริการวิชาการ

1,602,600

956,500
200,000

ผลการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
2564)
งปม.
รด.
59,000

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เป็นโครงการที่รัร
บบริจาคทุนการศึกษา
จากศิษย์เก่า บุคคล
ภายใน
บุคคลภายนอก ห้าง
ร้าน บรษัท ที่มีความ
ต้องการให้
ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาคณะ
นิติศาสตร์

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ประชุมเพื่อจัดทา
หลักสูตรรูปแบบใหม่
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย

ขาดแนวทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน

59,000
5,177,721
9,640

59,000
5,993,121
9,640 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

9,640
9,640
-

9,640
9,640
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีงานวิจัยที่ได้รับทุน
สนับสนุนจานวน 3
งาน และอยู่ระหว่าง
เก็บรวบรวมข้อมูล
ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ
เรียบรียง วิเคราะห์
สังเคราะห์ผล

มาตรการการ
จัดประชุม
อยู่ระหว่าง
ป้องกันการแพร่
ออนไลน์ผ่านระบบ ดาเนินงาน
ระบาดของโรคไวรัส ZOOM กับผู้ร่วม
โคโรน่า 2019
วิจัยอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลต่อการเดินทาง
ไปเก็บข้อมูลใน
ต่างประเทศ และ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จัดหลักสูตรอบรม(หา รายได้) จานวน 3
หลักสูตรและอยู่
ระหว่างดาเนินการ

-

815,400
-

-

60

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

59,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ
(ให้เติมข้อมูล
ประเมินตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการดาเนิน
พัฒนา
โครงการ

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มหาวิทยาลัยควร
กาหนดแนวทางใน
การดาเนินงานที่
ขัดเจน สามารถ
ดาเนินการได้จริง

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 โครงการบริการ
ทธศาสตร์
ชื่อโครงการย่
ย
ด้ายุนการบริ
การ วิชาการด้
านการศึกอษา
( 8 หลัก)
วิชมหาวิ
าการ ทยาลัย

โครงการบริการวิชาการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ด้านการศึ
กษา
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ต้นปี+กลางปี

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมที่มี
ความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มขึ้นและ
นาไปใช้ประโยชน์
ได้

85

ร้อยละ

ผลการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
2564)
งปม.
รด.
-

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมที่มี
ความรู้ทาง
กฎหมายเพิ่มขึ้น

85

ร้อยละ

-

-

-

-

งปม.

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพัฒนาระบบ โครงการจัดซื้อจัดหา
ด้านการมุ่งสู่
ฐานข้อมูลสารสนเทศ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
เพื่อการบริหารจัดการ สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
ดิจิทัล
การจัดการศึกษา

จานวนฐานข้อมูล
ดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศที่
รองรับการบริหาร
จัดการในด้าน
ต่าง ๆ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยน่า
อยู่และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การทยาลั
ผลรวม
ด้การบริ
านการมุห่งารจั
สู่มดหาวิ
ยดิจิทัล ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการ ปรับปรุง อาคาร
กายภาพ ระบบ
และสิ่งก่อสร้าง ของ
สาธารณูปโภคและ
มหาวิทยาลัยราชธานี
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

80

-

รด.

5,291,800
5,291,800
665,600

-

ร้อยละความพึง
พอใจของ
บุคลากรต่อระบบ
สารสนเทศ

ผลรวม
งบประมาณ

5,291,800
5,291,800
665,600

-

ร้อยละ

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

665,600
665,600
800,000

665,600
665,600
800,000

-
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-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ
(ให้เติมข้อมูล
ประเมินตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
85 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการดาเนิน
พัฒนา
โครงการ

85 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ตาม
คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์

บางรายการไม่มีการ ขออนุมัติปรับ
ผลิตสินค้าแล้ว
รายละเอียด
ครุภัณฑ์ให้
สามารถจัดซื้อได้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างประกาศ
ราคากลาง

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยน่า
อยู่และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการ ปรับปรุง อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง ของ
มหาวิทยาลัยราชธานี

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ร้อยละของ
อาคารที่มีการใช้
อย่างมี
ประสิทธิภาพให้
เป็นไปตาม
ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิกา
ร เรื่อง แนว
ทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ใช้ประโยชน์
อาคารของสถาบัน
อุดมศึกษา

100

โครงการส่งเสริมและ
ร้อยละของ
พัฒนาขีดความสามารถของ บุคลากรที่มีทักษะ
บุคลากร
และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด

85

-

รด.

ผลการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
2564)
งปม.
รด.

ร้อยละ

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับ
สิยุ่งทแวดล้
อม ทผลรวม
ธศาสตร์
ี่ 7 โครงการพัฒนาทักษะ โครงการส่งเสริม
ร้อยละของ
ด้านการพัฒนา และสมรรถนะด้านการ ความก้าวหน้าในการทางาน บุคลากรที่มีทักษะ
ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงาน
และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด
จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่มี
ทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริม
ความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย

ผลรวม
งบประมาณ

800,000
800,000
465,700

800,000
800,000
465,700

-

ร้อยละ

-

54,200

54,200
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1,600

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1,600 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ
(ให้เติมข้อมูล
ประเมินตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
100 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการดาเนิน
พัฒนา
โครงการ

จัดกิจกรรมเสริม
ความรู้การพัฒนา
ทักษะในการทางาน
ในแต่ละสายงานให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

85 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จัดกิจกรรมเสริม
ความรู้การพัฒนา
ทักษะในการทางาน
รายบุคคลให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

-

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากร
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ต้นปี+กลางปี
งปม.

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่มี
ทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริม
ความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีทักษะ
และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด

85

-

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่มี
ทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริม
ความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ผลรวม
โครงการเสริมสร้าง
โครงการสร้างเสริม
ร้อยละความ
ความมั่นคง และ
สวัสดิการและคุณภาพชีวิต ผูกพันของ
สวัสดิการ
อย่างมีความสุข
บุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อเสริมสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร
โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ ผลรวม

ผลรวม
งบประมาณ
รด.

ร้อยละ

-

55,300

ผลการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
2564)
งปม.
รด.
-

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

85 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,600
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

55,300

85

575,200
35,200

-

85

575,200
35,200

ร้อยละ

35,200

35,200

-

1,600
-

-

-

-

-

-

-
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บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ
(ให้เติมข้อมูล
ประเมินตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
85 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

85 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการดาเนิน
พัฒนา
โครงการ

ส่งเสริมการเข้าร่วม
อบรมเพิ่มพูนความรู้
ตามศักยภาพแบบ
ออนไลน์และแบบใน
ที่ตั้ง

-

-

อยู่ระหว่างสารวจ
ความต้องการการจัด
สวัสดิการ การดูแล
สุขภาพ การดูแลวัสดิ
ภาพในการทางาน
และนามาจัดกิจกรรม
ตามความต้องการ
ของบุคลการ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 โครงการพัฒนาระบบ โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ด้านการบริหาร และกลไกเพื่อการ
ของหน่วยงาน
องค์กรสู่ความเป็น บริหารองค์กร
โครงการบริหารและ
เลิศ
จัดการหน่วยงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดร้าเนิ
นการตาม
อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์
ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหาร
กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้องค์
านการบริ
หารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลรวม
งบประมาณ

-

รด.
610,400
606,500

610,400
606,500

80

ร้อยละ

31,800

31,800

80

ร้อยละ

3,928,300

3,928,300

4,566,600
4,566,600
26,655,400

4,566,600
4,566,600
32,288,100

-

5,632,700

ผลการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม
2564)
งปม.
รด.
1,600
-

-

838,418

2,917,962
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838,418
838,418
7,851,569

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

1,600
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

838,418 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

838,418
838,418
10,769,532

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการ
(ให้เติมข้อมูล
ประเมินตัวชี้วัด
เฉพาะตัวเลข
เท่านัน้ )
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
80 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการด้านพัสดุ
เพื่อการจัดซื้อ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการดาเนิน
พัฒนา
โครงการ

ครุภัณฑ์บางรายการ ปรับรายละเอียด อยู่ระหว่าง
ไม่ผลิตแล้ว
เฉพาะครุภัณฑ์ให้ ดาเนินงาน
สามารถ

ชื่อหน่วยงานหลัก : คณะบริหารศาสตร์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึ
กษาและการเรี
ยนรู้ ผลรวมโครงการบริหารจัดการ
โครงการบริ
หารจัดการ
หลักสูตร Non Degree
หลักสูตร Non Degree หรือ
หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่
หลักสูตรรูปแบบใหม่

ตัวชี้วัด

งบประมาณในการ
สนับสนุนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาต่อ
ปีงบประมาณ

จานวนผู้เรียนใน
หลักสูตร Non degree

รายได้จากหลักสูตร
Non-Degree

จานวนหลักสูตร Non
degree

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร
รูปโครงการผลิ
แบบใหม่ ผลรวม
ตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
จานวนนักศึกษาเข้า
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
บัณฑิตศึกษา คณะบริหารศาสตร์ ใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

967,920 บาท

ต้นปี

ผลรวมงบประมาณ

งปม.
5,389,900.00

รด.
19,190,600.00

5,389,900.00

19,190,600.00
80,000.00

20 คน

-

-

1 หลักสูตร

-

59 คน

80,000.00
774,800.00

งปม.
2,483,447.60

รด.
8,301,507.70

2,483,447.60

8,301,507.70
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

10,784,955.30 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

5,389,900 อยู่ระหว่างดาเนินงาน คณะบริหารศาสตร์ให้
การสนับสนุนเงินเดือน
สาหรับบุคลากรลาศึกษา
เพื่อยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้กับบุคลากร
ในคณะ

10,784,955.30
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการร่าง
หลักสูตรเรียนล่วงหน้า
สาหรับนักเรียน ม.ปลาย
จะเริ่มใช้ในภาคต้น
2565

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการร่าง
หลักสูตรเรียนล่วงหน้า
สาหรับนักเรียน ม.ปลาย
จะเริ่มใช้ในภาคต้น
2565

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการร่าง
หลักสูตรเรียนล่วงหน้า
สาหรับนักเรียน ม.ปลาย
จะเริ่มใช้ในภาคต้น
2566

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565

-

500,000 บาท

15 คน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

-

-

-

51,940.00

51,940.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะบริหารศาสตร์
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์

จานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชากาตลาด

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

5 คน

-

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

483,800.00

2,120 คน
80 ร้อยละ

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

620 คน

จานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่

126 คน

จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

270 คน

892,600.00

-

-

-

64,530.00

-

64,530.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

66

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

นักศึกษารับเข้าศึกษาปี
การศึกษา 2563 ยังไม่
มีผู้สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2564 คาด
ว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษา
1 คน ในภาค 1/2565

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ไม่มี

ไม่มี

รด.

50 ร้อยละ

700 คน

ผลการดาเนินงาน

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

5

-

100 จบการศึกษาแล้ว 5 คน
ประกอบด้วยนักศึกษา
รับเข้า 2/2560 จานวน
3 คน รับเข้า 1/2561
จานวน 1 คน รับเข้า
1/2562 จานวน 1 คน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565

2,171

100 ข้อมูล ณ วันที่ 5
เมษายน 2565
46.08 อยู่ระหว่าง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินงาน
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทุกหลักสูตร เฉพาะนศ.
รหัส 61 สาเร็จ
การศึกษา
จานวน 452 คน
คิดเป็นร้อยละ 46.08
จากยอดรับเข้าปี 61
จานวน 981 คน
493 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

413

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ปี 2564
ทั้งสิ้น 493 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.
65)
อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565
100 ข้อมูล ณ วันที่ 5
เมษายน 2565

ผู้ให้ทุนจัดสรร
ทุนการศึกษาให้
น้อยกว่าจุดคุ้มทุน
ของหลักสูตร
การตลาดค้าปลีก

คณะฯ ชะลอการ
รับในปีการศึกษา
2565

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชากาตลาด
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการเงิน
และการลงทุน

จานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่
ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
จานวนนักศึกษาเข้า
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ใหม่
การโรงแรม
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

ผลรวมงบประมาณ
รด.

80 ร้อยละ

120 คน

40 คน

325,800.00

200 คน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ผู้ให้ทุนจัดสรร
ทุนการศึกษาให้
ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
น้อยกว่าจุดคุ้มทุน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
ของหลักสูตร
กาหนด
การตลาดค้าปลีก

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

42.78 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

81 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ปี 2564
ทั้งสิ้น 81 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.
65)

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

630,400.00

สถานะ

-

-

100 คน

330 คน

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

80 ร้อยละ

73 คน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

-

-

480.00

-

480.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
-
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สูงกว่าเป้าหมาย

สูงกว่าเป้าหมาย

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด เฉพาะนศ.
รหัส 61 สาเร็จ
การศึกษา
จานวน 77 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.78
จากยอดรับเข้าปี 61
จานวน 180 คน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

149 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
60.37 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

104

-

413

ข้อมูล ณ วันที่ 5
เมษายน 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด เฉพาะนศ.
รหัส 61 สาเร็จ
การศึกษา
จานวน 99 คน
คิดเป็นร้อยละ 60.37
จากยอดรับเข้าปี 61
จานวน 164 คน
100 อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ปี 2564
ทั้งสิ้น 104 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.
65)
-

อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565

100 ข้อมูล ณ วันที่ 5
เมษายน 2565

คณะฯ ชะลอการ
รับในปีการศึกษา
แนวทางแก้ไข/
2565
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
การโรงแรม
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

80 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

80 คน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

9 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
จานวนนักศึกษาเข้า
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ใหม่
ธุรกิจ
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

198 คน

412,200.00

395 คน

-

350.00

350.00 สูงกว่าเป้าหมาย

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

74 คน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

65 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

72 คน

-

-

-
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อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565

100 ข้อมูล ณ วันที่ 5
เมษายน 2565
42.21 อยู่ระหว่าง
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ดาเนินงาน
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด เฉพาะนศ.
รหัส 61 สาเร็จ
การศึกษา
จานวน 62 คน
คิดเป็นร้อยละ 42.21
จากยอดรับเข้าปี 61
จานวน 154 คน

-

171,500.00

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ปี 2564
ทั้งสิ้น 9 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.
65)

425

80 ร้อยละ

31 คน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
เฉพาะนศ.รหัส 61
สาเร็จการศึกษา
จานวน 0 คน
คิดเป็นร้อยละ 0
จากยอดรับเข้าปี 61
จานวน 128 คน

-

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
จานวนนักศึกษาเข้า
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ ใหม่
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ)
จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด
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อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ปี 2564
ทั้งสิ้น 65 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.
65)
อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565
97 ข้อมูล ณ วันที่ 5
เมษายน 2565

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตร
( 12 หลัก)
ภาษาอังกฤษ)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

80 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

34.69 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

20 คน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

17 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

สูงกว่าเป้าหมาย

-

จานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่

230 คน

จานวนนักศึกษาที่คงอยู่

720 คน

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

872,100.00

-

-

-

80 ร้อยละ

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

225 คน

-

-

4,563,200.00

-

-

-
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ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

รด.

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผลรวม

ผลรวมงบประมาณ

117,300.00

117,300.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

701
64.38 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

215 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด เฉพาะนศ.
รหัส 61 สาเร็จ
การศึกษา
จานวน 17 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.69
จากยอดรับเข้าปี 61
จานวน 49 คน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ปี 2564
ทั้งสิ้น 17 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.
65)
-

อยู่ระหว่างรอจานวน
นักศึกษาใหม่รับเข้า
2565

97 ข้อมูล ณ วันที่ 5
เมษายน 2565
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด เฉพาะนศ.
รหัส 61 สาเร็จ
การศึกษา
จานวน 197 คน
คิดเป็นร้อยละ 64.38
จากยอดรับเข้าปี 61
จานวน 306 คน
อยู่ระหว่างดาเนินการ
ทั้งนี้ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา ปี 2564
ทั้งสิ้น 215 คน
(ข้อมูล ณ วันที่ 5 เม.ย.
65)

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

ผลรวมงบประมาณ

ร้อยละของความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

รด.
929,500.00

-

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ด้าน
ร้อยละของความพึง
การผลิตบัณฑิต (เงินรายได้สะสม) พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

89,700.00

-

โครงการพัฒนาและปรับปรุง
กลไกการรับเข้าศึกษาเชิงรุกทุก
ระดับ

80 ร้อยละ

6,609,300.00

-

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ด้าน
การผลิตบัณฑิต

ร้อยละของความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการวิจัยและสร้าง
โครงการวิจัยและสร้าง
จานวนผลงานวิจัย
2 ด้านการวิจัย นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้าทาย
หรือนวัตกรรมทาง
ทายของสังคม
ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และ สังคมและนวัตกรรม
การเกษตร/สังคมสูงวัย/สังคม
สาหรับผู้สูงอายุ
คุณภาพและความมั่นคง
จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

5,389,900.00
1 ผลงาน

จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพือ่ ตอบโจทย์ท้าทายของ
สังโครงการวิ
คม ผลรวม
จัยและสร้าง
โครงการวิจัยและสร้าง
จานวนผลงานวิจัย
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
หรือนวัตกรรมทาง
ความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการแข่งขันและ สังคมและนวัตกรรม
และยกระดับการพึ่งพา
ยกระดับการพึ่งพาตนเองใน
สาหรับผู้สูงอายุ
ตนเองในระดับประเทศ
ระดับประเทศ

งปม.

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.
359,660.00

-

1,311,445.40

2,483,447.60
-

1,671,105.40
10,089,913.10
18,935.00

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

359,660.00 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

83

100

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

83

100

1,311,445.40 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

83

100

-

1,671,105.40
12,573,360.70
18,935.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1 ผลงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1 ผลงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

7,628,500.00
31,462,300.00
2,399,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

ผลงาน

2,399,000.00
600,000.00

-

-
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18,935.00
20,000.00

18,935.00
20,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

การดาเนินการส่งต้น
เรื่องคาขอจัดซื้อ
กระจุกตัวในไตรมาส
2

ได้ดาเนินการทา
บรรลุค่า
บันทึกแจ้ง
เป้าหมายตาม
กาหนดการส่งเรื่อง ตัวชี้วัด
ขอจัดซื้อและ
เร่งรัดการ
ดาเนินการในไตร
มาสแรกของปี
การดาเนินการส่งต้น ได้ดาเนินการทา
เรื่องคาขอจัดซื้อ
บันทึกแจ้ง
กระจุกตัวในไตรมาส กาหนดการส่งเรื่อง
2
ขอจัดซื้อและ
เร่งรัดการ
ดาเนินการในไตร
มาสแรกของปี

ยังไม่มีการดาเนิน
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ

ปีงบประมาณ
2565 มีการ
ดาเนินโครงการวิจัย
จานวน 5 โครงการ
ซึ่งดาเนินการแล้ว
ยังไม่มีการดาเนิน
เสร็จได้ผลงานวิจัย
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
แล้ว จานวน 1
การพัฒนาทรัพยากร
โครงการ และอยู่
สิ่งแวดล้อม
ระหว่างดาเนินการ
มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง คือ 4 โครงการ จึงยัง
โครงการสารวจการ
ไม่ได้นามานับรวม
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เป็นผลงานวิจัย
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้า
เขื่อนสิรินธร ปี 2564ฯ

ติดตาม ให้หัวหน้า อยู่ระหว่าง
โครงการ
ดาเนินงาน
ดาเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงาน
เพื่อให้สามารถ
ส่งผลงานวิจัยได้
ตามกาหนด
ระยะเวลา

ยังไม่มีการดาเนิน
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ

1. ติดตาม ให้
อยู่ระหว่าง
หัวหน้าโครงการ ดาเนินงาน
ดาเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงาน
เพื่อให้สามารถ
ส่งผลงานวิจัยได้
ตามกาหนด
ระยะเวลา
2. สนับสนุนให้มี
การทาวิจัยที่จะ

1. ปีงบประมาณ
2565 มีการ
ดาเนินโครงการวิจัย
จานวน 5 โครงการ
ซึ่งดาเนินการแล้ว
เสร็จได้ผลงานวิจัย
แล้ว จานวน 1
โครงการ และอยู่
ระหว่างดาเนินการ
4 โครงการ จึงยัง
ไม่ได้นามานับรวม

จัยและสร้อายง
ยุทธศาสตร์ โครงการวิ
ชื่อโครงการย่
มหาวิทยาลัย นวัตกรรมเพื
( 8่อเพิ
หลั่มกขี)ด
ความสามารถในการแข่งขัน
และยกระดับการพึ่งพา
ตนเองในระดับประเทศ

โครงการวิ
ัยและสร้าง
ชื่อกิจจกรรม/โครงการ
นวัตกรรมเพื( ่อ12
เพิ่มหลั
ขีดก)
ความสามารถในการแข่งขันและ
ยกระดับการพึ่งพาตนเองใน
ระดับประเทศ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

ผลงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม

-

ผลงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1 ผลงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่
งขันบและยกระดั
ง่ พาตนเองในระดั
บประเทศ
โครงการสนั
สนุนและ บการพึโครงการสนั
บสนุนและเผยแพร่
จานวนผลงานวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัยและการ ผลงานวิจัยและการนาไปใช้
หรือนวัตกรรมทาง
นาไปใช้ประโยชน์
ประโยชน์
สังคมและนวัตกรรม
สาหรับผู้สูงอายุ

-

600,000.00
570,000.00

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สามารถต่อยอดเชิง
พาณิชย์

ผลการดาเนินงาน

-

20,000.00
27,078.00

20,000.00
27,078.00 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

งบประมาณ
ผลการดาเนินงานตามค่า 1. ปัปีญ
หาอุปสรรค
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ 2565 มีการ
ดาเนินโครงการวิจัย
กาหนด
จานวน 5 โครงการ
ซึ่งดาเนินการแล้ว
ยังไม่มีการดาเนิน
เสร็จได้ผลงานวิจัย
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
แล้ว จานวน 1
การพัฒนา
โครงการ และอยู่
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ระหว่างดาเนินการ
สิ่งแวดล้อม
4 โครงการ จึงยัง
มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง คือ ไม่ได้นามานับรวม
เป็นผลงานวิจัย
โครงการสารวจการ
2. โครงการวิจัยยัง
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง ไม่มีลักษณะ
ภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้า โครงการที่จะนาไป
เขื่อนสิรินธร ปี 2564ฯ ต่อยอดเชิงพาณิชย์

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน ยังไม่มีการดาเนิน
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ

ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน ยังไม่มีการดาเนิน
โครงการวิจัยที่เกี่ยวกับ
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

-

ผลงาน

-

ผลงาน

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลงาน

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

จานวนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ที่ได้รับการ
ประกาศ)

1 ผลงาน

-

-

-

-

ยังไม่มีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การประกาศเป็น
ทรัพย์สินทางปัญญา

จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สามารถต่อยอดเชิง
พาณิชย์

1 ผลงาน

-

-

-

-

ยังไม่มีผลงานวิจัยที่
สามารถต่อยอดเชิง
พาณิชย์

จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนา
สังคม

-
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1.แนวทางแก้
ติดตาม ให้ ไข/ สรุปผลการดาเนิน
หัวหน้าพัโครงการ
ฒนา
โครงการ
ดาเนินการให้
เป็นไปตาม
แผนการดาเนินงาน
เพื่อให้สามารถ
ส่งผลงานวิจัยได้
ตามกาหนด
ระยะเวลา
2. สนับสนุนให้มี
การทาวิจัยที่จะ
สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์ได้

1 #DIV/0!

มีผลงานวิจัย 1 เรื่อง คือ
โครงการสารวจการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้า
เขื่อนสิรินธร ปี 2564ฯ

จานวน
โครงการวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์ยัง
ไม่เป็ฯไปตามค่า
เป้าหมาย

กากับติดตามให้
หัวหน้าโครงการ
ให้ดาเนินการนา
ผลงานวิจัยไปให้
หน่วยงานต่างๆ ใช้
ประโยชน์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาไปใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประโยชน์
ด้านการวิจผลรวม
ัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการเพื่อหา
3 ด้านการ
ด้านการศึกษา
รายได้จากหลักสูตร Non
บริการวิชาการ
Degree หรือหลักสูตรรูปแบบ
ใหม่ (non credit)

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

5 ผลงาน

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จานวนผลงานที่ยื่นขอ
จดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา

1 ผลงาน

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ

80 คน

570,000.00
3,569,000.00
621,000.00

-

-
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ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

รด.

จานวนงานวิจัยที่
นาไปใช้ประโยชน์

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

27,078.00
66,013.00
-

27,078.00
66,013.00
- สูงกว่าเป้าหมาย

3 อยู่ระหว่างดาเนินงาน มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
นาไปใช้ประโยชน์ 3
โครงการ ดังนี้
1. ปแบบการปรับตัวของ
ธุรกิจที่พักในจังหวัด
อุบลราชธานีที่มีต่อ
เทคโนโลยีดิจิตอล
2. การศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจที่จะ
เป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น
ใหม่ของนักศึกษาใน
จังหวัดอุบลราชธานี
3. โครงการสารวจการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์เสริมสร้าง
ภาพลักษณ์กองโรงไฟฟ้า
เขื่อนสิรินธร ปี 2564ฯ

-

383

อยู่ระหว่างดาเนินงาน มีผลงานวิจัย 1 ผลงานที่
อยู่ระหว่างการยื่นขอจด
ทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา คือ เครื่องล้าง
ผักผลไม้ลดสารพิษ
ตกค้างและฆ่าเชื้อโรค
ด้วยเทคโนโลยีโอโซนไม
โครบับเบิ้ลผสารกัลอัล
ตราโซนิคควบคุมด้วย
เทคโนโลยี loT

100 มีการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการแบบเก็บ
ค่าลงทะเบียน จานวน 3
โครงการ มีผู้ร่รวม
โครงการ จานวน 383
คน

ปัญหาโรคระบาด
COVID-19 เป็น
อุปสรรคในการจัด
โครงการ ซึ่งต้องใช้
ความระมัดระวังใน
การดาเนินการตาม
มาตรการป้องกัน
โรคระบาด

1. การจัด
สูงกว่าค่า
โครงการบริการ
เป้าหมาย
วิชาการแบบ
Onsite ต้อง
ดาเนินการตาม
มาตรการความ
ปลอดภัยในการ
ป้องกันโรคระบาด
COVID-19
2. ปรับรูปแบบ
การจัดโครงการ
บริการวิชาการแบบ
Online ซึ่ง
สามารถให้บริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มากยิ่งขึ้น และ
มีความปลอดภัยต่อ
โรคระบาด

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการบริการวิชาการ
3 ด้านการ
ด้านการศึกษา
บริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)

โครงการบริการวิชาการเพื่อหา
รายได้จากหลักสูตร Non
Degree หรือหลักสูตรรูปแบบ
ชื่อกิจcredit)
กรรม/โครงการ
ใหม่ (non
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

รด.

ปัญหาโรคระบาด
COVID-19 เป็น
อุปสรรคในการจัด
สรุปผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า โครงการ
ปัญหาอุซึ่งปต้สรรค
องใช้
ประเมินตัวชี้วัด
เป้าหมายตัวชี้วัดที่ ความระมัดระวังใน
กาหนด
การดาเนินการตาม
มาตรการป้องกัน
100 มีการจัดโครงการอบรม โรคระบาด
พัฒนาเสริมทักษะที่ใช้ใน
การทางาน ของบุคลากร
ในหน่วยงาน อปท.
จานวน 3 หลักสูตร

จานวนหลักสูตร Up
skill Reskill

1 หลักสูตร

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

3

จานวนหลักสูตรหรือ
หลักสูตรระยะสั้นที่เกิด
จากความร่วมมือ

1 หลักสูตร

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

3

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

660,772.50

-

-

-

-

ยังไม่มีโครงการบริการ
วิชาการที่จัดให้แก่นักเรียน

สูงกว่าเป้าหมาย

383

มีการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการแบบเก็บ
ค่าลงทะเบียน จานวน 3
โครงการ มีผู้ร่รวม
โครงการ จานวน 383
คน

1,218,662.16 สูงกว่าเป้าหมาย

383

มีการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการแบบเก็บ
ค่าลงทะเบียน จานวน 3
โครงการ มีผู้ร่รวม
โครงการ จานวน 383
คน

3

มีการจัดโครงการอบรม
พัฒนาเสริมทักษะที่ใช้ใน
การทางาน ของบุคลากร
ในหน่วยงาน อปท.
จานวน 3 หลักสูตร

รายได้จากหลักสูตร
ระยะสั้น

500,000 บาท

จานวนนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ

20 คน

ร้อยละของผู้ปกครอง มีความพึงพอใจที่ได้รับ
บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ

-

-

จานวนผู้เข้ารับการฝึก ทักษะ

คน

-

-

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบกลไก โครงการพัฒนาระบบกลไกการ จานวนผู้เข้าร่วม
การบริหารงานบริการ
บริหารงานบริการวิชาการของ โครงการด้านการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
บริการวิชาการ

จานวนหลักสูตร Up
skill Reskill

-

คน

-

หลักสูตร

621,000.00
7,321,000.00

45,150.00

-

-

1,218,662.16

-
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สูงกว่าเป้าหมาย

100 มีการจัดหลักสูตรอบรมที่
เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานในเครือข่าย
ของ อปท. จานวน 3
หลักสูตร

1. การจัด
โครงการบริการ
วิชาการแบบ
แนวทางแก้
Onsite
ต้อง ไข/ สรุปผลการดาเนิน
พั
ฒนา
โครงการ
ดาเนินการตาม
มาตรการความ
ปลอดภัยในการ
ป้องกันโรคระบาด
COVID-19
2. ปรับรูปแบบ
การจัดโครงการ
บริการวิชาการแบบ
Online ซึ่ง
สามารถให้บริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มากยิ่งขึ้น และ
มีความปลอดภัยต่อ
โรคระบาด

100 รายได้จากการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 3
หลักสูตร จานวน
660,772.50 บาท
-

ยังไม่มีโครงการบริการ
วิชาการที่จัดให้แก่นักเรียน

ปัญหาโรคระบาด
COVID-19 เป็น
อุปสรรคในการจัด
โครงการ ซึ่งต้องใช้
ความระมัดระวังใน
การดาเนินการตาม
มาตรการป้องกัน
โรคระบาด

1. การจัด
สูงกว่าเป้าหมาย
โครงการบริการ
วิชาการแบบ
Onsite ต้อง
ดาเนินการตาม
มาตรการความ
ปลอดภัยในการ
ป้องกันโรคระบาด
COVID-19
2. ปรับรูปแบบ
การจัดโครงการ
บริการวิชาการแบบ
Online ซึ่ง
สามารถให้บริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มากยิ่งขึ้น และ
มีความปลอดภัยต่อ
โรคระบาด

วิชาการของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

มหาวิทยาลัย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

อุปสรรคในการจัด
โครงการ ซึ่งต้องใช้
ความระมัดระวังใน
การดาเนินการตาม
มาตรการป้องกัน
โรคระบาด
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

รด.

จานวนหลักสูตรหรือ หลักสูตรระยะสั้นที่เกิด
จากความร่วมมือ

หลักสูตร

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

3

รายได้จากหลักสูตร
ระยะสั้น

บาท

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

660,772.50

จานวนนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ

คน

-

-

ยังไม่มีโครงการบริการ
วิชาการที่จัดให้แก่นักเรียน

ร้อยละของผู้ปกครอง มีความพึงพอใจที่ได้รับ
บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ร้อยละ

-

-

ยังไม่มีโครงการบริการ
วิชาการที่จัดให้แก่นักเรียน

จานวนผู้เข้ารับการฝึก ทักษะ

คน

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

383

มีการดาเนินโครงการ
บริการวิชาการแบบเก็บ
ค่าลงทะเบียน จานวน 3
โครงการ มีผู้ร่รวม
โครงการ จานวน 383
คน

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

100

100 มีการจัดหลักสูตรอบรมที่
เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานในเครือข่าย
ของ อปท. จานวน 3
หลักสูตร

-

-

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

82.08

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

660,772.50

ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่มีจาก
ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
จานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
ดาเนินการในพื้นที่
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ
รายได้จากงานบริการ
วิชาการ

-

80 ร้อยละ

5 โครงการ

80 ร้อยละ

100,000 บาท
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-

มีการจัดหลักสูตรอบรมที่
เกิดจากความร่วมมือกับ
หน่วยงานในเครือข่าย
ของ อปท. จานวน 3
หลักสูตร
รายได้จากการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 3
หลักสูตร จานวน
660,772.50 บาท

-

ในปีงบประมาณ 2565
ยังไม่มีโครงการบริการ
วิชาการที่ดาเนินการใน
พื้นที่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย/ชุมชน

100 ร้อยละความพึงพอใจ
รวมของการดาเนินการ 3
โครงการ เท่ากับ
82.08
100 รายได้จากการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้น 3
หลักสูตร จานวน
660,772.50 บาท

ปัญหาอุปสรรค

วิชาการแบบ
Onsite ต้อง
ดาเนินการตาม
มาตรการความ
ปลอดภัยในการ
ป้องกันโรคระบาด
COVID-19
2.แนวทางแก้
ปรับรูปแบบไข/ สรุปผลการดาเนิน
การจัดพัโครงการ
ฒนา
โครงการ
บริการวิชาการแบบ
Online ซึ่ง
สามารถให้บริการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ได้มากยิ่งขึ้น และ
มีความปลอดภัยต่อ
โรคระบาด

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิ
ด้านการบริทกยาลั
ารวิยชผลรวม
าการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาระบบเพื่อ
โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
5 ด้านการมุ่ง สนับสนุนการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
สู่มหาวิทยาลัย
ผลิตบัณฑิต
ดิจิทัล

ร้อยละของจานวน
รายวิชาที่ทาการเรียน
การสอนผ่านระบบ
UBU LMS อย่าง
สมบูรณ์

80 ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณ
รด.
7,321,000.00
7,942,000.00
375,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

45,150.00
45,150.00
-

-

รด.
1,218,662.16
1,218,662.16
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

1,218,662.16
1,218,662.16
- ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

48

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

60 เกณฑ์การคิดความ
สมบูรณ์ของรายวิชา
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อ
หนึ่งในส่วนของ
Activities จะถือว่ามี
ความสมบูรณ์ในส่วนนี้
คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อ
หนึ่งในส่วนของ
resource จะถือว่ามี
ความสมบูรณ์ในส่วนนี้
คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อ
หนึ่งในส่วนของการแทรก
Video จะถือว่ามีความ
สมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33

- การตรวจสอบการแทรก
Video ยังไม่ได้คิดจาก
link ที่เป็น cloud
Storage Link
- Keyword ในการค้นหา
Video คือ youtube ,
youtu.be , mp4 ,
VDO , vdo ,video ,
Video , VIDEO , วิดิโอ ,
วีดีโอ , วีดิโอ , วิดีโอ ,
Clip , clip , CLIP , คลิบ
, คลิป , loom
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ปัญหาอุปสรรค

1.การดาเนินการส่ง
ต้นเรื่องคาขอจัดซื้อ
กระจุกตัวในไตรมาส
2 ทาให้ผลการ
จัดหาในการผูกพัน
ประมาณในไตรมาส
1 มีร้อยละการ
ผูกพันประมาณไม่ถึง
10 %2. อุปสรรค
ในการหาครุภัณฑ์ที่
เป็นสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทย 3.
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ขาดความเข้าใน
กระบวนการจัดหา
คู่สัญญาที่เป็น SMEs

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

1.ได้ดาเนินการทา ต่ากว่าค่า
บันทึกแจ้ง
เป้าหมาย
กาหนดการส่งเรื่อง
ขอจัดซื้อและ
เร่งรัดการ
ดาเนินการในไตร
มาสแรกของปี
ประมาณ 2.จัดทา
คู่มือการจัดซื้อจัด
จ้างและชี้แจง
สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และ
เผยแพร่
กระบวนการค้นหา
สินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทย และ
การดาเนินการซื้อ
จ้างกับ
ผู้ประกอบการ
SMEs ตามแนว

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
ผลิตบัณฑิต (เงินรายได้สะสม)

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่
6 ด้านการ
เป็น
มหาวิทยาลัย
น่าอยู่และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาระบบเพือ่ สนับสนุนการเรียนการสอน ผลรวม
ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการ ปรับปรุง อาคารและ
ระบบสาธารณูปโภคและ
สิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัยราช
โครงสร้างพื้นฐานของ
ธานี
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของจานวน
รายวิชาที่ทาการเรียน
การสอนผ่านระบบ
UBU LMS อย่าง
สมบูรณ์

80 ร้อยละ

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

80 ร้อยละ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค

80 ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณ
รด.
250,000.00

-

625,000.00
625,000.00
780,000.00

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

-

-

-

-
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สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

1.การดาเนินการส่ง
ต้นเรื่องคาขอจัดซื้อ
กระจุกตัวในไตรมาส
2 ทาให้ผลการ
จัดหาในการผูกพัน
ประมาณในไตรมาส
1 มีร้อยละการ
ผูกพันประมาณไม่ถึง
10 %2. อุปสรรค
ในการหาคครุภัณฑ์ที่
เป็นสินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทย 3.
เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง
ขาดความเข้าใน
กระบวนการจัดหา
คู่สัญญาที่เป็น SMEs

1.ได้ดาเนินการทา
บันทึกแจ้ง
กาหนดการส่งเรื่อง
ขอจัดซื้อและ
เร่งรัดการ
ดาเนินการในไตร
มาสแรกของปี
ประมาณ 2.จัดทา
คู่มือการจัดซื้อจัด
จ้างและชี้แจง
สร้างความรู้ความ
เข้าใจ และ
เผยแพร่
กระบวนการค้นหา
สินค้าที่ผลิตใน
ประเทศไทย และ
การดาเนินการซื้อ
จ้างกับ
ผู้ประกอบการ
SMEs ตามแนว
ปฎิบัติของ
กรมบัญชีกลาง

แบบรูปรายการและ
ราคากลาง มาถึง
งานพัสดุในไตรมาส
2 และอายุของ
ราคากลางหลังจาก
อนุมัติมาถึงพัสดุถูก
นับไปแล้ว 7-14
วัน ทาให้พัสดุเหลือ
เวลาในการ
ดาเนินการไม่เต็ม
30 วัน ซึ่งทาให้
ต้องทบทวนราคา
กลางใหม่อีกครั้ง

1.เร่งรัดด้วยวาจา อยู่ระหว่าง
กับหน่วยงานที่
ดาเนินงาน
เกี่ยวข้อง 2.แจ้ง
หน่วยงานที่
กาหนดราคากลาง
หากได้รับอนุมัติให้
ใช้ราคากลางให้รีบ
ดาเนินการส่งให้
งานพัสดุคณะฯ
โดยเร็วที่สุด

รด.

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

48

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้าหมาย

60 เกณฑ์การคิดความ
สมบูรณ์ของรายวิชา
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อ
หนึ่งในส่วนของ
Activities จะถือว่ามี
ความสมบูรณ์ในส่วนนี้
คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อ
หนึ่งในส่วนของ
resource จะถือว่ามี
ความสมบูรณ์ในส่วนนี้
คิดเป็นร้อยละ 33.33
- หากมีข้อมูลในข้อใดข้อ
หนึ่งในส่วนของการแทรก
Video จะถือว่ามีความ
สมบูรณ์ในส่วนนี้ คิดเป็น
ร้อยละ 33.33
- การตรวจสอบการแทรก
Video ยังไม่ได้คิดจาก
link ที่เป็น cloud
Storage Link
- Keyword ในการค้นหา
Video คือ youtube ,
youtu.be , mp4 ,
VDO , vdo ,video ,
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

85

100 ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค ร้อยละ
85

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการ ปรับปรุง อาคารและ ร้อยละของการ
สิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัยราช ดาเนินการพัฒนา
ธานี (เงินรายได้สะสม)
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

80 ร้อยละ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค

80 ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณ
รด.
2,930,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2
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ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

แบบรูปรายการและ
ราคากลาง มาถึง
งานพัสดุในไตรมาส
2 และอายุของ
ราคากลางหลังจาก
อนุมัติมาถึงพัสดุถูก
นับไปแล้ว 7-14
วัน ทาให้พัสดุเหลือ
เวลาในการ
ดาเนินการไม่เต็ม
30 วัน ซึ่งทาให้
ต้องทบทวนราคา
กลางใหม่อีกครั้ง
ก่อนการดาเนินการ
ซื้อจ้าง

1.เร่งรัดด้วยวาจา
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 2.แจ้ง
หน่วยงานที่
กาหนดราคากลาง
หากได้รับอนุมัติให้
ใช้ราคากลางให้รีบ
ดาเนินการส่งให้
งานพัสดุคณะฯ
โดยเร็วที่สุด

รด.
-

-

สถานะ

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

สูงกว่าเป้าหมาย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

85

100 ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค ร้อยละ
85

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

80 ร้อยละ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค

80 ร้อยละ

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้าง
ฐานของมหาวิ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พืด้น้ านการเป็
นมหาวิททยาลั
ยาลัยยผลรวม
น่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาทักษะและ โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีด ร้อยละของบุคลากรที่
7 ด้านการ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากร
มีทักษะและสมรรถนะ
พัฒนา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ทรัพยากรมนุษย์
กาหนด

รด.
1,300,000.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

5,010,000.00
5,010,000.00
23,200.00

-

-

-
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สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

การกาหนด
โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ของคณะฯ
แยกโครงการยิบย่อย
ไม่รวมเป็นงาน
เดียวกัน จึงทาให้
เกิดกระบวนการจ้าง
ก่อสร้างหลาย
สัญญาและการ
บริหารงานก่อสร้าง
ต้องใช้
คณะกรรมการและ
บุคลากรผู้ที่ความ
เชี่ยวชาญ มี
ประสบการณ์ ใน
การบริหารสัญญา
ก่อสร้าง ซึ่งคณะฯ
ยังขาดแคลน
บุคลากรดังกล่าว

จัดทารายงานแจ้ง
บันทึกรายงาน
ผู้บริหารเกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆรายไตรมาส
เพื่อรับทราบและ
หาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

รด.

-

-

80 ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

สูงกว่าเป้าหมาย

85

100 ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค ร้อยละ
85

-

สูงกว่าเป้าหมาย

99

100 มีบุคลากรเข้ารับการ
ประเมินทักษะและ
สมรรถนะผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จานวน 75 คน
มีผลประเมินในระดับดี
ขึ้นไปจานวน 74 คน

สูงกว่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาทักษะและ โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีด
7 ด้านการ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ความสามารถของบุคลากร
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
บริหารทรัพยากรมนุษย์
ทรัพยากรมนุษย์

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

20 คน

-

ร้อยละของบุคลากรที่
มีทักษะและสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด

80 ร้อยละ

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีทักษะ
และองค์ความรู้ที่
ส่งเสริมความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย

20 คน

-

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีอัตรากาลังเป็นไป
ตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

80 ร้อยละ

ร้อยละของหน่วยงาน
ที่มีการประเมินการ
ปฏิบัติราชการเป็นไป
ตามสมรรถนะที่กาหนด

80 ร้อยละ

-

-

ร้อยละของอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับ
สมรรถนะที่สูงขึ้นต่อ
จานวนบุคลากรทั้งหมด

80 ร้อยละ

-

-

-

99,947.34

-

-

1,723,200.00
42,000.00

-
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

สูงกว่าเป้าหมาย

23

100 คณะกาหนดให้บุคลากร
สายสนับสนุนให้มีทักษะ
ด้านนวัตกรรมและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ส่งเสริมความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ฯ

99,947.34 สูงกว่าเป้าหมาย

99

100 มีบุคลากรเข้ารับการ
ประเมินทักษะและ
สมรรถนะผ่านการ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ จานวน 75 คน
มีผลประเมินในระดับดี
ขึ้นไปจานวน 74 คน

สูงกว่าเป้าหมาย

23

100 คณะกาหนดให้บุคลากร
สายสนับสนุนให้มีทักษะ
ด้านนวัตกรรมและ
ภาษาอังกฤษ เพื่อ
ส่งเสริมความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ฯ

99,947.34
- สูงกว่าเป้าหมาย

98.83

100 อยู่ระหว่างดาเนินการรับ
สมัครเพิ่มตามความ
ต้องการคณะ จานวน 1
อัตรา

สูงกว่าเป้าหมาย

99

100 บุคลากรมีผลประเมินใน
รอบ 6 เดือนแรก ใน
ระดับดีขึ้นไป จานวน 74
คน จากทั้งหมด 75 คน

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

76

95 บุคลากรมีผลประเมินใน
รอบ 6 เดือนแรก ใน
ระดับดีมากขึ้นไป จานวน
57 คน จากทั้งหมด 75
คน

-

-

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

รด.

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีทักษะ
และองค์ความรู้ที่
ส่งเสริมความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย

1,700,000.00

สถานะ

99,947.34
-

สูงกว่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ร้อยละของอาจารย์ที่
ปฏิบัติงานตั้งแต่ 2
พันธกิจขึ้นไป ทั้งนี้
ต้องมีพันธกิจด้านการ
สอนเป็นหลัก
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
โครงการเสริมสร้างความ
โครงการสร้างเสริมสวัสดิการ
ร้อยละความผูกพัน
มั่นคง และสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตอย่างมีความสุข ของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาระบบและ โครงการบริหารและจัดการ
9 ด้านการ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร หน่วยงาน
บริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ การบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลรวมงบประมาณ
รด.

80 ร้อยละ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

42,000.00
1,148,300.00

-

-

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

304,490.00

สูงกว่าเป้าหมาย

100

304,490.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการสารวจและ
ประเมินความผูกพันใน
ไตรมาส 4

80 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างเตรียมจัด
กิจกรรมภาพรวมเพื่อ
เสริมสร้างความผูกพัน

จานวนบุคลากรที่
ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติ

2 คน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
กาหนดหลักเกณฑ์และ
คัดเลือก

จานวนรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติที่บุคลากร
ได้รับทั้งหมด

1 คน

-

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในแผนกลยุทธ์

80 ร้อยละ

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

จานวนนวัตกรรมของ
กระบวนการทางาน

80 ร้อยละ

1,148,300.00
2,913,500.00
9,321,900.00

-

-

304,490.00
404,437.34
1,677,498.47

-

-

5,389,900.00

9,321,900.00
9,321,900.00
60,843,700.00

45,150.00

2,483,447.60

80

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

100 บุคลากรสายวิชาการ
ปฏิบัติงาน ทั้งด้านการ
สอน การวิจัยหรือการ
บริการวิชาการหรือทา
บารุงฯ หรือภาระงานอื่น
ตามที่คณะมอบหมาย

ร้อยละของบุคลากรที่
รับรู้และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร

-

ปัญหาอุปสรรค

รด.

-

80 ร้อยละ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

1,677,498.47
1,677,498.47
13,456,524.07

304,490.00
404,437.34
1,677,498.47 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,677,498.47
1,677,498.47
15,939,971.67

-

-

ปัจจุบันยังไม่บุคลากร
ได้รับรางวัลระดับชาติ
และนานาชาติ

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอน
การออกแบบระบบเพื่อ
นานวัตกรรมของ
กระบวนทางานมาใช้จริง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานหลัก : คณะพยาบาลศาสตร์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการค่าใช้จ่าย
ด้านการผลิตบัณฑิต บุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

-

-

-

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการบริหารจัดการ
โครงการบริหารจัดการ
จานวนผู้เรียน
หลักสูตร Non Degree
หลักสูตร Non Degree
ในหลักสูตร
หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ Non degree

รายได้จาก
หลักสูตร
Non-Degree

จานวน
หลักสูตร Non
degree

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือ
หลัโครงการผลิ
กสูตรรูปแบบใหม่
ตบัณฑิต ผลรวม โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

50

คน

3,155,000

บาท

ผลรวมงบประมาณ
รด.

งปม.

คน

สถานะ

17,144,036

19,773,336

1,141,633

7,999,665

9,141,298

2,629,300

17,144,036
2,524,000

19,773,336
2,524,000

1,141,633

7,999,665
74,358

9,141,298
74,358 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

7,336,000

2,524,000
7,336,000

74,358
3,668,000

81

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

1 หลักสูตร

40

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

2,629,300

2,524,000
จานวน
นักศึกษาเข้าใหม่

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

50

100 หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น
6 ปีงบ 2565
(ต่อเนื่องปีงบ
2564) เปิดอบรม
พ.ค.64-ก.ค.65

ผลกระทบจากการ
ฝึกฯ ใน รพ.
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
Covid19

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

3,155,000

100 หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น
6 ปีงบ 2565
(ต่อเนื่องปีงบ
2564) เปิดอบรม
พ.ค.64-ก.ค.65

ผลกระทบจากการ
ฝึกฯ ใน รพ.
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
Covid19

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

1

100 หลักสูตร
ประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล รุ่น
6 ปีงบ 2565
(ต่อเนื่องปีงบ
2564) เปิดอบรม
พ.ค.64-ก.ค.65

ผลกระทบจากการ
ฝึกฯ ใน รพ.
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
Covid19

40

100 ดาเนินกิจกรรม
ภายใต้งบประมาณ
โครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม ซึ่ง
นักศึกษาเข้าใหม่
เป็นไปตามแผนฯที่
สภาการพยาบาล
กาหนด

ผลกระทบจากการ
ฝึกฯ ใน รพ.
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
Covid19

74,358
3,668,000 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

รด.

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานดาเนินกิจกรรม
ภายใต้งบประมาณ
โครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม ซึ่ง
นักศึกษาเข้าใหม่
เป็นไปตามแผนฯที่
สภาการพยาบาล
กาหนด

ผลกระทบจากการ
ฝึกฯ ใน รพ.
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
Covid19

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานดาเนินกิจกรรม
ภายใต้งบประมาณ
โครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม ซึ่ง
นักศึกษาเข้าใหม่
เป็นไปตามแผนฯที่
สภาการพยาบาล
กาหนด

ผลกระทบจากการ
ฝึกฯ ใน รพ.
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
Covid19

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

ร้อยละของ
ผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

100

ร้อยละ

-

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

40

คน

-

7,336,000
200,000

7,336,000
200,000

3,668,000
278,000

82

ปัญหาอุปสรรค

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

คน

คะแนน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ผลกระทบจากการ
ฝึกฯ ใน รพ.
เนื่องจากการแพร่
ระบาดของโรค
Covid19

160

3.80

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

100 ดาเนินกิจกรรม
ภายใต้งบประมาณ
โครงการผลิต
พยาบาลเพิ่ม ซึ่ง
นักศึกษาเข้าใหม่
เป็นไปตามแผนฯที่
สภาการพยาบาล
กาหนด

จานวน
นักศึกษาที่คงอยู่

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด โครงการเงินบริจาคเพื่อ ความพึงพอใจ
การศึกษา
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ของนักศึกษา
ต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวติ
ในรั้ว
มหาวิทยาลัย

ผลการ
ดาเนินงาน

3,668,000
278,000 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

160

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานจะดาเนินการ
ประเมินความพึง
พอใจ เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2564

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษา

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผู้เรียนและประเทศ

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการวิจัยจากแหล่ง
โครงการวิจัยจากแหล่ง
ด้านการวิจัย
ทุนภายนอก
ทุนภายนอก

ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวติ
ในรั้ว
มหาวิทยาลัย

คะแนน

9,965,300
จานวน
โครงการวิจัยที่
ได้รับ
งบประมาณจาก
แหล่งทุน
ภายนอก
รายได้
โครงการวิจัยที่
ได้รับ
งบประมาณจาก
แหล่งทุน
ภายนอก

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม

3.80

-

800,000

-

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

428,000

428,000

59,000

628,000
20,296,036
640,000

628,000
30,261,336
640,000

337,000
-

59,000 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

640,000

-

83

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานจะดาเนินการ
ประเมินความพึง
พอใจ เมื่อสิ้นสุดปี
การศึกษา 2564

337,000
-

บาท

640,000

สถานะ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

100,000 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน1. ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพื่อ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่ชุมชนฐานรากฯ
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี
จานวน 90,000
บาท
2. ทุนโครงการ
สร้างมหาวิทยาลัย
แม่ข่ายด้าน
มาตรฐานความ
ปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการใหม่
จานวน 10,000
บาท

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

โครงการวิจัยและสร้าง
โครงการทุนอุดหนุนการ
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า วิจัย
ทายของสังคม

ร้อยละ
ผลงานวิจัยที่
นาไปใช้
ประโยชน์

40

ร้อยละ

ร้อยละของ
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรม หรือ
งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ทั้ง
ระดับชาติ หรือ
นานาชาติต่อ
จานวนอาจารย์
ประจาทั้งหมด

40

ร้อยละ

1

ผลงาน

ต้นปี
งปม.

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ผลรวม
โครงการสนับสนุนและ
โครงการสนับสนุนและ
จานวนผลงาน
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ที่ยนื่ ขอจด
การนาไปใช้ประโยชน์
การนาไปใช้ประโยชน์
ทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.
280,000

งปม.
280,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

280,000
204,000

100,300
15,500

84

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.
100,300

100,300 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

280,000
204,000

สถานะ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

100,300
15,500 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานยังไม่มีผลงานวิจัย
ที่นาไปใช้ประโยชน์

-

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

11 อยูร่ ะหว่างดาเนินงานณ ไตรมาส 2 มี
จานวนผลงานวิจัยมี
ผลงานที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ จานวน 3
เรื่อง ซึ่งเป็นผลงาน
ที่เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ TCI 1 (1
เรื่อง) TCI 2 (1
เรื่อง) และ เป็น
ผลงานที่เผยแพร่ใน
วารสารระดับ
นานาชาติ Q 3 (1
เรื่อง) คิดจาก
จานวนอาจารย์
ประจา 35 คน

1

100 อยูร่ ะหว่างการยืน่
ขอจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ ประเภทงาน
โสตทัศนวัสดุ ชื่อ
ผลงาน วีดีทัศน์สื่อ
ประกอบการฝึก
โยคะขั้นพื้นฐาน
โดยผู้สร้างสรรค์คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สิริทรัพย์ สีหะวงษ์

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

การนาไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

การนาไปใช้ประโยชน์

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการ
าไปใช้จปัยระโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านนการวิ
ผลรวมผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ด้านการบริการ
ด้านสุขภาวะ
ด้านสุขภาวะ
วิชาการ

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

1

ผลงาน

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่
สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์

1

ผลงาน

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานยังไม่มีผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สามารถต่อยอดเชิง
พาณิชย์

จานวน
งานวิจัยที่
นาไปใช้
ประโยชน์

2

ผลงาน

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานยังไม่มีผลงานวิจัย
ที่นาไปใช้ประโยชน์

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานดาเนินการในไตร
มาสที่ 3

ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการ
ส่งเสริมให้มีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น

80

ร้อยละ

204,000
1,124,000
1,500,000

15,500
512

85

15,500
512 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

100 อนุสิทธิบัตร
จานวน 1 เรื่อง คือ
สื่อการเรียนรู้
หุ่นจาลองไฟฟ้า
บริหารกล้ามเนื้ออุ้ง
เชิงกรานเพื่อ
ป้องกันภาวะกลั้น
ปัสสาวะไม่อยูใ่ น
ผู้สูงอายุ ของนาง
สุฬดี กิตติวรเวช
และคณะ เลขที่คา
ขอ :
1903002553
เลขที่อนุสิทธิบัตร :
18996 ออกให้ ณ
วันที่ 28 ธันวาคม
2564

จานวน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา (ที่ได้รับ
การประกาศ)

204,000
1,124,000
1,500,000

1

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการบริการ
วิชาการ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาวะ
ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาวะ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการที่มี
ความรอบรู้ด้าน
สุขภาพเพิ่มขึ้น

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

รด.

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานดาเนินการในไตร
มาสที่ 3

100

คน

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการด้าน
การบริการ
วิชาการ

35

คน

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนชุมชน
และเครือข่าย
ความร่วมมือ
ด้านการบริการ
วิชาการ

2

ชุมชน

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานดาเนินการในไตร
มาสที่ 3

ชุมชนตระหนัก
และให้
ความสาคัญของ
การมีระบบดูแล
ผู้สูงวัย

80

ร้อยละ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานดาเนินการในไตร
มาสที่ 3

รายได้จากการ
บริการวิชาการ
ด้านสุขภาวะ

1,575,000

บาท

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาวะ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 โครงการความร่วมมือกับ
โครงการความร่วมมือกับ จานวน
ด้านการทานุบารุง เครือข่าย และการอนุรักษ์ เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการทานุ
ศิลปวัฒนธรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม
บารุงศิลป
วัฒนธรรม

-

-

1,500,000
1,500,000
40,000

1,500,000
1,500,000
40,000

512
32,567

86

512
32,567

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานหลักสูตรการ
พยาบาลพาะทาง
สาขาการพยาบาลผุ้
ป่วยผ่าตัด รุ่น 4 มี
แผนจะเปิดอบรม
ในช่วงเดือน ส.ค. 65

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานหลักสูตรการ
พยาบาลพาะทาง
สาขาการพยาบาลผุ้
ป่วยผ่าตัด รุ่น 4 มี
แผนจะเปิดอบรม
ในช่วงเดือน ส.ค. 65

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์
ด้านการทานุบารุง
มหาวิทยาลัย
ศิลปวัฒนธรรม

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย และการอนุรักษ์ ด้านศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
โครงการพัฒนาระบบเพื่อ โครงการจัดซื้อจัดหา
ร้อยละของ
ด้านการมุ่งสู่
สนับสนุนการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
จานวนรายวิชา
มหาวิทยาลัยดิจิทัล
สารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิต ที่ทาการเรียน
การสอนผ่าน
ระบบ UBU
LMS อย่าง
สมบูรณ์

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ผลิตบัณฑิต

ร้อยละของ
จานวนรายวิชา
ที่ทาการเรียน
การสอนผ่าน
ระบบ UBU
LMS อย่าง
สมบูรณ์

โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผลรวม
โครงการพัฒนาและ
โครงการพัฒนาและ
ร้อยละของ
ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล
ส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล นักศึกษาที่มี
ทักษะด้านดิจิทัล
เป็นไปตาม
เกณฑ์
สมรรถนะที่
กาหนด
ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ทักษะด้านดิจิทัล
เป็นไปตาม
เกณฑ์
สมรรถนะที่
กาหนด
โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านดิจิทัล ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

80

ร้อยละ

40,000
40,000
85,000

80

ร้อยละ

20,000

20,000

70

ร้อยละ

105,000
5,000

105,000
5,000

75

ร้อยละ

5,000
110,000

40,000
40,000
85,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

32,567
- ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

-

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

64

80 คณะพยาบาล
ศาสตร์
จานวนวิชาที่เปิด
ทั้งหมด : 47 วิชา
วิชาที่สมบูรณ์ : 30
วิชา
คิดเป็นร้อยละ :
63.83 (ข้อมูล ณ
31 มี.ค.65)

64

80 คณะพยาบาล
ศาสตร์
จานวนวิชาที่เปิด
ทั้งหมด : 47 วิชา
วิชาที่สมบูรณ์ : 30
วิชา
คิดเป็นร้อยละ :
63.83 (ข้อมูล ณ
31 มี.ค.65)

-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานใช้ข้อมูลของ
ส่วนกลาง (สน.
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย)

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานใช้ข้อมูลของ
ส่วนกลาง (สน.
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย)

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-

87

ผลการ
ดาเนินงาน

รด.
32,567

5,000
110,000

สถานะ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

-

-

ต้นปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยน่า
อยูแ่ ละเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ร้อยละของการ
ของหน่วยงาน
ดาเนินการ
พัฒนากายภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผน
ที่กาหนด

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7
โครงการพัฒนาทักษะและ โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของ
70 ร้อยละ
ด้านการพัฒนา
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน สายสนับสนุน
บุคลากรที่มี
ทรัพยากรมนุษย์
ทักษะและ
สมรรถนะ
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

โครงการส่งเสริม
ร้อยละของ
ความก้าวหน้าในการทางาน บุคลากรที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะ
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ผลรวม

70

ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

รด.

50,925

50,925

4,093

4,093 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

50,925
50,925
45,000

50,925
50,925
45,000

4,093

4,093
- สูงกว่าเป้าหมาย

2,900

2,900

47,900

47,900

-

-

-

88

ผลการ
ดาเนินงาน

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

100

100 ผลการประเมิน
ตามรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ
แรก ประจาปี
งบประมาณ 2565
(1 ตุลาคม 2564
-31 มีนาคม
2565)

100

100 ผลการประเมิน
ตามรอบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ รอบ
แรก ประจาปี
งบประมาณ 2565
(1 ตุลาคม 2564
-31 มีนาคม
2565)

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

สูงกว่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการพัฒนาทักษะและ โครงการพัฒนาบุคลากร
สมรรถนะด้านการเรียนการ สายวิชาการ
สอน

ร้อยละของ
อาจารย์ที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะด้าน
การเรียนการ
สอนตามเกณฑ์
ที่กาหนด

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการเรียนการสอน ผลรวม
โครงการพัฒนาทักษะและ โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของ
สมรรถนะด้านการวิจัย
ด้านวิจัย
อาจารย์และ
บริการวิชาการ และทานุ
นักวิจัยที่มี
บารุงศิลปวัฒนธรรม
ทักษะและ
สมรรถนะด้าน
การวิจัย บริการ
วิชาการ และ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามเกณฑ์ที่
กาหนด

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

รด.

100

ร้อยละ

72,000

72,000

3,000

3,000 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

100

ร้อยละ

72,000
16,000

72,000
16,000

3,000
-

3,000
- อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

16,000
11,775

16,000
11,775

1,560

1,560

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการเชิดชูเกียรติ
ร้อยละของ
บริหารทรัพยากรมนุษย์
บุคลากร
หน่วยงานที่มี
อัตรากาลัง
เป็นไปตาม
กรอบ
อัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัย
กาหนด

89

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานใช้ข้อมูลของ
ส่วนกลาง ที่
รับผิดชอบในด้านนี้

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานใช้ข้อมูลของ
ส่วนกลาง ที่
รับผิดชอบในด้านนี้

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการเชิดชูเกียรติ
บุคลากร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

จานวน
บุคลากรที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชู
เกียรติ

2

คน

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

จานวนรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติที่
บุคลากรได้รับ
ทั้งหมด

2

รางวัล

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

85

ร้อยละ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

90

ผลการ
ดาเนินงาน
2

-

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

100 กิจกรรมบุคลากร
ดีเด่น คณะ
พยาบาลศาสตร์
ประจาปี พ.ศ.
2564 จัดขึ้นใน
วันที่ 28 ก.พ.65
มีบุคลากรสายวิ
ชการที่ได้รับการ
เชิดชูเกียรติ จานวน
2 ท่าน คือ
1. ดร.สมปอง พะ
มุลิลา
2. นางยมนา
ชนะนิล
อยูร่ ะหว่างดาเนินงานยังไม่มีผลการ
ดาเนินงานในไตร
มาสนี้

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานจะประเมินช่วง
ท้ายปีงบประมาณ
2565 (เดือน ก.ย.
65)

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
โครงการเสริมสร้างความ
โครงการสร้างสุของค์กร ร้อยละความ
มั่นคง และสวัสดิการ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

90

ร้อยละ

85

ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

11,775
80,700

1,560
79,030
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ผลการ
ดาเนินงาน

รด.
-

11,775
80,700

สถานะ

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

88 อยูร่ ะหว่างดาเนินงานกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
ภายในคณะ
พยาบาลศาสตร์
ได้แก่
1. สืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ไทย สร้างความ
สามัคคี ภายในส่วน
ราชการ
2. สัมมนาบุคลากร
และถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์
3. บุคลากรดีเด่น
คณะพยาบาลศาสตร์

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

1,560
79,030 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานจะประเมินช่วง
ท้ายปีงบประมาณ
2565 (เดือน ก.ย.
65)

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงการเสริมสร้างความ
ชื่อโครงการย่อย
มั่นคง และสวัสดิการ
( 8 หลัก)

โครงการสร้างสุของค์กร
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการสวัสดิการ

ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร

90

ร้อยละ

ร้อยละความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

85

ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.
-

78,000

78,000

6,200

92

สถานะ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

6,200 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

88 อยูร่ ะหว่างดาเนินงานกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
ภายในคณะ
พยาบาลศาสตร์
ได้แก่
1. สืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ไทย สร้างความ
สามัคคี ภายในส่วน
ราชการ
2. สัมมนาบุคลากร
และถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์
3. บุคลากรดีเด่น
คณะพยาบาลศาสตร์

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานจะประเมินช่วง
ท้ายปีงบประมาณ
2565 (เดือน ก.ย.
65)

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการสวัสดิการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่รับรู้
และเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
ผูกพันของ
บุคลากร

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
โครงการบริหารองค์กรสู่
โครงการพัฒนาคุณภาพ
ด้านการบริหาร
ความเป็นเลิศ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ

จานวนกิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

90

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

-

158,700
306,375
80,000

158,700
306,375
80,000

85,230
24,130

93

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ร้อยละ

1 โครงการ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

85,230
24,130 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

88 อยูร่ ะหว่างดาเนินงานกิจกรรมเพื่อ
เสริมสร้างความ
ผูกพันของบุคลากร
ภายในคณะ
พยาบาลศาสตร์
ได้แก่
1. สืบสาน
ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ไทย สร้างความ
สามัคคี ภายในส่วน
ราชการ
2. สัมมนาบุคลากร
และถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์
3. บุคลากรดีเด่น
คณะพยาบาลศาสตร์

1

100 กิจกรรมสัมมนา
บุคลากร และ
ถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์คณะ
ประจาปีงบ 2565
ในวันที่ 20-21
ธ.ค. 65 ณ โรงแรม
ผาแต้ม & แก่ง
พิศมัยริเวอร์ไซด์ อ.
โขงเจียม จ.อุบล
ราชธาน

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

เลิศ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)
โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนาการ
โครงการพัฒนาระบบการ จานวนงาน
จัดการความรู้
จัดการความรู้สู่องค์กรแห่ง ประจาที่ถูก
การเรียนรู้
พัฒนา/แนว
ปฏิบัติที่ด/ี
นวัตกรรม/
งานวิจัยจาก
งานประจา
(R2R) ที่เกิด
จาก
กระบวนการ
จัดการความรู้
โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบและ โครงการค่าใช้จ่ายในการ ร้อยละของ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร จ้างเหมาปฏิบัติงาน
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

180

คะแนน

1

แนว
ปฏิบัติ

80

ร้อยละ

85

ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

รด.
-

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

130

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

72 ผลการประเมินฯ
ในปีการศึกษา
2563

80,000
5,500

80,000
5,500

24,130
-

24,130
- อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานประเด็นการ
จัดการความรู้ ในปี
งบ 2565 คือ การ
จัดการเรียนรู้
หลักสูตร
พยาบาลศาสตร
บัณฑิต ในยุคสังคม
ปกติวถิ ีใหม่

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

5,500
666,000

5,500
666,000

326,115

326,115 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานจะประเมินผล
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2565

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

94

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานอยูร่ ะหว่างกอง
แผนงาน ติดตามผล
การดาเนินงานตาม
ตัวชี้วดั แผนปฏิบัติ
การของมหาลัยฯ ปี
งบ 65 ณ สิ้นไตร
มาส 2

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

2

ผลงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์

80

ร้อยละ

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

85

ร้อยละ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

2

ผลงาน

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

จานวน
นวัตกรรมของ
กระบวนการ
ทางาน

-

9,600

3,799

95

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

จานวน
นวัตกรรมของ
กระบวนการ
ทางาน

9,600

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

2

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

100 1. ระบบการ
จัดการข้อมูล
โครงการกิจกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
2. ระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติ
ราชการ ๕ระ
พยาบาลศาสตร์
อยูร่ ะหว่างดาเนินงานจะประเมินผล
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2565

3,799 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานอยูร่ ะหว่างกอง
แผนงาน ติดตามผล
การดาเนินงานตาม
ตัวชี้วดั แผนปฏิบัติ
การของมหาลัยฯ ปี
งบ 65 ณ สิ้นไตร
มาส 2
2

100 1. ระบบการ
จัดการข้อมูล
โครงการกิจกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
2. ระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติ
ราชการ ๕ระ
พยาบาลศาสตร์

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.
417,064

งปม.

สถานะ

ร้อยละ

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

85

ร้อยละ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

2

ผลงาน

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

29,334,000.00

1,092,664
1,178,164

1,092,664
1,178,164

60,872,560.95

90,206,561

140,038

14,712,426

96

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

80

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม

417,064

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์

จานวน
นวัตกรรมของ
กระบวนการ
ทางาน

ผลรวมทั้งหมด

ผลรวมงบประมาณ

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานจะประเมินผล
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์ เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2565

140,038 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

469,951

469,951
-

13,456,524

28,168,950

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยูร่ ะหว่างดาเนินงานอยูร่ ะหว่างกอง
แผนงาน ติดตามผล
การดาเนินงานตาม
ตัวชี้วดั แผนปฏิบัติ
การของมหาลัยฯ ปี
งบ 65 ณ สิ้นไตร
มาส 2
2

100 1. ระบบการ
จัดการข้อมูล
โครงการกิจกรรม
คณะพยาบาลศาสตร์
2. ระบบรายงาน
ผลการปฏิบัติ
ราชการ ๕ระ
พยาบาลศาสตร์

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ชือ่ หน่วยงานหลัก : คณะเภสัชศาสตร์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึ
กษาและการเรี
นรู้ ผลรวม
โครงการผลิ
ตบัณฑิตยสาขาวิ
ชา โครงการกองทุนเงิน
เภสัชศาสตร์
รายได้จากการชดใช้ทุน
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้
ผิดสัญญา

-

ผลรวมงบประมาณ
รด.

27,412,200

7,498,000

27,412,200
-

7,498,000
250,000

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

รด.

13,964,122.40

2,809,382.70

-

-

83,219.77

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

83,219.77 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รายรับจากค่าปรับการชด ไม่พบปัญหา
ใข้ทุน ณ ไตรมาสที่ 2
จานวน 83,219.77 บาท

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่
- ระดับ
ปริญญาตรี
740 คน

716

764

-

764.00

764.00

-

80

90.91

-

90.91

90.91

-

- ระดับ
บัณฑิตศึกษา 24
คน

- ระดับ
ปริญญาตรี
ร้อยละ 81.82
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 100

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

102

-

110.00

-

-

-

97

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ไม่พบปัญหา

-

1

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

123

จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษา
ในหลักสูตร (นับ
จานวนนักศึกษา
แรกเข้าทุกระดับ)

ปัญหาอุปสรรค

16,773,505.10 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่

ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

- ระดับ
ปริญญาตรี
จานวน 105 คน
(จากนักศึกษา
ทั้งหมด 131 คน)
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวน 5 คน
โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
เภสัชศาสตร์

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่
จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่
- ระดับ
ปริญญาตรี
740 คน

123

-

408,800

-

-

30,705.00

30,705.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่

716

764

-

80

90.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ระดับ
บัณฑิตศึกษา 24
คน
ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
- ระดับ
ปริญญาตรี
ร้อยละ 81.82
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 100
จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษา
ในหลักสูตร (นับ
จานวนนักศึกษา
แรกเข้าทุกระดับ)
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

1

102

-

110.00

98

ไม่พบปัญหา

-

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

- ระดับ
ปริญญาตรี
จานวน 105 คน
(จากนักศึกษา
ทั้งหมด 131 คน)
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวน 5 คน
โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี คณะ
เภสัชศาสตร์

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่
จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่
- ระดับ
ปริญญาตรี
740 คน

123

-

11,453,100

9,795,100

-

827,267.29

1,032,269.38

716

764

-

1,859,536.67 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่

80

90.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ระดับ
บัณฑิตศึกษา 24
คน
ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
- ระดับ
ปริญญาตรี
ร้อยละ 81.82
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 100
จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษา
ในหลักสูตร (นับ
จานวนนักศึกษา
แรกเข้าทุกระดับ)
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

1

102

-

110.00

99

ไม่พบปัญหา

-

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

- ระดับ
ปริญญาตรี
จานวน 105 คน
(จากนักศึกษา
ทั้งหมด 131 คน)
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวน 5 คน
โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี คณะ
เภสัชศาสตร์ (เงินรายได้
สะสม)

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่
จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่
- ระดับ
ปริญญาตรี
740 คน

123

-

150,000

-

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
คัดเลือกนักศึกษาใหม่

716

764

-

-

-

80

90.91

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- ระดับ
บัณฑิตศึกษา 24
คน
ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
- ระดับ
ปริญญาตรี
ร้อยละ 81.82
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 100
จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษา
ในหลักสูตร (นับ
จานวนนักศึกษา
แรกเข้าทุกระดับ)
จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

1

102

-

110.00

100

ไม่พบปัญหา

-

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

- ระดับ
ปริญญาตรี
จานวน 105 คน
(จากนักศึกษา
ทั้งหมด 131 คน)
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวน 5 คน
โครงการรับเสด็จสมเด็จ จานวนนักศึกษา
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม เข้าใหม่
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร
นวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่
- ระดับ
ปริญญาตรี
740 คน

123

-

-

500,000

-

-

-

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

716

764

-

-

-

80

90.91

-

-

-

-

-

-

- ระดับ
บัณฑิตศึกษา 24
คน
ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ที่จบการศึกษา
ตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
- ระดับ
ปริญญาตรี
ร้อยละ 81.82
- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
ร้อยละ 100
จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษา
ในหลักสูตร (นับ
จานวนนักศึกษา
แรกเข้าทุกระดับ)

1

-
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เนื่องจากไม่ได้รับ เตรียมประเมิน
การตอบรับจาก
ความพร้อมก่อน
สานักพระราชวัง เสนอจัดในปีถัดไป
จึงยกเลิกการจัด
กิจกรรมในปี 2565

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา
- ระดับ
ปริญญาตรี
จานวน 105 คน
(จากนักศึกษา
ทั้งหมด 131 คน)
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ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

110.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

-

-

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

-

- ระดับ
บัณฑิตศึกษา
จานวน 5 คน
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

11,453,100
ร้อยละของ
นักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้าน
สวัสดิการ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการเงินบริจาคเพื่อ ร้อยละของความ
การศึกษา
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ร้อยละของความ
ด้านการผลิตบัณฑิต (เงิน พึงพอใจของ
รายได้สะสม)
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม

-

11,103,900
362,200

-

100

65.77

362,200
700,000

-

70

70

65.77

376,000

38,865,300

1,076,000
20,040,100

-

-

13,200.00

13,200.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอใช้ผลการสารวจของ
มหาวิทยาลัย

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

18,000.00

18,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ตามแผน ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินเป็นข้อมูลผลการ
ประเมินในเบื้องต้นของ
คณะ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่าง
รอผลประเมินภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ตามแผน ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินเป็นข้อมูลผลการ
ประเมินในเบื้องต้นของ
คณะ ทั้งนี้ อยู่ในระหว่าง
รอผลประเมินภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย

ไม่พบปัญหา

-

-

-

-

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนากาลังคนและ
2 ด้านการวิจัย สถาบันความรู้

โครงการการศึกษาฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยาของสาร
สกัดจากผลชมพู่ทับทิม
จันทร์เพื่อใช้ป้องกันและ
รักษาโรคเบาหวานและ
ภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน
ที่ไต

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

จานวนกลุ่มวิจัย

2

2

275,000

-

165,000.00

165,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย ไม่พบปัญหา

-

โครงการผลของ
จานวนกลุ่มวิจัย
สารสาคัญจากพืชสมุนไพร
ไทยในการเสริมฤทธิต์ ้าน
มะเร็งของเซลล์ภูมิคุ้มกัน
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ

2

2

324,000

-

194,400.00

194,400.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย ไม่พบปัญหา

-

โครงการระบบนาส่ง
อนุภาคไมโครสปันจ์ที่มี
ส่วนผสมของสารสกัดติ้ว
เพื่อใช้เป็นทางเลือกใน
การรักษาสิวทดแทนยา
ปฏิชีวนะ

จานวนกลุ่มวิจัย

2

2

564,000

-

-

338,400.00

338,400.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย ไม่พบปัญหา

-

โครงการพัฒนากาลังคน จานวนกลุ่มวิจัย
และสถาบันความรู้
โครงการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ผลรวม
โครงการวิจัยและสร้าง
โครงการวิจัยจากแหล่ง จานวน
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย ทุนภายนอก
ผลงานวิจัยหรือ
ของสังคม
นวัตกรรมทาง
สังคมและ
นวัตกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุ

2

2

-

151,487.00

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการวิจัย ไม่พบปัญหา

-

1

-

1,163,000
6,800,000

-

-

1,282,160.00

151,487.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
1,282,160.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ตามแผน

ไม่พบปัญหา

-

1

-

950,000

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ตามแผน

ไม่พบปัญหา

-

โครงการทุนอุดหนุนการ
วิจัย

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม ผลรวม

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทาง
สังคมและ
นวัตกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุ

-

-

7,750,000

500,000
-

-

-

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

โครงการสนับสนุนและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและการ
นาไปใช้ประโยชน์

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่
3 ด้านการ
บริการวิชาการ

โครงการสนับสนุนและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
การนาไปใช้ประโยชน์

โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการ
นด้าไปใช้
ประโยชน์
ผลรวม
านการวิ
จัย ผลรวม
โครงการบริการวิชาการด้าน โครงการบริการวิชาการ
การศึกษา
ด้านการศึกษา

จานวนผลงานที่
ยื่นขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

1

-

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ
(ขอปรับเพิ่มตาม
เป้าหมายของ
กิจกรรม)

580

56

รายได้จาก
หลักสูตรระยะสั้น

1,200,000

325,000.00

ผลรวมงบประมาณ
รด.

งปม.

520,000

520,000
9,433,000
65,800

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

9,715.00

-

-

-

9,715.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-
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ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.
-

-

สถานะ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ตามแผน

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการประชาสัมพันธ์ ไม่พบปัญหา
การรับสมัครสมาชิกทาง
social media และส่ง
หนังสือประชาสัมพันธ์ไป
ยังโรงพยาบาลๆต่าง โดย
ยังรับสมัครสมาชิก
(CPE-UBU ) ผ่านระบบ
การเรียนรู้ออนไลน์
Pharmooc@ubu จนถึง
วันที่ 15 กันยายน 2565
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 มีจานวนสมาชิก
ทั้งสิ้น 8 คน มีรายได้จาก
ค่าสมาชิกจานวน 7,200
บาท(ข้อมูล ณวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2565 )

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

โครงการบริการวิชาการ
เพื่อหารายได้จากหลักสูตร
Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่
(non credit)

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ
(ขอปรับเพิ่มตาม
เป้าหมายของ
กิจกรรม)

580

119

รายได้จาก
หลักสูตรระยะสั้น
โครงการเสริมสร้าง
จานวนผู้เข้าร่วม
สุขภาพเด็กวัยเรียน/วัยรุ่น โครงการด้านการ
นอกเขตชุมชนเมืองเพื่อ บริการวิชาการ
เพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ (ขอปรับเพิ่มตาม
ในศตวรรษที่ 21
เป้าหมายของ
กิจกรรม)

1,200,000

325,000.00

580

56

รายได้จาก
หลักสูตรระยะสั้น

1,200,000

325,000.00

ผลรวมงบประมาณ
รด.

1,525,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.
-

-

886,200

สถานะ

-

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ได้เสนอขออนุมัติ
ดาเนินงานโครงการซึ่ง
เป็นกิจกรรมย่อยภายใต้
กิจกรรมหลัก โดยได้
ดาเนินการประชาสัมพันธ์
ไปแล้วจานวน 6
กิจกรรมย่อย มีผู้สมัคร
เข้าร่วมอบรมในช่วงไตร
มาสที่ 2 จานวน 12 คน

บางกิจกรรมย่อย
ได้ประชาสัมพันธ์
ไปแล้ว ยังไม่มี
ผู้สมัครเข้าร่วม
อบรมในช่วงในไตร
มาสที่ 2 คาดว่า
น่าจะมีสามารถมา
จากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โคนา2019

ได้ดาเนินการจัดทา
หนังสือ
ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัคร ช่องทาง
social media และ
ส่งหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ไปยัง
โรงพยาบาลๆต่าง
เพิ่มเติม

664,600.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ เนื่องจาก
ตามแผน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโค
นา2019 มีผลต่อ
จานวนผู้เข้าร่วม
อบรมที่เป็นกลุ่ม
เสี่ยงไม่สามารถเข้า
อบรมตามที่
ลงทะเบียนได้ครบ

บางกิจกรรมได้มี
การปรับรูปแบบการ
จัดอบรมแบบออน
ไซต์ เป็นการจัด
อบรมแบบออนไลน์

664,600.00

-

-

-
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-

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

โครงการส่งเสริมการผลิต จานวนผู้เข้าร่วม
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio
โครงการด้านการ
Economy) ให้เป็นฐาน บริการวิชาการ
รายได้ใหม่ที่สาคัญชองภาค

580

56

รายได้จาก
หลักสูตรระยะสั้น

1,200,000

325,000.00

300

63

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการด้าน
โครงการบริการวิชาการ จานวนผู้เข้าร่วม
สุขภาวะ
ด้านสุขภาวะ
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ

ผลรวมงบประมาณ
รด.

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

12,055,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

1,590,800
800,000

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

1,714,890.00

-

886,200

สถานะ

1,714,890.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-
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9,250.00

9,250.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ในระหว่างดาเนินการ การได้รับอนุมัติ
ตามแผน
งบประมาณในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลง
รายการมีความ
ล่าช้า ซึ่งได้รับ
อนุมัติในครั้งที่ 2
จึงมีผลให้การ
จัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์บางส่วน
ล่าช้ากว่าแผนที่
กาหนด

มีการเตรียมความ
พร้อมของครุภัณฑ์ที่
รอการอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงรายการ
โดยมีการกาหนด
รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน
ให้สามารถ
ดาเนินการจัดซื้อได้
ทันทีที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ

อยู่ในระหว่างดาเนินการ เนื่องจาก
ตามแผน
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโค
นา2019 มีผลต่อ
การวางแผนจัด
อบรม

บางกิจกรรมได้มี
อยู่ระหว่าง
การปรับรูปแบบการ ดาเนินงาน
จัดอบรมแบบออน
ไซต์ เป็นการจัด
อบรมแบบออนไลน์

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการบริการวิชาการด้าน
สุขภาวะ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

โครงการวิชาการเงิน
รายได้

โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาวะ ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ จาก
โครงการพัฒนายาและ
การดาเนินงานด้านการตรวจ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
วิเคราะห์/ทดสอบ และ
ค่าบริการต่าง ๆ

ผลรวมงบประมาณ
รด.

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ

300

63

240,000

รายได้จากการ
บริการวิชาการ
เกี่ยวกับทดสอบ/
ตรวจวิเคราะห์
รายได้จากการ
ให้บริการต่างๆ

1,760,000

140,500.00

1,040,000
160,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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สถานะ

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

บางกิจกรรมได้มี
การปรับรูปแบบการ
จัดอบรมแบบออน
ไซต์ เป็นการจัด
อบรมแบบออนไลน์

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ตามแผน
- ได้มีการจัดกิจกรรม
ย่อยการประชุมวิชาการ
เรื่อง
Biopharmaceutical
Training Courses
จานวนผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้ง 3 วัน จานวน 63 คน
-ความพึงพอใจโดยรวม
4.63 จากคะแนน 5
คะแนน
-ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นจาก
การประชุม 4.32 จาก
คะแนน 5 คะแนน
-การสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในการทางาน
ได้ 4.68 จาก 5 คะแนน

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโค
นา2019 มีผลต่อ
การวางแผนจัด
อบรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ตามแผน

- ไม่พบปัญหา

-

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการบริการวิชาการ จาก
การดาเนินงานด้านการตรวจ
และอย
ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์ชื/่อทดสอบ
โครงการย่
มหาวิทยาลัย ค่าบริการต่า(ง8ๆ หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

โครงการวิเคราะห์
รายได้จากการ
คุณภาพน้าดื่มและน้าแข็ง บริการวิชาการ
เกี่ยวกับทดสอบ/
ตรวจวิเคราะห์
รายได้จากการ
ให้บริการต่างๆ

โครงการบริการวิชาการ จากการดาเนินงานด้านการตรวจ
/ทดสอบ
และค่าผลรวม
บริการต่าง ๆ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 วิด้เาคราะห์
นการบริ
การวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการสร้างและพัฒนาแหล่ง โครงการสร้างและ
4 ด้านการ
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการสร้างและ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม (เงิน
รายได้สะสม)

1,760,000

839,400.00

ผลรวมงบประมาณ
รด.

งปม.

1,600,000

จานวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้/
ศูนย์การเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

100

106,457

1,760,000
4,390,800
80,000

จานวนผู้เข้าเยี่ยม
ชมแหล่งเรียนรู้/
ศูนย์การเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม

100

106,457

223,000

886,200

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.
-

821,319.60

-

821,319.60 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

-
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สถานะ

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
- ไม่พบปัญหา
ตามแผน มีตัวอย่างน้า
ดื่มส่งตรวจ จานวน 74
ตัวอย่าง น้าแข็ง จานวน 7
ตัวอย่าง น้าดิบ จานวน
102 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น
183 ตัวอย่าง มีจานวน
ผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 155
ราย แบ่งเป็น รายเก่า 82
ราย รายใหม่ 73 ราย
รายรับค่าตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้าไตรมาสที่ 1
ต.ค.64- ธ.ค.64 จานวน
141,950 บาท ไตร
มาสที่ 2 ม.ค.65- มี.ค.
65 จานวน 628,650
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
770,600 บาท(ข้อมูล ณ
วันที่ 16 มีนาคม 2565)

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
- ไม่พบปัญหา
แหล่งเรียนรู้ สรุปจาก
จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ฐานข้อมูล 4 แหล่ง ดังนี้
ไตรมาส 1 = 53,600 คน
ไตรมาส 2 = 52,857
คน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
- ไม่พบปัญหา
แหล่งเรียนรู้ สรุปจาก
จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
ฐานข้อมูล 4 แหล่ง ดังนี้
ไตรมาส 1 = 53,600 คน
ไตรมาส 2 = 52,857
คน

-

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ผลรวม
โครงการความร่
วมมือกับ
โครงการสืบสาน
จานวนโครงการ
เครือข่าย และการอนุรักษ์ ด้าน ประเพณีสักการะบูชา
ทานุบารุงศิลป
ศิลปวัฒนธรรม
องค์พระไภสัชคุรุไวฑูรย วัฒนธรรม
ประภาตถาคต (เงิน
รายได้สะสม)

โครงการอนุรักษ์ทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่
5 ด้านการมุ่ง
สู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่
6 ด้านการ
เป็น
มหาวิทยาลัย
น่าอยู่และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

โครงการความร่วมมือกับเครือข่าย และการอนุรักษ์ ด้าน
ศิด้ลาปวั
ฒนธรรม
นการท
านุบารุผลรวม
งศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการจัดซื้อจัดหา
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
บริหารจัดการ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา (เงิน
รายได้สะสม)

จานวนโครงการ
ทานุบารุงศิลป
วัฒนธรรม

จานวนฐานข้อมูล
ดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศที่
รองรับการบริหาร
จัดการในด้าน
ต่าง ๆ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริ
ารจัดการ
ผลรวม
ด้าหนการมุ
่งสู่มหาวิ
ทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการ ปรับปรุง
ความพึงพอใจ
ระบบสาธารณูปโภคและ
อาคารและสิ่งก่อสร้าง
ของบุคลากรและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
ของมหาวิทยาลัยราชธานี นักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย
(เงินรายได้สะสม)
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สิ่งอานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
างพืน้นมหาวิ
ฐานของมหาวิ
ยาลั่และเป็
ย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงสร้
ด้านการเป็
ทยาลัยน่าทอยู
นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ผลรวม

ผลรวมงบประมาณ
รด.

3

1

303,000
226,300

3

1

20,000

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

10

-

3.51

124,000
124,000
1,200,000

1,200,000
1,200,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

277,000.00

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างเตรียม
พิจารณาวางแผน
ดาเนินงานโครงการ

เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโค
นา2019 จึงยังไม่
สามารถจัดกิจกรรม
ในลักษณะการ
รวมกลุ่มคนจานวน
มากได้

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ได้มีการดาเนินงาน
โครงการย่อยไปแล้ว 1
โครงการ คือ โครงการ
บุญสงกรานต์

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างเตรียม
ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์
ตามแผน

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

277,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เป็นข้อมูลผลการประเมิน
ในเบื้องต้นของคณะ ทั้งนี้
อยู่ในระหว่างรอผล
ประเมินภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย

- ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

109

สถานะ

รด.

-

246,300
549,300
124,000

3.26

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

เตรียมพิจารณาช่วง อยู่ระหว่าง
ระยะเวลาที่
ดาเนินงาน
เหมาะสมที่สามารถ
จัดกิจกรรมได้

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาทักษะและ
7 ด้านการ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของ
สายสนับสนุน
บุคลากรที่มีทักษะ
และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
ผลรวม
โครงการพัฒนาทักษะและ
โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของ
สมรรถนะด้านการเรียนการสอน สายวิชาการ
อาจารย์ที่มีทักษะ
และสมรรถนะ
ด้านการเรียนการ
สอนตามเกณฑ์ที่
กาหนด
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการเรียนการ
สอน
ผลรวมฒนาระบบบริหาร โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพั
ร้อยละของ
ทรัพยากรมนุษย์
และกลไกการบริหารงาน หน่วยงานที่มี
บุคคล
อัตรากาลังเป็นไป
ตามกรอบ
อัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัย
กาหนด

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

70

180,000

180,000
1,000,000

-

70

1,000,000
198,200

-

70

198,200
1,378,200

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

-

-

195.00

-

-

-

-

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

195.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
มีการจัดกิจกรรมย่อย
ตามแผน

- ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

114,340.00

114,340.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
มีการจัดกิจกรรมย่อย
ตามแผน

- ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

950.00

950.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
มีการจัดกิจกรรมย่อย
ตามแผน

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

110

สถานะ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี+กลางปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการหารายได้จากการ
โครงการบริหารและจัด
8 ด้านการมี บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การเงินบริจาค
เสถียรภาพทาง
การเงิน
โครงการหารายได้จาก
การบริหารทรัพยากรและ
การดาเนินงานด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ผลรวม
ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

รายได้จากการ
บริหารทรัพย์สิน
ของหน่วยวิสาหกิจ

500,000

500,000

-

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รายได้จากการ
บริหารทรัพย์สิน
ของหน่วยวิสาหกิจ

500,000

500,000

-

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

300

1,000,000
1,000,000
1,999,500

797,065.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,999,500
3,500,000

-

70

880,951.12 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของ
ทยาลัเสถี
ย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิ
ด้านการมี
ยรภาพทางการเงิน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริหารองค์กรสู่ความ โครงการพัฒนาคุณภาพ ระดับคะแนน
9 ด้านการ
เป็นเลิศ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
การประเมิน
บริหารองค์กร
คุณภาพการ
สู่ความเป็นเลิศ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)
โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบและ
โครงการบริหารจัดการ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ด้านสาธารณูปโภค (เงิน
รายได้สะสม)

ผลรวมงบประมาณ

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

59,777,200

3,500,000
5,499,500
44,114,900

-

-

797,065.00

-

-

880,951.12

103,892,100

26,358,370.24

111

9,231,118.57

35,589,488.81

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ตามแผน

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
จัดกิจกรรมย่อยตามแผน
ที่กาหนด

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ตามแผน

ไม่พบปัญหา

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานหลัก : คณะรัฐศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
1 ด้านการ
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ผลิตบัณฑิต
การศึกษาและการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึ
กษาและการเรี
นรู้ ผลรวม
โครงการผลิ
ตบัณฑิตยสาขาวิ
ชา โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
รัฐศาสตร์
ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ปกครอง

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.
รด.
1,832,800 10,696,200

1,832,800

10,696,200
3,254,400

ผลรวม
งบประมาณ
-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
(ณ
31
มี
น
าคม
2564)
ณ
สิ
น
้
ไตรมาส
2
งปม.
รด.
297,842
4,655,994
4,953,836 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

210,442 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

250

จานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่

430

-

-

จานวนนักศึกษาที่คง
อยู่
ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

380

-

-

80

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างรอ
ตรวจจบ เสร็จสิ้น
ระหว่างเดือน พค.มิย

จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษาใน
หลักสูตร (นับจานวน
นักศึกษาแรกเข้าทุก
ระดับ)

1

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
เปิดรับสมัคร

จานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 3 เดือน
ขึ้นไป
(inbound/outbound
)

1

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
เปิดรับสมัคร

250

จานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่

430

560,700

-

-

112

210,442

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

-

ผลการ
ดาเนินงาน

197,513

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างรอ
ตรวจจบ เสร็จสิ้น
ระหว่างเดือน พค.มิย

341 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
รับเข้า มียอด ณ
ปัจจุบัน 341 คน

402

100

197,513

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างรอ
ตรวจจบ เสร็จสิ้น
ระหว่างเดือน พค.มิย
อยู่ในระหว่างการ
รับเข้า มียอด ณ
ปัจจุบัน 341 คน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ปกครอง

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ (การ
ปกครองท้องถิ่น)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี

จานวนนักศึกษาที่คง
อยู่
ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

400

-

80

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ณ สิ้นไตรมาส 2
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษาใน
หลักสูตร (นับจานวน
นักศึกษาแรกเข้าทุก
ระดับ)

1

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
เปิดรับสมัคร

จานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 3 เดือน
ขึ้นไป
(inbound/outbound
)

1

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
เปิดรับสมัคร

306,685 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างรอ
ตรวจจบ เสร็จสิ้น
ระหว่างเดือน พค.มิย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
รับเข้า มียอด ณ
ปัจจุบัน 341 คน

งปม.

รด.

584,000

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ
งปม.31 มีนาคม 2564)
รด.

-

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

250

จานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่

430

-

-

จานวนนักศึกษาที่คง
อยู่
ร้อยละของผู้สาเร็จ
การศึกษาที่จบ
การศึกษาตาม
หลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด

400

-

-

80

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างรอ
ตรวจจบ เสร็จสิ้น
ระหว่างเดือน พค.มิย

จานวนนักศึกษา
ต่างชาติเข้าศึกษาใน
หลักสูตร (นับจานวน
นักศึกษาแรกเข้าทุก
ระดับ)

1

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการ
เปิดรับสมัคร

113

306,685

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
402 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ในระหว่างรอ
ตรวจจบ เสร็จสิ้น
ระหว่างเดือน พค.มิย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
402

100

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

จานวนนักศึกษา
แลกเปลี่ยน 3 เดือน
ขึ้นไป
(inbound/outbound
)
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ ผลรวม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุน โครงการสนับสนุนและ
ร้อยละของนักศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา ที่ได้รับบริการด้าน
สวัสดิการ

จานวนนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมอบรมมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เป็นไปตามที่กาหนด
โครงการสนับสนุนส่งเสริม ร้อยละของนักศึกษา
และพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ที่ได้รับบริการด้าน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สวัสดิการ

รด.

ผลรวม
งบประมาณ

1

100

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ
งปม.31 มีนาคม 2564)
รด.
-

4,399,100
193,200

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ณ สิ้นไตรมาส 2
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

111,559 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนิน
กิจกรรมของ
นักศึกษา ตลอดปี
การศึกษา

-

-

80

-

-

629,100

-

111,559

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้่ใานระหว่
หมายตัางการ
วชี้วัด
อยู่ระหว่าง
อยู
ดาเนินงาน
เปิดรับสมัคร

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1

85

ผลการ
ดาเนินงาน

อยู่ในระหว่าง
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ให้บริการแพกเก
จอินเตอร์เน็จในการ
เรียนที่บ้านแก่ นศ

จานวนนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย

1

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนิน
กิจกรรมของ
นักศึกษา ตลอดปี
การศึกษา

ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมอบรมมีทักษะ
ในศตวรรษที่ 21
เป็นไปตามที่กาหนด

1

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนิน
กิจกรรมของ
นักศึกษา ตลอดปี
การศึกษา

184,550 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ร้อยละของความพึง
การศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิต
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

80

822,300
208,000

-

114

184,550

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการวิจัยและสร้าง
โครงการวิจัยและสร้าง
จานวนผลงานวิจัย
2 ด้านการวิจัย นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิง หรือนวัตกรรมที่
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้า
พื้นที่และลดความเหลื่อมล้า นาไปใช้ในการพัฒนา
เชิงพื้นที่
โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
และลดความเหลื
่อมล้าาง ผลรวม โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย จานวนผลงานวิจัย
โครงการวิจัยและสร้
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทาย
หรือนวัตกรรมทาง
ของสังคม
สังคมและนวัตกรรม
สาหรับผู้สูงอายุ
จานวนผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม
โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของ
สั
ง
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าคม
นการวิ
จัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริการวิชาการด้าน
โครงการบริการวิชาการ
3 ด้านการ
การศึกษา
ด้านการศึกษา
บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

1

รด.
208,000
16,125,600
800,000

1

800,000
485,400

1,832,800

ผลรวม
งบประมาณ
-

100

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ณ สิ้นไตรมาส 2
231,740
231,740 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

1

485,400
1,285,400
2,000,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ
งปม.31 มีนาคม 2564)
รด.

37,600

-

-

-

-

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ
ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ
ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

1

-

-

1

-

-

รายได้จากหลักสูตร
ระยะสั้น
จานวนนักเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ

300,000

-

-

100

-

-

ร้อยละของผู้ปกครอง
มีความพึงพอใจที่
ได้รับบริการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

80

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

จานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกทักษะ

100

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

-

115

-

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

จานวนหลักสูตร Up
skill Reskill
จานวนหลักสูตรหรือ
หลักสูตรระยะสั้นที่
เกิดจากความร่วมมือ

2,000,000

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

37,600 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

ผลการ
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)
โครงการพัฒนาระบบกลไก
การบริหารงานบริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
( 12 หลัก)
โครงการพัฒนาระบบกลไก รายได้จากงานบริการ
การบริหารงานบริการ
วิชาการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย
ร้อยละของโครงการ
บริการวิชาการที่มี
จากความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้ง
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ
จานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
ดาเนินการในพื้นที่
เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิ
ด้านการบริทกยาลั
ารวิยชผลรวม
าการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบกลไก
โครงการพัฒนาระบบกลไก ร้อยละความพึงพอใจ
4 ด้านการ
การบริหารงานทานุบารุง
การบริหารงานทานุบารุง
ของผู้รับบริการด้าน
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุง
ฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศิด้ลาปวั
นการท
านุบารุผลรวม
งศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการจัดซื้อจัดหา
5 ด้านการมุ่ง ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สู่มหาวิทยาลัย บริหารจัดการ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
ดิจิทัล
การจัดการศึกษา

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

100,000

รด.
896,400

ผลรวม
งบประมาณ
-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
(ณ
ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.31 มีนาคม 2564)
รด.
16,200
16,200 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตั
้วัด
ระหว่
างรอสรุวปชีผล
สิ้นปีงบประมาณ
ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1

-

1

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

80

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

13,335 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ระหว่างรอสรุปผล
สิ้นปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

191,920 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และรอ
สรุปผล

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และรอ
สรุปผล

-

80

896,400
2,896,400
98,600

-

จานวนฐานข้อมูล
ดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ

80

98,600
98,600
200,000

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อระบบ
สารสนเทศ

80

-

-

-

116

13,335

191,920

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

5 ด้านการมุ่ง ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สู่มหาวิทยาลัย บริหารจัดการ
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษา

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 จัด้ดาการ
นการมุ
่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาทักษะและ
โครงการการบริหารและ
7 ด้านการ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

รด.

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้น

1

จานวนฐานข้อมูล
ดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ

1

100,000

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีทักษะและ
สมรรถนะเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

80

300,000
300,000
637,300

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีทักษะ
และองค์ความรู้ที่
ส่งเสริมความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย

80

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลรวม
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบบริหาร
โครงการเงินสารองจ่ายทั่วไป ร้อยละของเงินทุน
8 ด้านการมี จัดการด้านงบประมาณและ
สารองเป็นไปตาม
เสถียรภาพทาง ทางการเงิน
แผนที่กาหนด
การเงิน
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ทางการเงิ
ด้านการมีนเสถีผลรวม
ยรภาพทางการเงิน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริหารองค์กรสู่ความ โครงการพัฒนาคุณภาพ
9 ด้านการ
เป็นเลิศ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
บริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

ค่าเป้าหมาย

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ
งปม.31 มีนาคม 2564)
รด.
-

-

-

-

-

80

637,300
637,300
505,700

-

จานวนกิจกรรม
โครงการที่มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

2

505,700
505,700
219,300

ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

120

76,471

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ณ สิ้นไตรมาส 2
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
พัฒนาระบบ

76,471 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอสรุปผลการ
อบรม ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอสรุปผลการ
อบรม ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

21,052 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 1 โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการเสร็จ
สิ้นแล้ว 1 โครงการ

-

-

-

-

-

117

21,052

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้่ราะหว่
หมายตั
อยู่ระหว่าง
อยู
าง วชี้วัด
ดาเนินงาน
ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง และรอ
สรุปผล

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

ผลการ
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

9 ด้านการ
บริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)
โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบและกลไก โครงการค่าใช้จ่ายในการ
เพื่อการบริหารองค์กร
จ้างเหมาปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

รด.
219,300
540,000

ผลรวม
งบประมาณ
-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ
งปม.31 มีนาคม 2564)
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
สถานะ
ณ สิ้นไตรมาส 2
225,000
225,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในแผนกลยุทธ์

80

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

80

-

-

จานวนนวัตกรรมของ
กระบวนการทางาน

1

-

-

โครงการบริหารและจัดการ ร้อยละของ
หน่วยงาน
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในแผนกลยุทธ์

80

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

80

-

-

จานวนนวัตกรรมของ
กระบวนการทางาน

1

-

-

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

2,477,500

9,331,500

3,017,500
3,236,800
25,531,500

-

-

34,863,000

118

728,775

4,873,693

7,537,021

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอสรุปผลการ
ดาเนินงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอสรุปผลการ
ดาเนินงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอสรุปผลการ
ดาเนินงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

728,775 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอสรุปผลการ
ดาเนินงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอสรุปผลการ
ดาเนินงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รอสรุปผลการ
ดาเนินงาน ณ สิ้น
ปีงบประมาณ

12,410,714

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานหลัก : คณะวิทยาศาสตร์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการค่าใช้จ่าย
ด้านการผลิตบัณฑิต บุคลากรภาครัฐยกระดับ บุคลากรภาครัฐ
คุณภาพการศึกษาและการ ยกระดับคุณภาพ
เรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณ
ภาพการศึหการจั
ษาและการเรี
นรู้ ผลรวมหารจัดการ รายได้จาก
โครงการบริ
ดการ ยโครงการบริ
หลักสูตร Non Degree
หลักสูตร Non Degree หลักสูตร
หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ Non-Degree

โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree
หรืโครงการบริ
อหลักสูตรรูหปารและ
แบบใหม่ ผลรวม
โครงการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์

40,000

บาท

ร้อยละของ
หลักสูตรที่มี
การปรับปรุง
ตามรอบ
ระยะเวลาที่
กาหนด

80

ร้อยละ

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

คน

ต้นปี

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.
51,653,500

รด.
11,977,300

-

51,653,500
-

11,977,300
-

-

-

40,000
61,200

-

-

61,200

-

-

4,949,100

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยังไม่มีหลักสูตร
non degree ที่มี
ประกาศอัตรา
ค่าลงทะเบียน

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ประกาศนียบัตร
แบบชุดวิชา และ
หลักสูตรอบรม
ระยะสั้น
(Non-Degree)
เพื่อจัดทา
หลักสูตรพร้อม
ประกาศอัตรา
ค่าลงทะเบียนให้
เรียบร้อย

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

บางหลักสูตรต้อง จัดทาเล่ม มคอ.
นาเสนอต่อที่
2 ให้สมบูรณ์
ประชุมกรรมการ และมีแนวทางที่
กลั่นกรองฯ หลาย ชัดเจนตามความ
ครั้ง
ต้องการของตลาด

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

รด.

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

-

-

9,750.00

-

9,750.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-
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อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ยังไม่มีหลักสูตร
non degree ที่
รองรับการเก็บ
ค่าลงทะเบียน

79 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน หลักสูตรปรับปรุง
แล้วเสร็จ 15
หลักสูตรจาก 19
หลักสูตร

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงการผลิตบัณฑิต
อย
สาขาวิชืช่อาวิโครงการย่
ทยาศาสตร์
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี

โครงการผลิตบัณฑิต
ร้อยละของ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะ ผู้สาเร็จ
วิทยาศาสตร์
การศึกษาที่
จบการศึกษา
ตามหลักสูตร
ภายใน
ระยะเวลาที่
กาหนด

70

ร้อยละ

โครงการผลิตบัณฑิต
จานวน
ระดับปริญญาตรี ศึกษา นักศึกษาเข้า
ศาสตรบัณฑิต
ใหม่

300

คน

121,000

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี สาขา
ชีววิทยา

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

คน

267,700

45,400

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาคณิตศาสตร์

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

คน

286,000

79,600

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเคมี

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

366,000

117,700

343,800.00

170,784.69

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาจุลชีววิทยา

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

370,000

21,900

17,300.00

119,937.84

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร์

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

โครงการผลิตบัณฑิต
จานวน
ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเข้า
สาขาวิชาเทคโนโลยี
ใหม่
สารสนเทศและการสื่อสาร

585

งปม.

คน

-

188,500

คน

114,000

ผลรวมงบประมาณ
รด.
1,675,000

-

-

12,700

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

-

15,850.00

-

-

77,681.25

105,593.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.
471,619.53

สถานะ

471,619.53 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด
อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

นักศึกษาส่วนใหญ่
อาจารย์ที่
ที่สาเร็จการศึกษา ปรึกษาร่วมกัน
ล่าช้า เนื่องมาจาก
วางแผนกับ
การทาวิจัยไม่
นักศึกษาเพื่อให้
เป็นไปตามแผน ทาวิจัยได้ตามแผน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

58 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

79,281.25 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

105,593.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

263,332.00

434,116.69 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

3,600.00

123,537.84 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

-

1,600.00

-

-

124,875.21

-

124,875.21 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

21,970.00

-

21,970.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

คน

งปม.
191,000

รด.
84,700

โครงการผลิตบัณฑิต
จานวน
ระดับปริญญาตรี
นักศึกษาเข้า
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ใหม่
และนวัตกรรมซอฟต์แวร์

585

คน

86,000

7,800

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

คน

132,500

20,900

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาฟิสิกส์ชีว
การแพทย์ (ซ้า)

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

คน

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

จานวน
นักศึกษาเข้า
ใหม่

585

ร้อยละของ
นักศึกษาเข้า
ร่วมอบรมมี
ทักษะใน
ศตวรรษที่ 21
เป็นไปตามที่
กาหนด

75

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาฟิสิกส์ชีว
การแพทย์

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
หลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ผลรวม

หน่วยนับ

ต้นปี

-

395,500

ร้อยละ

7,467,300
-

ผลรวมงบประมาณ

รด.
350.00

43,200.00

35,661.00

58,700.00

5,938.50

129,000.00

-

-

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

15,100.96

50,761.96 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

23,405.00

29,343.50 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

-

103,940.00

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

33,232.80 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

103,940.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-
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ผลการดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ

-

33,232.80

สถานะ

26,539.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

670,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

งปม.
26,189.00

84,700

2,065,700
670,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

337 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน การรับนักศึกษา
มีนักเรียนจานวน ประชาสัมพันธ์
รอบ TCAS1 ได้
มากที่ไม่ได้ยืนยัน เชิงรุกสาหรับการ
มากกว่าร้อยละ 50 สิทธิ์ในรอบ TCAS1 รับรอง TCAS2
ซึ่งยังต่ากว่าแผนรับ
70 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4
เข้าร่วมกิจกรรม
Sci-Tech
Symposium
จานวน 313 คน
จากทั้งหมด 447
คน เพื่อพัฒนา
ทักษะการนาเสนอ
ผลงานวิจัย

นักศึกษาบางราย
อยูใ่ นช่วงกักตัว ไม่
สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมได้

จัดกิจกรรม
รองรับทั้งแบบ
onsite และ
online

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

โครงการเงินบริจาคเพื่อ ร้อยละของ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ต่อการจัดหา
สิ่งสนับสนุน
การจัดการ
เรียนรู้และการ
ใช้ชีวติ ในรั้ว
มหาวิทยาลัย

75

ร้อยละ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ร้อยละของ
ด้านการผลิตบัณฑิต
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ต่อการจัดหา
สิ่งสนับสนุน
การจัดการ
เรียนรู้และการ
ใช้ชีวติ ในรั้ว
มหาวิทยาลัย

75

ร้อยละ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ร้อยละของ
ด้านการผลิตบัณฑิต
ความพึงพอใจ
(เงินรายได้สะสม)
ของนักศึกษา
ต่อการจัดหา
สิ่งสนับสนุน
การจัดการ
เรียนรู้และการ
ใช้ชีวติ ในรั้ว
มหาวิทยาลัย

75

ร้อยละ

ต้นปี
งปม.

โครงการสนับสนุนการ
จัดการศึกษา

-

5,108,700

-

ผลรวมงบประมาณ
รด.
3,136,000

-

2,746,200

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

-

รด.
654,000.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

654,000.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ใช้ผลประเมินของ
มหาวิทยาลัย

-

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ใช้ผลประเมินของ
มหาวิทยาลัย

-

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ใช้ผลประเมินของ
มหาวิทยาลัย
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี

โครงการพัฒนาและ
ร้อยละของ
ปรับปรุงกลไกการรับเข้า ความพึงพอใจ
ศึกษาเชิงรุกทุกระดับ
ของนักศึกษา
ต่อการจัดหา
สิ่งสนับสนุน
การจัดการ
เรียนรู้และการ
ใช้ชีวติ ในรั้ว
มหาวิทยาลัย

75

ร้อยละ

-

รด.
155,000

โครงการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของผู้เรียน
และประเทศ

75

ร้อยละ

-

งปม.

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2
โครงการพัฒนากาลังคน โครงการพัฒนา
ด้านการวิจัย
และสถาบันความรู้
กาลังคนและสถาบัน
ความรู้

โครงการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ผลรวม

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
ต่อการจัดหา
สิ่งสนับสนุน
การจัดการ
เรียนรู้และการ
ใช้ชีวติ ในรั้ว
มหาวิทยาลัย

จานวนนักวิจัย

2

คน

จานวน
ผลงานวิจัย
พื้นฐานและ
วิจัยขั้นแนว
หน้า

5

ผลงาน

5,108,700
64,229,500
-

ผลรวมงบประมาณ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ใช้ผลประเมินของ
มหาวิทยาลัย

899,600

-

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ใช้ผลประเมินของ
มหาวิทยาลัย

6,936,800
21,751,000
4,527,000

-

3,204,000.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

4,527,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

รด.

-

3,204,000.00

-

-

-

-
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สูงกว่าเป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

2 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน
9

100 1. วิจัยพื้นฐาน 5
โครงการ
2. วิจัยขั้นแนวหน้า
4 โครงการ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

4

ผลงาน

ต้นปี
งปม.

โครงการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์
ท้าทายของสังคม

โครงการทุนอุดหนุนการ จานวน
วิจัย
ผลงานวิจัย
หรือ
นวัตกรรมทาง
สังคมและ
นวัตกรรม
สาหรับผู้สูงอายุ

-

ผลรวมงบประมาณ
รด.
13,365,200

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

-

รด.
2,135,580.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

2,135,580.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

4 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน 1. คาร์บอนดอทที่
เจือด้วยไนโตรเจน
ชนิดใหม่เพื่อใช้เป็น
ตัวเร่งปฏิกิริยาเปอร์
ออกซิเดสจาลองใน
การตรวจวัดทางสี
และตัวติดฉลากทาง
ภูมิคุ้มกันวิทยาใน
การตรวจวัดการ
เรืองแสงบนอุปกรณ์
กระดาษ
สาหรับการตรวจวัด
ระดับไขมันในเลือด
ที่มีความไวและ
ความจาเพาะสูง

2. อุปกรณ์ฉลาดที่
ประดิษฐ์มาจาก
กระดาษโดยใช้วสั ดุ
ผสมระดับนาโนชนิด
ใหม่ที่ประกอบไป
ด้วยคาร์บอนดอทที่
เจือด้วยไนโตรเจน
บนนิกเกิล-แมน
กานีส-ไอรอน เล
เยอร์ดับเบิลไฮดรอก
ไซด์เพื่อใช้เป็น
เอนไซม์เปอร์ออกซิ
เดสจาลองและเป็น
ตัวติดฉลาก
ภูมิคุ้มกันวิทยา
สาหรับตรวจวัด
ข้อมูลไขมันทุกตัวใน
เลือด
3. การพัฒนา
นวัตกรรมต้นแบบ
แมกนีติค
อิมพีแดนซ์ไบโอ
เซ็นเซอร์ความไวสูง
เพื่อวินิจฉัยการติด
เชื้อวัณโรคระยะแรก
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

5

ผลงาน

ต้นปี
งปม.

จานวน
ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม
เพื่อพัฒนา
ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

ผลรวมงบประมาณ
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

รด.

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

5 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน 1. การออกแบบ
และการพัฒนาวัสดุ
เพื่อการใช้พลังงาน
อย่างยัง่ ยืน
2. แผ่นกรองอากาศ
จากโฟมยาง
ธรรมชาติที่เติม
ถ่านกัมมันต์และทา
การเคลือบด้วยไคโต
ซานเพื่อกรอง
อนุภาคไม่เกิน 2.5
ไมโครเมตรและ
ป้องกันแบคทีเรีย
3. กระถางชีวมวล
จากฟางข้าวเพื่อ
ควบคุมการ
ปลดปล่อยธาตุ
อาหารพืช

4. การพัฒนาวัสดุ
คอมโพสิตทางเลือก
จากยางพาราและ
วัสดุเหลือใช้ชีวมวล
5. การพัฒนาสาร
ปรับปรุงคุณภาพดิน
ในสภาพการขาดน้า
เพื่อลดก๊าซเรือน
กระจกและเพิ่มสาร
หอม2AP ในข้าว
ขาวดอกมะลิ 105
4.

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้า
ทายของสังคม ผลรวม

13,365,200

-

-
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี

2

ผลงาน

-

รด.
1,074,000

-

-

บาท

-

1,074,000
180,000

-

-

180,000
19,146,200

-

งปม.
โครงการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันและยกระดับการ
พึ่งพาตนเองใน
ระดับประเทศ

โครงการวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันและยกระดับการ
พึ่งพาตนเองใน
ระดับประเทศ

จานวน
ผลงานวิจัย
หรือ
นวัตกรรมที่
สามารถต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่
บการพึ
พา รายได้จาก
โครงการสนับสนุนและ งขันและยกระดั
โครงการสนั
บสนุน่งและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ ทรัพย์สินทาง
การนาไปใช้ประโยชน์
การนาไปใช้ประโยชน์
ปัญญาและ
งานวิจัยที่
นาไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
(Industry
Income)
โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการ
าไปใช้จปัยระโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านนการวิ
ผลรวม ผลรวม

180,000

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.
657,325.00

-

657,325.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

-
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สถานะ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

2 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน 1. แผ่นกรองอากาศ
จากโฟมยาง
ธรรมชาติที่เติม
ถ่านกัมมันต์และทา
การเคลือบด้วยไคโต
ซานเพื่อกรอง
อนุภาคไม่เกิน 2.5
ไมโครเมตรและ
ป้องกันแบคทีเรีย
2. กระถางชีวมวล
จากฟางข้าวเพื่อ
ควบคุมการ
ปลดปล่อยธาตุ
อาหารพืช
3. การตรวจวัด
ปริมาณไกลโฟเซต
ทางสีแบบใหม่บน
อุปกรณ์ตรวจวัดด้วย
ระบบของไหล
จุลภาคที่ประดิษฐ์
มาจากกระดาษแบบ
สามมิติ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

50,000 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน 1. เครื่องผสม
Formic Acid แบบ
อัตโนมัติ (ขายสิทธิ์
ให้ห้างหุ้นส่วนจากัด
รับบิทเทค)

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

รายได้จาก
หลักสูตรระยะ
สั้น

2,400,000

บาท

รายได้จาก
การบริการ
วิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อม

2,000,000

บาท

ต้นปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านการบริการ
วิชาการ

โครงการบริการวิชาการ
ด้านการศึกษา

โครงการบริการ
วิชาการด้านการศึกษา

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการ
ด้านสิ่งแวดล้อม
วิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

โครงการบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4
โครงการอนุรักษ์
โครงการศึกษาทางกาย
ด้านการทานุบารุง พันธุกรรมพืชอัน
วิภาคและการเพาะเลี้ยง
ศิลปวัฒนธรรม
เนื่องมาจากพระราชดาริ เนื้อเยือ่ หมากจอง
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

โครงการสารวจ
รวบรวมข้อมูลเห็ดใน
พื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง

ร้อยละของ
นักศึกษา
บุคลากร และ
ชุมชน ที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมาย
โครงการ

80

ร้อยละ

จานวนข้อมูล
ทรัพยากรเห็ด

500

ข้อมูล

ผลรวมงบประมาณ
รด.
26,487,100

-

90,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

26,487,100
2,000,000

-

2,000,000
28,487,100
-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

รด.
18,203,382.00

-

538,449.85

45,000.00

-

-

18,203,382.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

45,000.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

436,800 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ
เนื่องจากติด
จานวน 468 คน
สถานการณ์โควิดจากค่าเป้าหมาย
19 ทาให้ไม่
จานวน 3,000 คน สามารถดาเนินการ
คิดเป็นร้อยละ
ได้ตรงตามที่ตั้งไว้
15.60

538,449.85 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-
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แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน 1. จัดซื้อและแตรี
ยมวัสดุ และ
สารเคมีที่ใช้ใน
โครงการ
2. เก็บตัวอย่างใบ
หมากจอง 4 แบบ
เพื่อนามาศึกษากาย
วิภาคต่อไป

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน 1. ประชุมวางแผน
ดาเนินงาน
2. สารวจ รวบรวม
ข้อมูลเห็ด

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

โครงการสารวจและ
จัดทารหัสทรัพยากรป่า
ไม้และน้าในพื้นที่อนุรักษ์
ต้นน้าป่าร่องก่อและ
อุทยานศิลปวัฒนธรรม
อีสานและลุ่มน้าโขง

จานวนแหล่ง
เรียนรู้ที่ได้รับ
การพัฒนา ทั้ง
ในและนอก
มหาวิทยาลัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าพระราชด
นการทานุาริ
บารุสมเด็
งศิลจปวัพระเทพรั
ฒนธรรมตนราชสุ
ผลรวมดาฯ สยาม
ยุทธศาสตร์ที่ 5
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบ
ด้านการมุ่งสู่
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ฐานข้อมูลสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยดิจิทัล การบริหารจัดการ
เพื่อการบริหารจัดการ

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ ผลรวม

จานวน
ฐานข้อมูล
ดิจิทัลและ
ระบบ
สารสนเทศที่
รองรับการ
บริหารจัดการ
ในด้านต่าง ๆ

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี

1 แหล่งเรียนรู้

งปม.
90,000

2

260,000
260,000
-

ฐาน

ผลรวมงบประมาณ
รด.
-

-

380,000

-

380,000

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.
45,000.00

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน

รด.
-

91,282.50

45,000.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

91,282.50 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-
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-

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน เริ่มดาเนินการแล้ว
โดยการดาเนินงานที่
ผ่านมา มีดังนี้ ... 1.
การสารวจ
ทรัพยากรน้า:
ดาเนินการทบทวน
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งสารวจ
เบื้องต้นด้วยการเก็บ
ตัวอย่างโรติเฟอร์
และตรวจสอบ
ปัจจัยทางกายภาพ
และเคมีบาง
ประการของแหล่ง
น้าของบริเวณอ
พื้นที่อุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมฯ คือ
หนองอีเจม
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดย
เก็บตัวอย่าง จานวน
4 จุด ได้แก่ (1)
บริเวณทางเข้าทาง
ทิศเหนือพิกัดที่
15.127508.
1 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ฐานข้อมูลการ
จัดการห้องเรียน
พิเศษ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

30

ร้อยละ

ต้นปี
งปม.

โครงการพัฒนาระบบ
โครงการจัดซื้อจัดหา
เพื่อสนับสนุนการเรียนการ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สอน
สารสนเทศเพื่อผลิต
บัณฑิต (เงินรายได้สะสม)

โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าสอน
นการมุผลรวม
่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6
โครงการพัฒนากายภาพ โครงการปรับปรุงภูมิ
ด้านการเป็น
ระบบสาธารณูปโภคและ ทัศน์ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยน่าอยู่ โครงสร้างพื้นฐานของ
และเป็นมิตรกับ
มหาวิทยาลัย
สิ่งแวดล้อม

ร้อยละของ
จานวน
รายวิชาที่ทา
การเรียนการ
สอนผ่านระบบ
UBU LMS
อย่างสมบูรณ์

ผลรวมงบประมาณ

งปม.

รด.
117,000

-

-

213,600.00

-

5,100,000.00

-

ความพึง
พอใจของ
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

75

ร้อยละ

-

โครงการปรับปรุงภูมิ
ความพึง
ทัศน์ของหน่วยงาน (เงิน พอใจของ
รายได้สะสม)
บุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
โครงสร้าง
พื้นฐาน สิ่ง
อานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

80

ร้อยละ

-

5,100,000

-

ร้อยละ

-

5,520,000
80,000

-

75

80,000

-

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ผลรวม

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

637,200
1,017,200
420,000

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้
างพืฒ้นนา
ฐานของมหาวิทยาลั
ย ผลรวม น
โครงการพั
โครงการการเป็
จานวน
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร องค์กรสีเขียว
นักศึกษาและ
ต่อสิ่งแวดล้อม
บุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ในการพัฒนา
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

-

-

-

รด.
15,000.00

-

ผลการดาเนินงาน

15,000.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

213,600.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

5,100,000.00 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

-
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สถานะ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ใช้ผลประเมินของ
มหาวิทยาลัย

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ใช้ผลประเมินของ
มหาวิทยาลัย

-

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับ
สิยุ่งทแวดล้
อม ทผลรวม
ธศาสตร์
ี่ 7
โครงการพัฒนาทักษะ
โครงการการบริหาร
ด้านการพัฒนา
และสมรรถนะด้านการ
และพัฒนาบุคลากร
ทรัพยากรมนุษย์ ปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการ
บัติงฒ
านนาทรั
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าปฏิ
นการพั
พยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8
โครงการหารายได้จาก
โครงการหารายได้จาก
ด้านการมี
การบริหารทรัพย์สินของ การบริหารทรัพยากร
เสถียรภาพทาง
มหาวิทยาลัย
และการดาเนินงานด้าน
การเงิน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของ
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้ามหาวิ
นการมีทเยาลั
สถียยรภาพทางการเงิ
น ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการค่าใช้จ่ายใน
ด้านการบริหาร
และกลไกเพื่อการบริหาร การจ้างเหมาทาความ
องค์กรสู่ความเป็น องค์กร
สะอาด
เลิศ

ร้อยละของ
บุคลากรที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะ
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค
(ล้านบาท)

80

1,000,000

ร้อยละ

บาท

ผลรวมงบประมาณ

-

รด.
5,600,000
665,000

-

-

665,000
665,000
1,000,000

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

รด.

-

-

สถานะ

-

-

-

-

-

-

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

68.07 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน ได้ดาเนินการจัด
ประเมินทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับ
บุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

897,250 อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การ
ดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์

75

ร้อยละ

-

1,000,000
1,000,000
777,600

โครงการบริหารจัดการ ร้อยละของ
ด้านสาธารณูปโภค
ความสาเร็จใน
การ
ดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์

75

ร้อยละ

-

6,003,600

-

1,863,933.22

1,863,933.22 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

75

ร้อยละ

-

1,681,700

-

260,235.35

260,235.35 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินงาน

110,039,800

8,462,900
8,462,900
86,629,400

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหาร
กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าองค์
นการบริ
หารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การ
ดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์

-

196,669,200.00

-

55,140,385.09

130

39,146,900.21

94,287,285.30

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

จานวนผู้เข้าร่วม
การประเมินน้อย

เพิ่มรอบการจัด
ประเมินและเพิ่ม
การประชาสัมพันธ์

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานหลัก : คณะวิศวกรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที
1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการ
เรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต โครงการผลิตบัณฑิต จานวนผู้สาเร็จ
20 คน
สาขาวิชา
ระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ต้นปี

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ติดตาม
สูงกว่าเป้าหมาย
ความก้าวหน้า
ของการจัดทา
วิทยานิพนธ์และ
ค้นคว้าอิสระ
อย่างต่อเนือง

งปม.

รด.

39,724,500

9,955,500

-

20,009,056

4,266,226

24,275,281 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

39,724,500

9,955,500
3,578,700

-

20,009,056
-

4,266,226
657,916

24,275,281
657,916 ตากว่าค่า
เป้าหมาย

14 ตากว่าค่าเป้าหมาย

เนืองจากนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
มีเวลาค่อนข้าง
จากัด จึงทาให้
ความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์เป็นไป
ล่าช้า

มีผู้สนใจเข้าศึกษา วางแผนการจัด
ในสาขาวิศวกรรม กิจกรรม Road
ระดับบัณฑิตศึกษา show เพือ
ลดลง
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร
เพิมเติมและ
ต่อเนืองทั้งในสือ
สังคมออนไลน์
และช่องทางการ
สือสารต่าง ๆ
ของคณะ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่

40 คน

-

-

ตากว่าค่า
เป้าหมาย

27 ตากว่าค่าเป้าหมาย

จานวนนักศึกษาที
คงอยู่

60 คน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

52 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ทีจบการศึกษา
ตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที
กาหนด

โครงการผลิตบัณฑิต จานวนผู้สาเร็จ
ระดับปริญญาตรี คณะ การศึกษา
วิศวกรรมศาสตร์
จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่
จานวนนักศึกษาที
คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
ทีจบการศึกษา
ตามหลักสูตร
ภายในระยะเวลาที
กาหนด
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม
โครงการส่งเสริม
โครงการพัฒนา
จานวนโครงการ
และสนับสนุนกิจกรรม ศักยภาพของนักศึกษา พัฒนาศักยภาพ
เสริมหลักสูตร
สู่ความเป็นนานาชาติ ของนักศึกษาสู่
ความเป็นนานาชาติ
โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จานวนโครงการ
สนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ผลรวม
งบประมาณ
รด.

50 ร้อยละ

400 คน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

6,260,200

-

-

2,742,799

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

-

3,849,900

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

1,896,866

ตากว่าค่า
เป้าหมาย

4,639,665 สูงกว่าเป้าหมาย

14.29 ตากว่าค่าเป้าหมาย

573

100

580 คน

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

737

100

2,500 คน

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

2,782

100

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

66.54

100

5,297,581
119,493 สูงกว่าเป้าหมาย

5

100

65 ร้อยละ

3,849,900
5 โครงการ/
กิจกรรม

30 โครงการ/
กิจกรรม

9,838,900
451,400

-

3,185,500

-

2,742,799

2,554,782
119,493

65,995
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65,995 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

28 อยู่ระหว่างดาเนินงาน มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมเพือ
สนับสนุนส่งเสริม
และพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
ม.อุบลราชธานี
และยังดาเนินการ
ต่อเนืองจนสิ้น
ปีงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

เนืองจากนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
มีเวลาค่อนข้าง
จากัด จึงทาให้
ความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์เป็นไป
ล่าช้า

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ติดตาม
ความก้าวหน้า
ของการจัดทา
วิทยานิพนธ์และ
ค้นคว้าอิสระ
อย่างต่อเนือง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีข้อจากัดในการ
จัดกิจกรรม
เนืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID

ปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
ออนไลน์ และ
เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
ชัดเจน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะด้าน
วิชาชีพจากการได้
เรียนรู้จริงจากสถาน
ประกอบการ(สหกิจ
ศึกษา)

จานวนโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะด้านวิชาชีพ
จากการได้เรียนรู้
จริงจากสถาน
ประกอบการ(สห
กิจศึกษา)

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุน
โครงการเงินบริจาค ร้อยละของความ
การจัดการศึกษา
เพือสนับสนุนการผลิต พึงพอใจของ
บัณฑิต
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิงสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย
โครงการจัดหา
ร้อยละของความ
ครุภัณฑ์ ด้านการผลิต พึงพอใจของ
บัณฑิต
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิงสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

5 โครงการ/
กิจกรรม

80 ร้อยละ

80 ร้อยละ

ผลรวม
งบประมาณ

5,164,700

งปม.

343,100

-

3,980,000
300,000

-

815,500

-

สถานะ

รด.
-

-

2,240,060
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

185,488
30,000

185,488
30,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

280,360

2,520,420 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

3 อยู่ระหว่างดาเนินงาน มีการดาเนินการ
จัดกิจกรรมเพือ
ทักษะด้านวิชาชีพ
จากการได้เรียนรู้
จริงจากสถาน
ประกอบการ(สห
กิจศึกษา) และยัง
ดาเนินการต่อเนือง
จนสิ้นปีงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

มีข้อจากัดในการ
จัดกิจกรรม
เนืองจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
ไวรัส COVID

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรม
ออนไลน์ และ
เป็น
กลุ่มเป้าหมาย
ชัดเจน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน จานวนเงินบริจาค
มาจากศิษย์เก่า ซึง
สนับสนุนทั้ง
ทุนการศึกษา และ
การจัดการ
สถานศึกษา
อยู่ระหว่างดาเนินงาน เป็นรายการ
ครุภัณฑ์ทีผูกพัน
และอยู่ระหว่าง
การส่งมอบ
ครุภัณฑ์ครบทุก
รายการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ราคาครุภัณฑ์ปรับ
ราคาเพิมขึ้น
เนืองจากค่าขนส่งที
เพิมขึ้น ส่งผลให้
ระยะเวลาในการ
จัดทาสเปคใหม่อีก
ครั้ง ทาให้
ระยะเวลาเพิม

ดาเนินการ
ประสานงานกับ
บริษัท/ห้างร้าน/
คณะกรรมการฯ
ทีเกียวข้อง
อย่างต่อเนือง
เพือให้การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เป็นไป
ตามระเบียบฯ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

โครงการจัดหา
ร้อยละของความ
ครุภัณฑ์ ด้านการผลิต พึงพอใจของ
บัณฑิต (เงินรายได้
นักศึกษาต่อการ
สะสม)
จัดหาสิงสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

3,163,500

-

โครงการทุนรัฐบาล
ร้อยละของความ
ด้านวิทยาศาสตร์และ พึงพอใจของ
เทคโนโลยี
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิงสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

879,000

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาสาหรับ
นักศึกษาชาวภูฎาน

80 ร้อยละ

ร้อยละของความ
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิงสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที
โครงการพัฒนา
โครงการวิจัยหัวข้อ
จานวนนักวิจัย
2 ด้านการวิจัย กาลังคนและสถาบัน GECKO: Improving
ความรู้
Engineers’
Employability with
Multiจานวน
competencies,
ผลงานวิจัยพื้นฐาน
Knowledge and
และวิจัยขั้นแนวหน้า
Opportunities

5,164,700
48,739,100
3 คน

1 ผลงาน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.
-

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

289,000

289,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เป็นรายการ
ครุภัณฑ์ทีผูกพัน
และอยู่ระหว่าง
การส่งมอบ
ครุภัณฑ์/ตรวจรับ
59 รายการ และ
จัดทาสเปค 10
รายการ

-

337,992

337,992 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
เบิกจ่ายทุนให้กับ
นักศึกษาตาม
ระยะเวลา และ
ขั้นตอน

136,000

-

50,000

50,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
เบิกจ่ายทุนให้กับ
นักศึกษาตาม
ระยะเวลา และ
ขั้นตอน

5,294,000
29,068,400
572,500

-

2,240,060
24,991,915

-

987,352
7,993,848
-

3,227,412
32,985,763
- บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด
-
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บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

3 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

ปัญหาอุปสรรค

ราคาครุภัณฑ์ปรับ
ราคาเพิมขึ้น
เนืองจากค่าขนส่งที
เพิมขึ้น ส่งผลให้
ระยะเวลาในการ
จัดทาสเปคใหม่อีก
ครั้ง ทาให้
ระยะเวลาเพิม

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ดาเนินการ
ประสานงานกับ
บริษัท/ห้างร้าน/
คณะกรรมการฯ
ทีเกียวข้อง
อย่างต่อเนือง
เพือให้การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เป็นไป
ตามระเบียบฯ

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ยุทธศาสตร์ที
โครงการพัฒนา
2 ด้านการวิจัย กาลังคนและสถาบัน
ความรู้
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

การวิเคราะห์
จานวนนักวิจัย
ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลนักศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีข้อมูลขนาด
ใหญ่บนฮาดูปคลัส
จานวน
เตอร์ผลงานวิจัยพื้นฐาน
050000060005
และวิจัยขั้นแนวหน้า

1 คน

โครงการการพัฒนา
อุปกรณ์ฉีดยาด้วยลา
เจ็ทแบบไม่ใช้เข็ม
สาหรับฟาร์มสุกร

จานวนนักวิจัย

1 คน

จานวน
ผลงานวิจัยพื้นฐาน
และวิจัยขั้นแนวหน้า

1 ผลงาน

โครงการการออกแบบ จานวนนักวิจัย
โครงข่ายโลจิสติกส์
สินค้าเกษตรในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

โครงการระบบ
ตรวจวัดสัญญาณชีพ
แบบไม่สัมผัสเพือคัด
กรองในโรงพยาบาล

18,000

จานวนนักวิจัย

1 คน

จานวน
ผลงานวิจัยพื้นฐาน
และวิจัยขั้นแนวหน้า

1 ผลงาน

งปม.

779,000

-

-

-

630,000

-

974,000

-

747,000

2,518,500

-

105,000

-
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

630,000 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

747,000 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

105,000 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

1 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

-

-

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

-

-

สถานะ

-

-

-

175,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

1 คน

1 ผลงาน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

1 ผลงาน

จานวน
ผลงานวิจัยพื้นฐาน
และวิจัยขั้นแนวหน้า

โครงการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ผลรวม

ผลรวม
งบประมาณ

1,482,000

1,482,000

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพือ
การพัฒนาเชิงพื้นที
และลดความเหลือมล้า

การศึกษาชลศาสตร์
การไหลในแม่น้ามูล
โดยใช้แบบจาลองทาง
กายภาพและ
แบบจาลอง
คณิตศาสตร์ฯ050000010013

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทีนาไปใช้
ในการพัฒนาเชิง
พื้นที

โครงการการหาค่าที
เหมาะสมทีสุด
วัตถุประสงค์หลาย
อย่างสาหรับออกแบบ
ระบบการจัดการขยะ
มูลฝอยชุมชน050000090016

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมทาง
สังคมและ
นวัตกรรมสาหรับ
ผู้สูงอายุ

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ผลรวม
โครงการวิจัยและ
โครงการการ
จานวน
สร้างนวัตกรรมเพือ
ออกแบบหัวเตาแก๊ส ผลงานวิจัยหรือ
เพิมขีดความสามารถ ประสิทธิภาพเชิงความ นวัตกรรมที
ในการแข่งขันและ
ร้อนสูงด้วยวิธี
สามารถต่อยอด
ยกระดับการพึงพา
พลศาสตร์ของไหลเชิง เชิงพาณิชย์
ตนเองในระดับประเทศ คานวณ050000090012

-

1 เรือง

1 เรือง

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

1 เรือง

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้า ผลรวม
โครงการวิจัยและ
การพัฒนาระบบ
จานวน
6 เรือง
สร้างนวัตกรรมเพือ
สนับสนุนการตัดสินใจ ผลงานวิจัยหรือ
ตอบโจทย์ท้าทายของ สาหรับโลจิสติกส์
นวัตกรรมทาง
สังคม
พลังงานชีวภาพ
สังคมและ
ภายใต้การพิจารณา นวัตกรรมสาหรับ
ความไม่แน่นอน
ผู้สูงอายุ

ผลรวม
งบประมาณ

งปม.

1,378,900

-

1,378,900
300,000

-

22,000

-

322,000
120,900

-

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ
ในแผนปฏิบัติการ
และส่งเสริมให้
บุคลากรทางาน
วิจัยหรือนวัตกรรม

มีบุคลากรเพียง
บางส่วนทีทางาน
วิจัยหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4 อยู่ระหว่างดาเนินงาน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จัดสรรงบประมาณ
ในแผนปฏิบัติการ
และส่งเสริมให้
บุคลากรทางาน
วิจัยหรือนวัตกรรม

มีบุคลากรเพียง
บางส่วนทีทางาน
วิจัยหรือสร้างสรรค์
นวัตกรรม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

รด.

-

-
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

-

-

-

-

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

4

100 ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

4

100 ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

สูงกว่าเป้าหมาย

โครงการวิจัยและ
สร้างนวัตกรรมเพือ
เพิมขีดความสามารถ
งขันและอย ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ยุทธศาสตร์ ในการแข่
ชื่อโครงการย่
มหาวิทยาลัย ยกระดั(บ8การพึ
หลังพา
ก)
( 12 หลัก)
ตนเองในระดับประเทศ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

รด.

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

โครงการผลิตแคโรที
นอยด์ในจุลสาหร่ายสี
เขียว Chlorococcum
humicola ในการ
เลี้ยงแบบระบบปิด0501000020274

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที
สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์

1 เรือง

151,500

-

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

4

100 ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

โครงการวิจัย การ
ประยุกต์ใช้เกลือใน
ประเทศ ใช้ร่วมกับดิน
ขาวเผาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ฯ-050100030190

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที
สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์

1 เรือง

10,700

-

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

4

100 ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

โครงการวิจัย การ
พัฒนาหัวเตาใน
กระบวนการกลัน
สาหรับอุตสาหกรรม
สกัดน้ามันไม้กฤษณา050100030189

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที
สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์

1 เรือง

48,000

-

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

4

100 ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

โครงการวิจัยการย่อย
สลายพาราเซตามอล
ในน้าด้วยเอนไซม์แลค
เคสหยาบตรึง050100020178

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที
สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์

1 เรือง

18,000

-

18,000 สูงกว่าเป้าหมาย

4

100 ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

โครงการวิจัยเรือง
อุปกรณ์มือกลเสริม
กาลังแบบโครงร่าง
ภายนอกสาหรับการ
ฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอด
เลือดสมองตีบ

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที
สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์

1 เรือง

19,000

-

4

100 ดาเนินการได้
ครบถ้วนตาม
ตัวชี้วัดของโครงการ

18,000

-

137

-

สูงกว่าเป้าหมาย

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

รด.

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

500,000

โครงการ “การเพิม
ประสิทธิภาพระบบ
ควบคุมในการใช้ไฟฟ้า
ของจักรยานยนต์ไฟฟ้า

232,000

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการทา งบประมาณที
วิจัย ซึงเป็น
ได้รับมาล่าช้า อาจ
โครงการวิจัยที
ส่งผลกระทบต่อ
ได้รับงบประมาณ การทางานวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอกระหว่าง
ปีงบประมาณ
2565

โครงการ “การศึกษา
อิทธิพลของตัวแปรต่อ
คุณภาพรอบเชือมของ
อะลูมิเนียมหล่อกึง
ของแข็งเกรด 6063
ทีผ่านการเชือมเสียด
ทานแบบกวน

232,000

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการทา งบประมาณที
วิจัย ซึงเป็น
ได้รับมาล่าช้า อาจ
โครงการวิจัยที
ส่งผลกระทบต่อ
ได้รับงบประมาณ การทางานวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอกระหว่าง
ปีงบประมาณ
2565

จานวนทรัพย์สิน
ทางปัญญา (ที
ได้รับการประกาศ)

4 เรือง

-

368,100
630,000

964,000
-

-

-

28,200
72,990

10,200 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

กลุ่มวิจัยการหาค่าที
ดีทีสุดในระบบ
ปัญญาประดิษฐ์สาหรับ
เมืองอัจฉริยะทีเป็น
มิตรกับผู้สูงอายุ

โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับการพึ่งพา
ตนเองในระดั
ประเทศ
โครงการสนับสนุ
น ผลรวม
โครงการสนับสนุน
จานวนผลงานที
5 ผลงาน
และเผยแพร่
และเผยแพร่
ยืนขอจดทะเบียน
ผลงานวิจัยและการ ผลงานวิจัยและการ ทรัพย์สินทางปัญญา
นาไปใช้ประโยชน์
นาไปใช้ประโยชน์

10,200

ผลการ
ดาเนินงาน

28,200
72,990 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการทา งบประมาณที
วิจัย ซึงเป็น
ได้รับมาล่าช้า อาจ
โครงการวิจัยที
ส่งผลกระทบต่อ
ได้รับงบประมาณ การทางานวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอกระหว่าง
ปีงบประมาณ
2565

อยู่ระหว่างดาเนินงาน มีผลงานทียืนขอ
จดทะเบียนตั้งแต่ปี
2563-2565
จานวน ผลงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการรอ
ผล

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการสนับสนุน
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการ
ประโยชน์อย
ยุทธศาสตร์ นาไปใช้
ชื่อโครงการย่
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)

โครงการสนับสนุน
และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการ
นชืาไปใช้
ประโยชน์
่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

จานวน
ผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมที
สามารถต่อยอด
เชิงพาณิชย์

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ

60 คน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

5 ผลงาน

จานวนงานวิจัยที
10 เรือง
นาไปใช้ประโยชน์
โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที
โครงการบริการ
โครงการค่ายนัก
จานวนผู้เข้าร่วม
30 คน
3 ด้านการ
วิชาการด้านการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ โครงการด้านการ
บริการวิชาการ
บริการวิชาการ
โครงการบริการ
วิชาการด้าน
วิศวกรรมไฟฟ้า

ผลรวม
งบประมาณ

-

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

964,000
-

100,000

-

-

72,990
1,583,190
-

-

139

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

-

630,000
5,217,500
90,000

ผลการ
ดาเนินงาน

72,990
1,583,190
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

4 อยู่ระหว่างดาเนินงาน ในปี 2565 มี
ผลงานนวัตกรรมที
ผ่านการรับรองแล้ว
4 ผลงาน
1.หุน่ ยนต์กาจัด
วัชพืชอัตโนมัติ
สาหรับไร่มัน
สาปะหลัง
2.จอบหมุนพรวน
ดินสาหรับติดตั้งใน
รถไถนาเดินตามมินิ
3.เครืองบาบัด
ก๊าซพิษด้วยโอโซน
4.หุฟังแพทย์ไร้สาย

14

100

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอดาเนินการเดือน
ส.ค.65
อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
เนืองจาก
ปรับรูปแบบ
สถานการณ์การ
การจัดกิจกรรม
แพร่ระบาดของ
ออนไลน์
ไวรัส COVID ทาให้
การจัดโครงการซึง
มีนักเรียนเป็นกลุ่ม
เป็นหมายหลักไม่
สามารถทาได้

บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการบริการ
จานวนผู้เข้าร่วม
วิชาการเพือหารายได้ โครงการด้านการ
จากหลักสูตร Non
บริการวิชาการ
Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม่ (non
credit)

30 คน

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.
300,000

งปม.
-

สถานะ

รด.
-
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์การ
จัดโครงการใน
เดือนมิถุนายน
2565 จานวน 3
หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร "การ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ทางการ
เกษตรด้วย
เครืองพิมพ์สามมิติ"
อบรมวันที
18-19 มิ.ย.
2565
2) หลักสูตร "การ
ทาบรรจุภัณฑ์
ชีวภาพจากฟาง
ข้าว" อบรมวันที
20 มิ.ย.2565
3) หลักสูตร "การ
ประยุกต์ใช้
Microcontroller
และเทคโนโลยี
Internet of
Things ในระบบ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

เนืองจาก
ปรับรูปแบบ
สถานการณ์การ
การจัดกิจกรรม
แพร่ระบาดของ
ออนไลน์
ไวรัส COVID ทา
ให้มีผู้เข้ารับการ
อบรมมีน้อยจึงปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

จานวนหลักสูตร
หรือหลักสูตรระยะ
สั้นทีเกิดจากความ
ร่วมมือ

3 หลักสูตร

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

3 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์การ
จัดโครงการใน
เดือนมิถุนายน
2565 จานวน 3
หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร "การ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ทางการ
เกษตรด้วย
เครืองพิมพ์สามมิติ"
อบรมวันที
18-19 มิ.ย.
2565

รด.
-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2) หลักสูตร "การ
ทาบรรจุภัณฑ์
ชีวภาพจากฟาง
ข้าว" อบรมวันที
20 มิ.ย.2565
3) หลักสูตร "การ
ประยุกต์ใช้
Microcontroller
และเทคโนโลยี
Internet of
Things ในระบบ
Smart Farm"
อบรมวันที 21-22
มิ.ย.2565
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แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

เนืองจาก
ปรับรูปแบบ
สถานการณ์การ
การจัดกิจกรรม
แพร่ระบาดของ
ออนไลน์
ไวรัส COVID ทา
ให้มีผู้เข้ารับการ
อบรมมีน้อยจึงปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

รายได้จาก
หลักสูตรระยะสั้น

โครงการกิจกรรมการ
พัฒนาเทคโนโลยี
เกษตรอุตสาหกรรม
อัจฉริยะ

300,000 บาท

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

-

516,600

136,000
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สถานะ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

136,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่าง
ประชาสัมพันธ์การ
จัดโครงการใน
เดือนมิถุนายน
2565 จานวน 3
หลักสูตร ดังนี้
1) หลักสูตร "การ
ออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ทางการ
เกษตรด้วย
เครืองพิมพ์สามมิติ"
อบรมวันที
18-19 มิ.ย.
2565
2) หลักสูตร "การ
ทาบรรจุภัณฑ์
ชีวภาพจากฟาง
ข้าว" อบรมวันที
20 มิ.ย.2565
3) หลักสูตร "การ
ประยุกต์ใช้
Microcontroller
และเทคโนโลยี
Internet of
Things ในระบบ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตาม
กลุ่มเป้าหมาย ซึง
เป็นโครงการ
บริการวิชาการที
ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งทุน
ภายนอกระหว่าง
ปีงบประมาณ
2565

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

เนืองจาก
ปรับรูปแบบ
สถานการณ์การ
การจัดกิจกรรม
แพร่ระบาดของ
ออนไลน์
ไวรัส COVID ทา
ให้มีผู้เข้ารับการ
อบรมมีน้อยจึงปรับ
รูปแบบการจัดเป็น
แบบออนไลน์

ไม่มี

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

โครงการกิจกรรมการ
พัฒนาสถาน
ประกอบการเพือ
ความยังยืนผ่านศูนย์
ปฏิรูปอุตสาหกรรม

งปม.

โครงการการ
รายได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการ บริการวิชาการ
ทดสอบวัสดุเกียวกับทดสอบ/
ตรวจวิเคราะห์
รายได้จากการ
ให้บริการต่างๆ

700,000 บาท

-

490,000
700,000

708,540
-

500,000 บาท

500,000

-

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

รด.

191,940

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
โครงการบริการ
โครงการการ
รายได้จากการ
วิชาการ จากการ
ให้บริการทางวิชาการ บริการวิชาการ
ดาเนินงานด้านการ เกียวกับตรวจ
เกียวกับทดสอบ/
ตรวจวิเคราะห์/
วิเคราะห์คุณภาพน้า- ตรวจวิเคราะห์
ทดสอบ และ
รายได้จากการ
ค่าบริการต่าง ๆ
ให้บริการต่างๆ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

57,600

57,600 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

193,600
87,500

193,600
87,500 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

68,150

68,150 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการตาม
กลุ่มเป้าหมาย ซึง
เป็นโครงการ
บริการวิชาการที
ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งทุน
ภายนอกระหว่าง
ปีงบประมาณ
2565

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

58,040 อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ไม่มี
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนืองจนถึงเดือน
ก.ย.65

9,900 อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ไม่มี
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนืองจนถึงเดือน
ก.ย.65

โครงการบริการ
วิชาการด้านพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

รายได้จากการ
บริการวิชาการ
เกียวกับทดสอบ/
ตรวจวิเคราะห์
รายได้จากการ
ให้บริการต่างๆ

2,000,000 บาท

2,000,000

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ไม่มี
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนืองจนถึงเดือน
ก.ย.65

โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และสร้าง
นวัตกรรมเพือสังคม

รายได้จากการ
บริการวิชาการ
เกียวกับทดสอบ/
ตรวจวิเคราะห์
รายได้จากการ
ให้บริการต่างๆ

100,000 บาท

100,000

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ไม่มี
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนืองจนถึงเดือน
ก.ย.65

143

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการบริการวิชาการ จากการดาเนินงานด้านการตรวจวิเคราะห์ /ทดสอบ และค่าบริการต่าง ๆ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ผลรวม
ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที
โครงการพัฒนา
โครงการจัดซื้อจัดหา ร้อยละความพึง
80 ร้อยละ
5 ด้านการมุ่ง ระบบฐานข้อมูล
ครุภัณฑ์ด้าน
พอใจของบุคลากร
สู่มหาวิทยาลัย สารสนเทศเพือการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อระบบสารสนเทศ
ดิจิทัล
บริหารจัดการ
เพือสนับสนุนการจัด
การศึกษา

ร้อยละของการ
จัดหา และหรือ
พัฒนาโปรแกรม
เป็นไปตามแผนที
กาหนด

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที
โครงการพัฒนา
โครงการก่อสร้าง
ความพึงพอใจ
6 ด้านการ
กายภาพ ระบบ
อาคารนวัตกรรมการ ของบุคลากรและ
เป็น
สาธารณูปโภคและ
เรียนรู้ทาง
นักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย โครงสร้างพื้นฐานของ วิทยาศาสตร์และ
โครงสร้างพื้นฐาน
น่าอยู่และเป็น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี คณะ
สิงอานวยความ
มิตรกับ
วิศวกรรมศาสตร์ (เงิน สะดวก
สิงแวดล้อม
รายได้สะสม)
สาธารณูปโภค
โครงการปรับปรุง
ความพึงพอใจ
กลุ่มอาคารปฏิบัติการ ของบุคลากรและ
EN1-EN4 (เงินรายได้ นักศึกษาต่อ
สะสม)
โครงสร้างพืน้ ฐาน
สิงอานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.
-

3,300,000
3,790,000
1,750,500

80 ร้อยละ

งปม.
708,540
-

70 ร้อยละ

1,750,500
1,750,500
1,600,000

-

70 ร้อยละ

3,200,000

-

-

155,650
349,250
84,000

155,650
349,250
84,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

84,000
84,000
-

-
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สถานะ

รด.

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

84,000
84,000
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.3 ราคาครุภัณฑ์ปรับ
ราคาเพิมขึ้น
เนืองจากค่าขนส่งที
เพิมขึ้น ส่งผลให้
ระยะเวลาในการ
จัดทาสเปคใหม่อีก
ครั้ง ทาให้
ระยะเวลาเพิม
อยู่ระหว่างดาเนินงาน ดาเนินการ
เรียบร้อยแล้ว 2
รายการ
ยกเลิก/ปรับแผน
1 รายการ
อยู่ระหว่างจัดทา
spec 5 รายการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
รอประเมินผล ต.4

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
รอประเมินผล ต.4

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ราคาครุภัณฑ์ปรับ
ราคาเพิมขึ้น
เนืองจากค่าขนส่งที
เพิมขึ้น ส่งผลให้
ระยะเวลาในการ
จัดทาสเปคใหม่อีก
ครั้ง ทาให้
ระยะเวลาเพิม

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

น่าอยู่และเป็น
มิตรกับ
สิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

รด.

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

โครงการปรับปรุง
กลุ่มอาคารปฏิบัติการ
EN5/EN7 (เงินรายได้
สะสม)

ความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
สิงอานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

70 ร้อยละ

2,900,000

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
รอประเมินผล ต.4

โครงการปรับปรุง
อาคารเรียนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
(EN6) (เงินรายได้
สะสม)

ความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
สิงอานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

70 ร้อยละ

1,900,000

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการปรับปรุง
รอประเมินผล ต.4

9,600,000
9,600,000
510,000

-

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตร
กัยุบทสิธศาสตร์
่งแวดล้อทมี ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการส่งเสริมและ ร้อยละของ
80 ร้อยละ
7 ด้านการ
ทักษะและสมรรถนะ พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทีมีทักษะ
พัฒนา
ด้านการปฏิบัติงาน
บุคลากรสายวิชาการ และสมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์
และสายสนับสนุน
เป็นไปตามเกณฑ์ที
กาหนด

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้าน
การปฏิ
บัติงานมสร้
ผลรวม
โครงการเสริ
าง
โครงการสร้างสุข
ความมันคง และ
องค์กร
สวัสดิการ

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนทีมี
ทักษะและองค์
ความรู้ทีส่งเสริม
ความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย

60 ร้อยละ

ร้อยละความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

70 ร้อยละ

-

-

4,918

-

-

510,000
315,000

4,918 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-
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4,918
162,645

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4,918
162,645 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
โครงการเสริ
( 8 หลัมกสร้
) าง
ความมันคง และ
สวัสดิการ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการสร้
างสุกข)
( 12 หลั
องค์กร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ร้อยละของ
บุคลากรทีรับรู้และ
เข้าร่วมกิจกรรม
เพือเสริมสร้าง
ความผูกพันของ
บุคลากร

70 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

จานวนบุคลากรที
ได้รับการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ

5 คน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

จานวนรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติที
บุคลากรได้รับ
ทั้งหมด

5 รางวัล

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

จานวนอุบัติเหตุ
จากการทางาน

-

-

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที
โครงการหารายได้
โครงการหารายได้
รายได้จาก
8 ด้านการมี จากการบริหาร
จากการบริหาร
ค่าธรรมเนียม
เสถียรภาพทาง ทรัพย์สินของ
ทรัพยากรและการ
สาธารณูปโภค
การเงิน
มหาวิทยาลัย
ดาเนินงานด้านต่างๆ (ล้านบาท)
ของมหาวิทยาลัย
รายได้จากการ
บริหารทรัพย์สิน
ของหน่วยวิสาหกิจ
โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที
โครงการบริหาร
โครงการพัฒนา
จานวนกิจกรรม
9 ด้านการ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ คุณภาพองค์กรสู่ความ โครงการทีมีส่วน
บริหารองค์กรสู่
เป็นเลิศ
ร่วมในการพัฒนา
ความเป็นเลิศ
องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ

ครั้ง

40,000 บาท

315,000
825,000
69,000

29,000 บาท

-

162,645
167,563
-

-

1 โครงการ/
กิจกรรม

-

69,000
69,000
239,200

162,645
167,563
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-
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22,054

-

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนืองจนถึงเดือน
ก.ย.65

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนืองจนถึงเดือน
ก.ย.65

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

22,054 สูงกว่าเป้าหมาย

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการอย่าง
ต่อเนืองจนถึงเดือน
ก.ย.65

2

100

สูงกว่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที
โครงการบริหาร
โครงการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการ
9 ยุด้ทาธศาสตร์
นการ
องค์ชืก่อรสูโครงการย่
่ความเป็นอเลิยศ คุชืณ่อภาพองค์
กรสู่ความ
ทยาลั
( 8 หลัก)
บริมหาวิ
หารองค์
กรสูย่
เป็นเลิ(ศ12 หลัก)
ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการ
ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)
โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการค่าใช้จ่ายใน ความพึงพอใจ
ระบบและกลไกเพือ การจ้างเหมาทาความ ของบุคลากรและ
การบริหารองค์กร
สะอาด
นักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
สิงอานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

175 คะแนน

งปม.

สถานะ

รด.

-

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอผลการประเมิน
เดือน พ.ค.65

22,054
658,920

22,054
658,920 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

239,200
1,584,600

-

ความพึงพอใจ
ของบุคลากรและ
นักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน
สิงอานวยความ
สะดวก
สาธารณูปโภค

80 ร้อยละ

3,120,000

-

1,384,216

1,384,216 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

โครงการบริหารและ ร้อยละของ
จัดการหน่วยงาน
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ

80 ร้อยละ

1,178,600

-

85,215

85,215 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน รอประเมินผล ต.4

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

78,954,900

5,883,200
6,122,400
58,100,340

137,055,240

-

ผลการ
ดาเนินงาน

80 ร้อยละ

โครงการบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณูปโภค

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

39,408,124
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2,128,351
2,150,405
12,328,256

2,128,351
2,150,405
51,736,381

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานหลัก : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)
ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึ
กษาและการเรี
ยนรูฒ้ นา
ผลรวม โครงการบริหารและ
โครงการบริ
หารและพั
หลักสูตร
พัฒนาหลักสูตร

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา
โครงการผลิตบัณฑิต
ศิลปประยุกต์และการออกแบบ ระดับปริญญาตรี
(ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต)
สาขาวิชาการออกแบบนวัต
ศิลป์

โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
(สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต) สาขาวิชา
สถาปัตยกรรมศาสตร์

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี

ผลรวมงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
31 มีนาคม 2564)

งปม.
1,489,300

รด.
5,676,500

-

1,489,300

5,676,500
127,500

-

-

127,500
350,000

-

-

80 ร้อยละ

80 ร้อยละ

540,000

-

งบประมาณเพียงพอ

100 ร้อยละ

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของโครงการที่
ดาเนินการเป็นไป
ตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
ไว้

80 ร้อยละ

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของโครงการที่
ดาเนินการเป้นไป
ตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
ไว้
เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของโครงการที่
ดาเนินการเป้นไป
ตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
ไว้

-

งปม.
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รด.
2,514,160

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

2,514,160 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

44.30 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

2,514,160
24,210

2,514,160
24,210 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

24,210
203,080

138,580

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

งบประมาณเพียงพอ
สาหรับจ่ายเป็นค่าจ้าง
เงินเดือน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

19 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ระยะที่ 1 เดือน
พฤศจิกายน 2564 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ระยะที่ 2 เดือน
พฤศจิกายน 2564 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
- 1.พ.ย. 64 ขออนุมัติ
จัดทาโครงการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ปี
การศึกษา 2565 วงเงิน
13,490 บาท (ระยะที่ 1
- เดือน มีนาคม 2565
โครงการ APA OPEN
HOUSE 2,530 บาท
- ชุดตรวจ ATK 9,400
บาท

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

24,210
203,080 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

58 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 10
โครงการ
ยกเลิก 1 โครงการ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

138,580 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

26 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 11
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ
โครงการส่ผลรวม
งเสริมและสนับสนุน
โครงการส่งเสริมและ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการของ
นักศึกษา

ผลรวมงบประมาณ

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของโครงการที่
ดาเนินการเป้นไป
ตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
ไว้

80 ร้อยละ

รด.
890,000
78,000

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของงบประมาณ
ที่มอบเป็น
ทุนการศึกษา
สาหรับนักดศึกษา
ภายในคณะ

80 ร้อยละ

120,000

-

198,000
6,892,000
100,000

-

-

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ โครงการสนับสนุนและ
เชิงปริมาณ : ร้อย
2 ด้านการวิจัย ผลงานวิจัยและการนาไปใช้
เผยแพร่ผลงานวิจัยและ
ละงบประมาณที่ใช้
ประโยชน์
การนาไปใช้ประโยชน์
สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และการนาไปใช้
ประโยชน์

1,489,300
80 ร้อยละ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

-

รด.
341,660
34,890

-

34,890

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของรายได้สุทธิ
จากประมาณการที่
ได้กาหนดไว้ใน
แผนการหารายได้
จากแหล่งอื่น

80 ร้อยละ

100,000
100,000
780,000

540,000

-

-

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ 10
โครงการ
ยกเลิก 3 โครงการ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

80 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินโครงการเดือน
มีนาคม 2565 และอยู่
ระหว่างการเบิกจ่าย
งบประมาณ

34,890
- อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่างจัดทาร่าง
ประกาศ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ได้รับงบประมาณเพื่อ
จัดทาโครงการออกแบบ
โรงอาหารกลาง 1

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

คณะฯได้ขออนุมัติจัดทา
โครงการจานวน 2
โครงการ (แบบออนไลนฺ )
ได้แก่ 1.โครงการชุดสื่อ
ความรู้ด้านพุทธศิลป์ (ฮา
วเทียน) 2.โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการศิลปะอีสาน
สร้างสรรค์ ซึ่งอยูร่ ะหว่าง
เปิดรับสมัคร

-

-
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ผลการ
ดาเนินงาน

45 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

280,000
280,000
-

สถานะ

341,660
34,890 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

280,000

โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาไปใช้
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประโยชน์
ด้านการวิจผลรวม
ัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริการวิชาการด้าน
โครงการบริการวิชาการ
3 ด้านการ
การศึกษา
ด้านการศึกษา
บริการวิชาการ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

3 ด้านการ
การศึกษา
บริการวิชาการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ด้านการศึกษา

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบกลไกการ โครงการพัฒนาระบบ
เชิงปริมาณ : ร้อย
บริหารงานบริการวิชาการของ
กลไกการบริหารงานบริการ ละงบประมาณที่ใช้
มหาวิทยาลัย
วิชาการของมหาวิทยาลัย สนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย
และการนาไปใช้
ประโยชน์
โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิ
ด้านการบริทยาลั
การวิยชผลรวม
าการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาทักษะและ
โครงการการบริหารและ
7 ด้านการ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
พัฒนาบุคลากร
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
ผลรวม
โครงการพัฒนาทักษะและ
โครงการพัฒนาบุคลากร
สมรรถนะด้านการเรียนการสอน สายวิชาการ

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ผลรวม
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม

ผลรวมงบประมาณ
รด.

80 ร้อยละ

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
31 มีนาคม 2564)
งปม.

1,320,000
6,500

1,350,000
1,350,000
-

1,350,000
-

-

ร้อยละของ
บุคลากรที่เร่วมการ
อบรม หรือ
กิจกรรม ที่เป็นการ
พัฒนาตนเอง

80 ร้อยละ

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของบุคลากรที่
เร่วมการอบรม หรือ
กิจกรรม ที่เป็น
การพัฒนาตนเอง

80 ร้อยละ

12,500

-

80 ร้อยละ

28,500
44,000

-

-

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของบุคลากรที่
เร่วมการอบรม หรือ
กิจกรรม ที่เป็น
การพัฒนาตนเอง

44,000
72,500

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

6,500
1,326,500
16,000

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

-

-

-

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

#DIV/0!
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

1.พนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ ได้เข้าร่วม
โครงการ KM (การจัดทา
ข้อมูล) ซึ่งจัดโดยงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
และไม่ได้ใช้งบประมาณใน
ส่วนนี้
2.ยังไม่มีบุคลากรขอ
เดินทางราชการเพื่อใช้
งบประมาณ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อาจารย์หลักสูตศิลปรรม
ศาสตร์ จานวน 2 คน
เดินทางราชการเพื่อ
เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการและร่วมพัฒนักย
ภาพ เพื่อนามาจัดการ
เรียนการสอนยให้ดีขึ้น
และอยูร่ ะหว่างการ
เบิกจ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยังไม่มีการขอใช้บประมาณ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยังไม่มีการขอใช้
งบประมาณเพื่อเดินทาง
ราชการ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการหารายได้จากการ
โครงการบริหารและจัด
8 ด้านการมี บริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย การเงินบริจาค
เสถียรภาพทาง
การเงิน

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของรายได้สุทธิ
จากประมาณการที่
ได้กาหนดไว้ใน
แผนการหารายได้
จากแหล่งอื่น

80 ร้อยละ

รด.
100,000

โครงการหารายได้จาก
การบริหารทรัพยากรและ
การดาเนินงานด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของรายได้สุทธิ
จากประมาณการที่
ได้กาหนดไว้ใน
แผนการหารายได้
จากแหล่งอื่น

80 ร้อยละ

24,000

36,390

124,000
124,000
1,271,100

36,390
36,390
-

โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้ผลรวม
านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริหารองค์กรสู่ความ
โครงการพัฒนาคุณภาพ เชิงปริมาณ :
9 ด้านการ
เป็นเลิศ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
งบประมาณเพียงพอ
บริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ
โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบและกลไก โครงการค่าใช้จ่ายในการ เชิงปริมาณ :
เพื่อการบริหารองค์กร
จ้างเหมาทาความสะอาด งบประมาณเพียงพอ

100 ร้อยละ

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
31 มีนาคม 2564)
งปม.

1,271,100
277,200

-

-

26,210

-

-

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

168,440

26,210 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั

100

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

100 มีผู้บริจาคซึ่งเป็นการ
บริจาคเพื่อการจัดการ
ทั่วไปของคณะ และยังไม่มี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วดั

100 โครงการการออกแบบ
และพัฒนาสินค้าและของ
ที่ระลึก 36,390 บาท
ลบค่าใช้จ่าย 26,210
บาท คงเหลือ 10,180
บาท

26,210
26,210
491,964

26,210
26,210
491,964 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

39 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

การบริหารจัดการงบ
ปราณยังอยูใ่ นกรอบวงเงิน
ที่กาหนด

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

491,964
126,000

491,964
126,000 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

45.45 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

การบริหารจัดการงบ
ปราณยังอยูใ่ นกรอบวงเงิน
ที่กาหนด

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ของหน่วยงาน

เชิงปริมาณ :
งบประมาณเพียงพอ

100 ร้อยละ

12,000

-

12,000

โครงการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค

เชิงปริมาณ :
งบประมาณเพียงพอ

100 ร้อยละ

500,000

-

231,089

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

เชิงปริมาณ : ร้อย
ละของโครงการที่
ดาเนินการเป้นไป
ตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
ไว้

80 ร้อยละ

48,000

-

12,000 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วดั
231,089 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน
-

151

สถานะ

รด.

-

100 ร้อยละ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

100.00

100 ดาเนินการจัดซื้อและ
เบิกจ่ายเรียบร้อย

46.22 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน
-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

การบริหารจัดการ
งบประมาณยังอยูใ่ นกรอบ
วงเงินที่กาหนด
การบริหารจัดการ
งบประมาณยังอยูใ่ นกรอบ
วงเงินที่กาหนด

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงการพัฒนาระบบการ เชิงปริมาณ : ร้อย
บริหารจัดการหน่วยงาน
ละของโครงการที่
ดาเนินการเป้นไป
ตามแผนการ
ดาเนินงานที่กาหนด
ไว้
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

80 ร้อยละ

6,185,300

ผลรวมงบประมาณ
รด.
59,000

896,200
2,167,300
10,458,690

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ
31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

16,643,990

3,294,553.87

152

รด.
44,546

413,635
905,599
3,670,130.07

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

44,546 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

413,635
905,599
6,964,683.94

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

75.50 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด
การบริหารจัดการ
งบประมาณยังอยูใ่ นกรอบ
วงเงินที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานหลัก : คณะศิลปศาสตร์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศำสตร์ที่
1 ด้ำนกำร
ผลิตบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

โครงกำร
โครงกำรค่ำใช้จ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยบุคลำกร บุคลำกรภำครัฐ ยกระดับ
ภำครัฐยกระดับ
คุณภำพกำรศึกษำและกำร
คุณภำพกำรศึกษำ เรียนรู้
และกำรเรียนรู้

ตัวชี้วัด

จำนวน
นักวิชำกำร
คอมพิวเตอร์

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

2 คน

ต้นปี

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.

รด.

25,435,200

12,746,700

-

งปม.

รด.

12,786,433

7,079,188

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

19,865,621 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

2 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

จำนวนประธำน
หลักสูตร

12 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

12 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

จำนวนผลงำน
ทำงวิชำกำรที่
ได้รับกำรพิจำรณำ

17 ผลงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

10 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

มีจำนวนผลงำน
ไม่มีปัญหำ/
ทำงวิชำกำรที่ได้รับ อุปสรรค
กำรพิจำรณำ ร้อน
ละ 59

2 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

2 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

จำนวนผู้เสนอ
ผลงำนขอรับกำร
ประเมินกำรสอน

10 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

10 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

จำนวนพนักงำน
เงินรำยได้

35 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

35 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

จำนวนพนักงำน
เงินรำยได้ที่มี
ตำแหน่งทำง
วิชำกำรในปี 2565

1 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

จำนวนลูกจ้ำง
ชั่วครำวเงินรำยได้

3 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

3 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

จำนวนลูกจ้ำง
ชั่วครำวชำว
ต่ำงประเทศ

30 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

30 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

จำนวนลูกจ้ำง
ชำวต่ำงประเทศ

19 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

19 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

จำนวนผู้ช่วย
คณบดี
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อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน ยังไม่
มีกำรเบิกจ่ำย

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

จำนวนหัวหน้ำ
สำนักงำน

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ
สำขำวิชำกำรสอน
ภำษำอังกฤษ

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ
สำขำวิชำนวัตกรรมกำร
ท่องเที่ยวและบริกำร

รด.

งปม.

1 คน

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงกำรผลิต
โครงกำรผลิตบัณฑิต
จำนวนผู้สำเร็จ
5 คน
บัณฑิตสำขำวิชำ ระดับบัณฑิตศึกษำ คณะ กำรศึกษำ
ศิลปศำสตร์
ศิลปศำสตร์
จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

12,746,700
92,000

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

62,400 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

10 คน

-

-

80 ร้อยละ

-

-

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

5 คน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

5 คน

-

-

10 คน

-

-

80 ร้อยละ

-

-

375,400

-

62,400

-

100,738

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

100,738 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

5 คน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่

5 คน

-

-

10 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน
-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ
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1 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
-

5 คน

266,400

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

-

-

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

รด.

-

25,435,200

สถานะ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ
สำขำวิชำนวัตกรรมกำร
กำร
ชื่อโครงการย่อย ท่อชืงเที
่อกิ่ยจวและบริ
กรรม/โครงการ
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับบัณฑิตศึกษำ
สำขำวิชำภำษำไทย

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
หลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี คณะ
ศิลปศำสตร์

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

80 ร้อยละ

-

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

5 คน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

5 คน

-

-

10 คน

-

-

80 ร้อยละ

-

-

458,600

-

-

82,387

82,387 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

50,052 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

150 คน

-

-

300 คน

-

-

-

-

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

600 คน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่

900 คน

6,971,100

-

50,052

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

150 คน

1,037,100

725,364

-

504,207

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

1,229,571 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

80 ร้อยละ

-

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

รด.

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

333,000

สถานะ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ชื่อโครงการย่อย ระดัชืบ่อกิปริจญ
กรรม/โครงการ
ญำตรี คณะ
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)
ศิลปศำสตร์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำกำรจัดกำรกำร
ท่องเที่ยวและกำรบริกำร

จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

3,000 คน

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

80 ร้อยละ

-

-

จำนวนข้ำรำชกำร

52 คน

-

-

จำนวนพนักงำน
เงินรำยได้คณะ
ศิลปศำสตร์

35 คน

-

-

จำนวน
ลูกจ้ำงประจำ
จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

2 คน

-

-

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

โครงกำรผลิตบัณฑิต
จำนวนผู้สำเร็จ
ระดับปริญญำตรี
กำรศึกษำ
สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม
จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่

335,000

-

93,600

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
93,600 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

200 คน

-

-

-

-

60 คน

175,000

-

32,408

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

32,408 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

60 คน

-

-

40 คน

-

-
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

50 คน

80 ร้อยละ

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

รด.

-

50 คน

สถานะ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำกำรพัฒนำสังคม
ชื่อโครงการย่อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำนิเทศศำสตร์

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำภำษำจีนและ
กำรสื่อสำร

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

80 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนลูกจ้ำง
ชั่วครำวชำว
ต่ำงประเทศ

19 คน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

50 คน

79,522 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

50 คน

-

-

200 คน

-

-

-

-

240,500

80 ร้อยละ

79,522

-

205,612

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

205,612 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

50 คน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

50 คน

-

-

200 คน

-

-

-

-

80 ร้อยละ

348,000

-
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อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงกำรผลิตบัณฑิต
จำนวนผู้สำเร็จ
ระดับปริญญำตรี
กำรศึกษำ
สำขำวิชำภำษำญี่ปุ่นและ
กำรสื่อสำร
จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด
โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำภำษำไทยและ
กำรสื่อสำร

รด.
413,500

งปม.
-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

173,800

173,800 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

50 คน

-

-

200 คน

-

-

-

-

80 ร้อยละ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

240 คน

-

-

80 ร้อยละ

-

-

19 คน

-

-

-

-

-

60 คน

-

-

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เบิกจ่ำยตำมอัตรำ ไม่มีปัญหำ/
ที่กำหนดและเป็น อุปสรรค
ประจำทุกเดือน

#DIV/0!

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

-

30 คน
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อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

12,900 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

60 คน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่

12,900

-

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

35,000

-

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

60 คน

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

254,500

สถานะ

รด.

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

จำนวนลูกจ้ำง
ชั่วครำวชำว
ต่ำงประเทศ
โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำภำษำและ
วัฒนธรรมอำเซียน

50 คน

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำภำษำและ
ยน
ชื่อโครงการย่อย วัฒชืนธรรมอำเซี
่อกิจกรรม/โครงการ
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
สำขำวิชำภำษำอังกฤษ
และกำรสื่อสำร

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
หลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำดนตรี
ศึกษำ

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

80 ร้อยละ

-

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

70 คน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

70 คน

-

-

280 คน

-

-

-

-

80 ร้อยละ

142,700

142,700 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

10,000 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

30 คน

-

-

60 คน

-

-

80 ร้อยละ

-

-

30 คน

10,000

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

72,000

-

-

45,625

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

45,625 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

โครงกำรผลิตบัณฑิต
จำนวนผู้สำเร็จ
ระดับปริญญำตรี
กำรศึกษำ
หลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่

49,200

-

-

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

รด.

ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

434,000

สถานะ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ชื่อโครงการย่อย ระดัชืบ่อกิปริจญ
กรรม/โครงการ
ญำตรี
( 8 หลัก)
( 12
หลัก)
หลักสูตรศึ
กษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำพลศึกษำ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด
โครงกำรผลิตบัณฑิต
จำนวนผู้สำเร็จ
ระดับปริญญำตรี
กำรศึกษำ
หลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำภำษำไทย จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด
โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
หลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำ
ภำษำอังกฤษ

โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
หลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำสังคม
ศึกษำ

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

-

80 ร้อยละ

-

-

-

14,400

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

14,400 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

60 คน

-

-

80 ร้อยละ

-

-

85,500

-

1,800

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

1,800 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนนักศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

30 คน

-

-

60 คน

-

-

80 ร้อยละ

-

-

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

50 คน

80,100

-

6,300
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

30 คน

จำนวนผู้สำเร็จ
กำรศึกษำ

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

รด.

60 คน

104,400

สถานะ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

6,300 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ตัวชี้วัด
(
12
หลั
ก
)
โครงกำรผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญำตรี
หลักสูตรศึกษำศำสตร
บัณฑิต สำขำวิชำสังคม
จำนวนนักศึกษำ
ศึกษำ
เข้ำใหม่
จำนวนนักศึกษำ
ที่คงอยู่
ร้อยละของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ที่จบกำรศึกษำ
ตำมหลักสูตร
ภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

-

200 คน

-

-

-

-

80 ร้อยละ

1,037,100

11,123,200
600,000

-

52,036

52,036 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

จำนวนผู้บริหำร

3 คน

-

-

26,472,300
จำนวนกลุ่มวิจัย

3 คน

จำนวนหน่วย
วิจัย/ศูนย์ควำม
เชี่ยวชำญ

2 คน

-

2,168,100
26,638,000
3,827,000

-

-

490,000

-

477,753

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

477,753 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
เบิกจ่ำย

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

52 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
3 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

490,000 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-
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สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

52 คน

600,000
2,168,100

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนข้ำรำชกำร

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลรวม
โครงกำร
โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ ร้อยละของควำม
สนับสนุนกำรจัด ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต (เงิน พึงพอใจของ
กำรศึกษำ
รำยได้สะสม)
นักศึกษำต่อกำร
จัดหำสิ่งสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนรู้
และกำรใช้ชีวิตใน
รั้วมหำวิทยำลัย

สถานะ

รด.

50 คน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาศิลปศาสตร์ ผลรวม
โครงกำรส่งเสริม โครงกำรส่งเสริมและ
ร้อยละของ
และสนับสนุน
สนับสนุนกิจกรรมเสริม นักศึกษำที่ได้รับ
กิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม
บริกำรด้ำน
หลักสูตร
นอกหลักสูตร
สวัสดิกำร

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรพัฒนำ
โครงกำรพัฒนำกำลังคน
2 ด้ำนกำรวิจัย กำลังคนและ
และสถำบันควำมรู้
สถำบันควำมรู้

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

3 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
2 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรพัฒนำ
โครงกำรพัฒนำกำลังคน
2 ด้ำนกำรวิจัย กำลังคนและ
และสถำบันควำมรู้
นควำมรู้ อย ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ยุทธศาสตร์ สถำบั
ชื่อโครงการย่
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

1 คน

-

-

จำนวนนักวิจัย

50 คน

-

-

1 โครงกำร

12 ผลงำน

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่
ได้รับกำรประกำศ)

3,827,000
75,000

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

โครงกำรกลุ่มวิจัยกำร
จำนวนกลุ่มวิจัย
พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำร
มชำติและชำยแดน
โครงการพัฒนากาลัข้งำคนและสถาบั
นความรู้ ผลรวม
โครงกำร
โครงกำรสนับสนุนและ จำนวนผลงำนที่
สนับสนุนและ
เผยแพร่ผลงำนวิจัยและ ยื่นขอจดทะเบียน
เผยแพร่
กำรนำไปใช้ประโยชน์
ทรัพย์สินทำง
ผลงำนวิจัยและ
ปัญญำ
กำรนำไปใช้
ประโยชน์

สถานะ

500,000

500,000

500,000
-

10,900

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

1 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
500,000 บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด
10,900 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

50 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

12 ผลงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวน
ผลงำนวิจัยหรือ
นวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอด
เชิงพำณิชย์

1 ผลงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

1 ผลงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัยและการนาไปใช้ประโยชน์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย ผลรวม
ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรบริกำร
โครงกำรบริกำรวิชำกำร จำนวนผู้เข้ำร่วม
3 ด้ำนกำร
วิชำกำรด้ำน
ด้ำนกำรศึกษำ
โครงกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรศึกษำ
บริกำรวิชำกำร
จำนวนเงินที่ได้
จำกกำรจัด
หลักสูตรตำม
ควำมต้องกำรของ
หน่วยงำน

240,000 บำท

75,000
3,902,000
2,240,000

500,000
-

162,531

-

162,531 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
-
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อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ดำเนินกำรแล้วสร็จ ไม่มีปัญหำ
อุปสรรค
อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ผลงำนวิจัยทำง
สังคมศำสตร์ไม่มี
ผลงำนที่ยื่นขอ
จดทะเบียน
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรบริกำร
3 ด้ำนกำร
วิชำกำรด้ำน
บริกำรวิชำกำร กำรศึกษำ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรศึกษำ

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

จำนวนเงินที่ได้
จำกกำรเป็นที่
ปรึกษำโครงกำร
รำยได้จำก
หลักสูตรระยะสั้น

โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
โครงกำรพัฒนำ
โครงกำรพัฒนำระบบ
รำยได้จำกงำน
ระบบกลไกกำร
กลไกกำรบริหำรงำน
บริกำรวิชำกำร
บริหำรงำนบริกำร บริกำรวิชำกำรของ
วิชำกำรของ
มหำวิทยำลัย
ร้อยละของ
มหำวิทยำลัย
โครงกำรบริกำร

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
รด.

งปม.

2,000,000 บำท

560,000 หลักสูตร

500,000 บำท

2,800,000
205,000

สถานะ

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

-

-

-

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำรใน
กระบวนกำร
ให้บริกำร

1 โครงกำร

80 ร้อยละ

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม

205,000
3,005,000

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

วิชำกำรที่มีจำก
ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนทั้ง
ภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ
จำนวนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรที่
ดำเนินกำรในพื้นที่
เป้ำหมำยของ
มหำวิทยำลัยและ
ชุมชน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ปัญหำโรค
ระบำดทำให้กำร
จัดกิจกรรมแบบ
ออนไลน์ ไม่มีกำร
เก็บค่ำลงทะเบียน

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินงำน จัด
กิจกรรม/โครงกำร

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

-

80 ร้อยละ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

-

163

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรพัฒนำ
โครงกำรจัดซื้อจัดหำ
5 ด้ำนกำรมุ่ง ระบบเพื่อ
ครุภัณฑ์ด้ำนเทคโนโลยี
สู่มหำวิทยำลัย สนับสนุนกำรเรียน สำรสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิต
ดิจิทัล
กำรสอน
(เงินรำยได้สะสม)

ร้อยละของ
จำนวนรำยวิชำที่
ทำกำรเรียนกำร
สอนผ่ำนระบบ
UBU LMS อย่ำง
สมบูรณ์

จำนวนนักศึกษำ
ปัจจุบัน
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรพัฒนำ โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร ร้อยละของกำร
6 ด้ำนกำร
กำยภำพ ระบบ
ศูนย์ฝึกประสบกำรณ์
ดำเนินกำรพัฒนำ
เป็น
สำธำรณูปโภคและ วิชำชีพครู
กำยภำพ ระบบ
มหำวิทยำลัย โครงสร้ำงพื้นฐำน
สำธำรณูปโภคและ
น่ำอยู่และเป็น ของมหำวิทยำลัย
โครงสร้ำงพื้นฐำน
มิตรกับ
ของมหำวิทยำลัย
สิ่งแวดล้อม
เป็นไปตำมแผนที่
กำหนด

100

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม

รด.

งปม.

4,082,700

-

1,200 คน

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

-

-

-

-

1,460,000
1,460,000

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

3 คน
19 คน

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

-

17,000,000
17,000,000
1,460,000

สถานะ

รด.

4,082,700
4,082,700
17,000,000

จำนวนนักศึกษำ
1,200 คน
ปัจจุบัน
โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรพัฒนำ
โครงกำรส่งเสริมและ
ร้อยละของ
100 ร้อยละ
7 ด้ำนกำร
ทักษะและ
พัฒนำขีดควำมสำมำรถ บุคลำกรที่มีทักษะ
พัฒนำ
สมรรถนะด้ำนกำร ของบุคลำกร
และสมรรถนะ
ทรัพยำกรมนุษย์ ปฏิบัติงำน
เป็นไปตำมเกณฑ์
ที่กำหนด
จำนวนผู้บริหำร
จำนวนลูกจ้ำง
ชั่วครำวชำว
ต่ำงประเทศ

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

-

-

-
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3
19

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

100
100

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี
งปม.

ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรหำ
8 ด้ำนกำรมี รำยได้จำกกำร
เสถียรภำพทำง บริหำรทรัพย์สิน
กำรเงิน
ของมหำวิทยำลัย

โครงกำรบริหำรและจัด
กำรเงินบริจำค

รำยได้จำก
ค่ำธรรมเนียม
สำธำรณูปโภค
(ล้ำนบำท) รำยได้
จำกำรบริจำค

โครงกำรหำรำยได้จำก รำยได้จำก
กำรบริหำรทรัพยำกรและ ค่ำธรรมเนียม
กำรดำเนินงำนด้ำนต่ำงๆ สำธำรณูปโภค
ของมหำวิทยำลัย
(ล้ำนบำท)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

400,000

-

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

0.03 บำท

31,600

-

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

431,600
431,600
1,929,500

ร้อยครุภัณฑ์ที่
จัดซื้อตำมแผน
ร้อยละของ
ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

100 ร้อยละ

ร้อยละของ
ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติกำร
ของมหำวิทยำลัย

-

685,690

685,690 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

-

-

80 ร้อยละ

-

จำนวนนวัตกรรม
ของกระบวนกำร
ทำงำน

1 ชิ้น

จำนวนรถคณะที่
ได้รับกำร
บำรุงรักษำ

3 คัน

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม

สถานะ

400,000 บำท

โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
ยุทธศำสตร์ที่
โครงกำรพัฒนำ
โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ ร้อยละของ
9 ด้ำนกำร
ระบบและกลไก
ของหน่วยงำน (เงินรำยได้ ควำมสำเร็จในกำร
บริหำรองค์กรสู่ เพื่อกำรบริหำร
สะสม)
ดำเนินกำรตำม
ควำมเป็นเลิศ องค์กร
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

โครงกำรบริหำรและ
จัดกำรหน่วยงำน

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

80 ร้อยละ

8,232,400

10,161,900

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-
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ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและ
เบิกจ่ำย

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ไม่มีปัญหำ/
อุปสรรค

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.

รด.

72,491,600

10,161,900
67,181,200

500,000
139,672,800

งปม.

รด.

35,163,059

10,996,962

166

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

46,160,022

สถานะ

ผลการดาเนินงาน
(ให้เติมข้อมูลเฉพาะตัว
เลขเท่านัน้ )

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานหลัก : วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้

2,893,800

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิต
จานวนผู้สาเร็จ
สาขาวิชาแพทยศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
การศึกษา

2,893,800

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.
-

293,800

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

งปม.

รด.

29,733,360.64

9,173,322.90

29,733,361

9,173,323
10,930

-

-

-

จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่

10

-

-

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

85

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่

68

-

-

จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่

218

-

-

จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่

-

6,377,700

4,251,200

-

218

17,777,650

-

8,754,900

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

56,149,800

62,821,300
1,065,700

-

280,062

167

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยูระหว่าง
ดาเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่
1/2565

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

5

22,028,850 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

ปัญหาอุปสรรค

ข้อมูลอยูท่ ี่กองคลัง

50
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูระหว่าง
ดาเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่
1/2565
-

202
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

ผลการดาเนินงาน

38,906,684
10,930 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

10

8,754,900

สถานะ

38,906,684

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่

โครงการจัดการเรียนการ จานวนผู้สาเร็จ
สอนสาขาวิชาแพทยศาสตร์ การศึกษา
(ชั้นคลีนิก)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ผลรวม
โครงการผลิตบัณฑิต
โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา

ผลรวม
งบประมาณ

280,062 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

93
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

202

อยูร่ ะหว่างการ
เตรียมการเรียน
การสอนสาหรับ
นักศึกษาเลื่อนชั้น
คลินิก
93

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูระหว่าง
ดาเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่
1/2565

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ โครงการผลิ
ชื่อโครงการย่
ตบัณฑิอตย
มหาวิทยาลัย สาขาวิชาสาธารณสุ
( 8 หลัก)ขศาสตร์

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
โครงการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี
สาธารณสุขศาสตร์

จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษา

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

1,598,900

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

256,828

256,828 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

150

-

-

จานวนนักศึกษา
ที่คงอยู่
โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการส่งเสริมและ
ร้อยละของ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
นักศึกษาเข้าร่วม
หลักสูตร
หลักสูตรและกิจกรรมนอก อบรมมีทักษะใน
หลักสูตร
ศตวรรษที่ 21
เป็นไปตามที่
กาหนด

450

-

-

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ร้อยละของความ
การศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิต
พึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการ
จัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวติ ใน
รั้วมหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนากาลังคน
การตรวจหาสารบ่งชี้ทาง
2 ด้านการวิจัย และสถาบันความรู้
ชีวภาพและการแสดงออก
ของโปรตีนในซีรัมผู้ติดเชื้อ
ปรสิตและชิ้นเนื้อมะเร็งท่อ
น้าดี

2,664,600
2,049,900

-

2,049,900
2,492,300

-

85

2,492,300
70,028,100
950,000

-

11,648,700
จานวนกลุ่มวิจัย

ผลการดาเนินงาน

รด.

จานวนนักศึกษา
เข้าใหม่

85

สถานะ

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

624

100

100,696

100,696 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

เนื่องจากอยูใ่ นช่วง
ปิดเทอม

-

1,396,632

1,396,632 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

- อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างครบทุก
รายการ รอลงนาม
สัญญา

732,600 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

732,600

168

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยูระหว่าง
ดาเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่
1/2565

-

-

ปัญหาอุปสรรค

อยูร่ ะว่าง
ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนากาลังคน
ชื่อโครงการย่
2 ยุด้ทาธศาสตร์
นการวิจัย และสถาบั
นความรู้ อย
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

รด.

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

การประเมินศักยภาพรีไบ
โอติกของสารสกัดโพลีแซค
คาไรด์จากเห็ดในท้องถิ่น
จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ
พัฒนาแคปซูลซินไบโอติ
กต้นแบบใหม่

จานวนกลุ่มวิจัย

116,000

-

234,000

234,000 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะว่าง
ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ภาวะซึมเศร้าของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ประเทศไทย

จานวนกลุ่มวิจัย

345,000

-

207,000

207,000 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะว่าง
ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

ศักยภาพในการ
ประยุกต์ใช้สารแกมโบจิก
แอซิดจากยางของต้นรง
ทองในการรักษาโรคไต
เรื้อรัง

จานวนกลุ่มวิจัย

574,000

-

344,400

344,400 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะว่าง
ดาเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

-

149,760

149,760 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะว่าง
ดาเนินการจัดสรร
ทุนวิจัย เพื่อให้
ผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการจัดทาวิจัย

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

1,209,492

1,209,492 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ได้รับจัดสรรทุน
วิจัยภายนอก
จานวน 9 โครงการ
ซึ่งทุกโครงการเริ่ม
ดาเนินการจัดทา
วิจัยเรียบร้อยแล้ว

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบ
กลไกการบริหารงานวิจัย
กลไกการบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการต่อ
ทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการวิจัย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการวิจัยจากแหล่งทุน โครงการวิจัยจากแหล่ง
จานวน
ภายนอก
ทุนภายนอก
โครงการวิจัยที่
ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งทุน
ภายนอก

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย ผลรวม

1,985,000
1,391,100

-

85

1,391,100
5,000,000

-

5

5,000,000
8,376,100

-

-
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริการวิชาการ
3 ด้านการ
จากแหล่งทุนภายนอก
บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก

จานวนโครงการ
บริการวิชาการที่
ได้รับงบประมาณ
จากแหล่งทุน
ภายนอก

1

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

158,000

โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ จานวนผู้เข้าร่วม
ด้านการศึกษา
ด้านการศึกษา (ศูนย์พัฒนา โครงการด้านการ
เด็ก)
บริการวิชาการ

158,000
698,900

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูล

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

179,922 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูระหว่าง
ดาเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่
1/2565

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

รด.
-

-

ผลการดาเนินงาน

179,922

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

จานวนนักเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุนตาม
โครงการ

90

-

-

83

92

ร้อยละของ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจที่ได้รับ
บริการศึกษาขั้น
พื้นฐาน

100

-

-

100

100

โครงการสนับสนุน
จานวนผู้เข้าร่วม
ค่าใช้จ่ายในการจัด
โครงการด้านการ
การศึกษาตั้งแต่ระดับ
บริการวิชาการ
อนุบาลจนจบการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
จานวนนักเรียนที่
ได้รับการ
สนับสนุนตาม
โครงการ
ร้อยละของ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจที่ได้รับ
บริการศึกษาขั้น
พื้นฐาน
โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม

ผลรวม
งบประมาณ

254,700

-

24,135

24,135 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูระหว่าง
ดาเนินการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่
1/2565

90

-

-

83

92

100

-

-

100

100

254,700

698,900

-

-

170
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แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
โครงการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาวะ

โครงการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาวะ

ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

จานวนผู้เข้าร่วม
โครงการด้านการ
บริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ด้านสุขภาวะ (เงินรายได้
สะสม)

100

จานวนผู้ป่วยนอก
จานวนผู้ป่วยใน

73,000
3,500
85

-

36,971,800

-

สถานะ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

171,353

-

68,284,800

73,000
3,500

งปม.

-

12,924,200

โครงการเพิ่มศักยภาพการ ร้อยละของ
ให้บริการทางด้าน
ประชาชน
สาธารณสุข
กลุม่ เป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.
1,170,900

ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
จานวนผู้ป่วยนอก
จานวนผู้ป่วยใน
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการ

ผลรวม
งบประมาณ

27,653,154

-

14,289,963

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

24,248
385
96

41,943,117 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

171

-

171,353 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการขยาย
การให้บริการ
ทางด้าน
สาธารณสุข
ประเภทต่าง ๆ ได้
ตามแผนที่กาหนด
ไว้ ได้แก่ หอผู้ป่วย
ใน และงานบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน

อยูระหว่าง
ดาเนินการ จัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์ 2
รายการ ลงนามใน
สัญญาเรียบร้อยแล้ว
33
11
100

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

24,248
385

อยูระหว่าง
ดาเนินการอยู
ระหว่างดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
ครุภัณฑ์ 50
รายการ ลงนามใน
สัญญาเรียบร้อยแล้ว
33
11

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการ
โครงการประกันสุขภาพ
นักศึกษา

โครงการหารายได้จาก
บริการวิชาการ

โครงการบริการวิชาการด้านสุขภาวะ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบเพื่อ โครงการจัดซื้อจัดหา
ร้อยละของ
5 ด้านการมุ่ง สนับสนุนการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
จานวนรายวิชาที่
สู่มหาวิทยาลัย
สารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิต ทาการเรียนการ
ดิจิทัล
สอนผ่านระบบ
UBU LMS อย่าง
สมบูรณ์
โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม

งปม.

2,407,200

191,738

191,738 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

593,000

-

-

-

68,284,800
68,539,500

54,067,100
54,924,000
1,040,000

-

1,040,000
1,040,000

-

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

96

-

-

ผลการดาเนินงาน

รด.

-

593,000

สถานะ

-

-

73,000
3,500
85

80

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
รายได้จากการ
บริการวิชาการ
ด้านสุขภาวะ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

85

ร้อยละของ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายที่
ได้รับการส่งเสริม
ให้มีสุขภาวะที่ดีขึ้น
จานวนผู้ป่วยนอก
จานวนผู้ป่วยใน
ร้อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชนในพื้นที่
ได้รับบริการ

ผลรวม
งบประมาณ

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

100

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

24,248
385
96

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

อยูระหว่าง
ดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณสาหรับ
ค่ารักษาพยาบาล
สาหรับนักศึกษา
33
11
100

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

-

เนื่องจาก
สถานะการณ์โควิด
19 ยังไม่ได้เริ่ม
ดาเนินการ อยู่
ระหว่างเตรียมการ
จัดกิจกรรม
-

-

-

-

-

172

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูระหว่าง
ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
อกสเปคครุภัณฑ์

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการชาระหนี้เงินยืม
8 ด้านการมี บริหารจัดการด้าน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้
เสถียรภาพทาง งบประมาณและทางการเงิน สะสม)
การเงิน

5,000,000

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงิน ผลรวม
โครงการหารายได้จาก
โครงการบริหารและจัด
รายได้จากการ
2,003,000
การบริหารทรัพย์สินของ
การเงินบริจาค
บริหารทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัย
ของหน่วยวิสาหกิจ

5,000,000
2,030,000

รายได้จากการ
บริหารทรัพย์สิน
ของหน่วยวิสาหกิจ

โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบและ โครงการบริหารและ
ร้อยละของ
9 ด้านการ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร จัดการหน่วยงาน
ความสาเร็จใน
บริหารองค์กรสู่
การดาเนินการ
ความเป็นเลิศ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

614,400

614,400

85

2,644,400
7,644,400
15,596,500

138,336,200

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

100

โครงการสวัสดิการหอพัก
นักศึกษาแพทย์

ร้อยละของ
เงินทุนสารอง
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

ผลรวม
งบประมาณ

15,596,500
15,596,500
167,412,690

งปม.
-

-

748,500

-

143,671

-

305,748,890

757,215

58,254,432

173

สถานะ

-

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ตรวจสอบ
งบประมาณเงิน
รายได้ เพื่อ
พิจารณาชาระหนี้ใน
เดือนกรกฎาคม
2565

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

748,500 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูระหว่าง
ดาเนินการรับ
บริจาค เนื่องจากมี
ผู้บริจาคมาเรื่อยๆ
ทั้งภายในและ
ภายนอก

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

143,671 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ
เนื่องจากเป็นช่วง
ปิดเทอม

757,215 อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

อยูระหว่าง
ดาเนินการจัดทา
กระบวนงานของ
หน่วยงาน และ
รายงานติดตามผล

รด.
-

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

3,670,130

61,924,562

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ผลการ
ประเมินตัวชี้วัด ดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานหลัก : สานักวิทยบริการ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

โครงการค่าใช้จ่าย
โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐยกระดับ บุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการ คุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้
เรียนรู้
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม
โครงการส่งเสริมและ
โครงการส่งเสริมและ
ร้อยละของนักศึกษาที่
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
ได้รับบริการด้าน
หลักสูตร
หลักสูตรและกิจกรรมนอก สวัสดิการ
หลักสูตร
จานวนนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละของนักศึกษาเข้า
ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการของ
นักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่
ได้รับบริการด้าน
สวัสดิการ
จานวนนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละของนักศึกษาเข้า
ร่วมอบรมถ่ายทอดความรู้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุนการ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ร้อยละของความพึง
จัดการศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิต
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาหลักสูตร
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของผู้เรียนและประเทศ

ร้อยละของความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

ต้นปี + กลางปี

ผลรวม
งบประมาณ

งปม.

รด.

10,347,500

2,894,200

10,347,500

2,894,200
1,925,200

100 ร้อยละ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2

งปม.
-

5,475,720

1,516,555

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาบุคลากรตาม
แผน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,381,150
563,354

1,381,150
563,354 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้า
ใช้บริการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

583,434

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
100 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริการ
มีการจัดอบรมการรู้
สารสนเทศให้กับนักศึกษา

583,434 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเข้า
ใช้บริการ

1 ชิ้นงาน

-

-

80 ร้อยละ

-

-

4,125,200
593,500

80 ร้อยละ

2,070,600

1,235,155
-

-

1,146,789
457,034

2,070,565
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แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80 ร้อยละ

80 ร้อยละ

ปัญหาอุปสรรค

6,856,870 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

(281,400)

สรุปผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ประเมินตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

1,381,150

-

2,200,000

ผลการ
ดาเนินงาน

รด.

1 ชิ้นงาน

80 ร้อยละ

สถานะ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,146,789
457,034 สูงกว่า
เป้าหมาย

2,070,565 สูงกว่า
เป้าหมาย

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
100 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริการ
มีการจัดอบรมการรู้
สารสนเทศให้กับนักศึกษา

97

100

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสานักวิทยบริการ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ และ
จัดทาพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

90

100

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสานักวิทยบริการ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ และ
จัดทาพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

สูงกว่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการวิจัยและสร้าง
โครงการวิจัยและสร้าง
จานวนผลงานวิจัยหรือ
2 ด้านการวิจัย นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้า
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ท้าทายของสังคม
ทายด้านทรัพยากร
ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม และ
การเกษตร/สังคมสูงวัย/
โครงการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการ
ร้อยละผู้เข้าร่วม
3 ด้านการ
ด้านการศึกษา
ด้านการศึกษา
โครงการด้านการบริการ
บริการวิชาการ
วิชาการ
โครงการบริการวิชาการด้านการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการสร้างและพัฒนา โครงการสร้างและพัฒนา
4 ด้านการ
แหล่งเรียนรู้ด้าน
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

รด.

2,070,600
12,418,100

-

1 ชิ้นงาน

593,500
7,612,900
10,000

-

80 ร้อยละ

10,000
10,000
45,000

45,000
45,000
45,000

-

350,000 ครั้ง

จานวนองค์ความรู้ด้าน
ศิลป วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ที่มีการ
เก็บรวบรวม และจัด
แสดงอย่างเป็นระบบ

6 เรื่อง

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม

ผลรวม
งบประมาณ

งปม.

จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม
แหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ออนไลน์

โครงการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการจัดซื้อจัดหา
ร้อยละของการจัดหา
5 ด้านการมุ่ง ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
และหรือพัฒนาระบบ
สู่มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน เป็นไปตามแผนที่กาหนด
ดิจิทัล
การจัดการศึกษา

ต้นปี + กลางปี

100 ร้อยละ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2

งปม.

457,034
-

-

-

1,052,800
1,052,800

-

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ประเมินตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

457,034
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเสนอ
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการจัดทาหอ
ประวัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

269,609 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

21,990 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

21,990

21,990
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แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

-

-

-

ปัญหาอุปสรรค

รด.

-

45,000
45,000
22,000

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

21,990
-

มีการจัดทาสารสนเทศ
ท้องถิ่นด้านศิลปวัฒนธรรม
และเผยแพร่ในเว็บไซต์
สานักวิทยบริการ

อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
ยุทธศาสตร์ที่
6 ด้านการ
เป็น
มหาวิทยาลัย
น่าอยู่และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

งปม.
(400,000)

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ประเมินตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

รด.

โครงการพัฒนากายภาพ โครงการ ปรับปรุง อาคาร ร้อยละของการ
ระบบสาธารณูปโภคและ และสิ่งก่อสร้าง ของ
ดาเนินการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยราชธานี (เงิน กายภาพ ระบบ
มหาวิทยาลัย
รายได้สะสม)
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

100 ร้อยละ

4,421,000

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ด้านการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภค

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค

80 ร้อยละ

75,000

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ด้านการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภค (เงิน
รายได้สะสม)

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

80 ร้อยละ

6,400,000

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการบารุงรักษาและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน สิ่ง
อานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค

80 ร้อยละ

2,340,400

(735,155)

687,508

687,508 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

90 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสานักวิทยบริการ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ และ
จัดทาพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการการเป็นองค์กรสี ร้อยละของการ
80 ร้อยละ
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตร เขียว
ดาเนินการพัฒนา
ต่อสิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามแผนที่กาหนด

13,236,400
856,900

(1,135,155)
-

687,508
323,618

687,508
323,618 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

22 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีการดาเนินงานตาม
เกณฑ์สานักงานสีเขียว
และห้องสมุดสีเขียว
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ปัญหาอุปสรรค

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

90 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างออกแบบการ
ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด
และพื้นที่การเรียนรู้ ด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีการปรับปรุงภูมิทัศน์
รอบสานักวิทยบริการ เพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ และ
จัดทาพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

อยู่ระหว่างออกแบบการ
ปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด
และพื้นที่การเรียนรู้ ด้าน
เทคโนโลยีทางการศึกษา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ สภาพแวดล้
ชื่อโครงการย่
อมที่เป็นอมิยตร
มหาวิทยาลัย ต่อสิ่งแวดล้
( 8อมหลัก)

โครงการการเป็นองค์กรสี
เขียวชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
จานวนบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมในการ
พัฒนาและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาทักษะ
โครงการพัฒนาบุคลากร
ร้อยละของบุคลากรที่มี
7 ด้านการ
และสมรรถนะด้านการ
สายสนับสนุน
ทักษะและสมรรถนะ
พัฒนา
ปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ทรัพยากรมนุษย์
กาหนด
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตนเอง

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการส่งเสริม
ร้อยละของหน่วยงานที่
บริหารทรัพยากรมนุษย์
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มีอัตรากาลังเป็นไปตาม
กรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
โครงการเสริมสร้างความ โครงการสวัสดิการ
ร้อยละของบุคลากรที่มี
มั่นคง และสวัสดิการ
ความผูกพันต่อองค์กร
จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม

ผลรวม
งบประมาณ
รด.

งปม.

100 ร้อยละ

100 ร้อยละ

80 ร้อยละ

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

856,900
14,093,300
540,000

(100,000)

-

323,618
79,593

20,000
55,000

(100,000)
-

3 คน

32,403

-

55,000
615,000

-

สรุปผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ประเมินตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

100 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่างการจัดทา
แผนการอบรมการพัฒนา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

100

100 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาบุคลากรตาม
แผน
100 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาบุคลากรตาม
แผน

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

100

-

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1

32,403 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
-

111,996
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ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

323,618
79,592.63 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

540,000
20,000

สถานะ

รด.

-

100 ร้อยละ

1 หน่วยงาน

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2

111,996
-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100 มีการวิเคราะห์กรอบ
อัตรากาลัง และวิเคราะห์
ภาระงานของบุคลากร

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการประเมิน
ความผูกพันต่อองค์กร

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาบุคลากรตาม
แผน

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริหารองค์กรสู่ โครงการบริหารจัดการ
9 ด้านการ
ความเป็นเลิศ
ระบบประกันคุณภาพ
บริหารองค์กรสู่
การศึกษา
ความเป็นเลิศ

โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
และกลไกเพื่อการบริหาร ของหน่วยงาน
องค์กร

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

จานวนกิจกรรม
โครงการที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

2 โครงการ

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

งปม.

112,700

การปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะการตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน TQA

80 ร้อยละ

ร้อยละของความสาเร็จ
ในการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

80 ร้อยละ

112,700
1,596,600

จานวนนวัตกรรมของ
กระบวนการทางาน

1 ชิ้นงาน

542,500

-

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ประเมินตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
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แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

รด.
54,395

-

54,395 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

-

1,458,880

-

164,612
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ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1,458,880 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

164,612 บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

2

100 มีการจัดกิจกรรมทบทวน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จัดทา
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
และกิจกรรมพบ
ผู้ทรงคุณวุฒติ ามเกณฑ์
TQA

25 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีการจัดทาแผนการ
ดาเนินการตาม
ข้อเสนอแนะ และ
ดาเนินการตามแผน

มีการจัดทาแผนปฏิบัติ
การประจาปี มีการ
ดาเนินการตามแผน
ติดตามผล และรายงานผล
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร และคณะกรรมการ
ประจาสานัก

100 อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ
สนับสนุนการบริการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12หารและ
หลัก)
โครงการบริ
จัดการหน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี

งปม.
จานวนการเข้าถึงสื่อ
ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

10,000 ครั้ง

งปม.

16,297,200

42,060,500

-

1,677,887
9,446,500
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ผลการดาเนินงานตามค่า
ประเมินตัวชี้วัด เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

รด.

-

2,139,100
2,251,800
25,763,300

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

5,959,626

1,677,887
15,406,126

สูงกว่า
เป้าหมาย

15,220

100 มีการแต่งตั้งคณะทางาน
ประชาสัมพันธ์ มีการ
ประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานของสานักวิทย
บริการ ติดตาม และ
รายงานผลการดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/ สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ชื่อหน่วยงานหลัก : สานักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้
การศึกษาและการเรียนรู้

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

6,635,500

-

6,635,500
120,000

-

120,000
6,755,500
20,000

-

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยของ
ทยาลัจัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 มหาวิ
ด้านการวิ
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบกลไก โครงการพัฒนาระบบกลไก รายได้จากงาน
3 ด้านการ
การบริหารงานบริการ
การบริหารงานบริการวิชาการ บริการวิชาการ
บริการวิชาการ วิชาการของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย

20,000
20,000
112,800

-

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของมหาวิ
ด้านการบริทกยาลั
ารวิยชผลรวม
าการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบกลไก โครงการพัฒนาระบบกลไก ร้อยละความพึง
4 ด้านการ
การบริหารงานทานุบารุง
การบริหารงานทานุบารุง
พอใจของ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ผู้รับบริการด้านทานุ
ศิลปวัฒนธรรม
บารุงศิลปวัฒนธรรม

80

112,800
112,800
129,500

-

1

129,500
129,500
506,300

-

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึ
กษาและการเรี
โครงการส่
งเสริมและยนรู้ ผลรวมโครงการสนับสนุนและ
ร้อยละของ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
ส่งเสริมสวัสดิการของนักศึกษา นักศึกษาที่ได้รับ
หลักสูตร
บริการด้านสวัสดิการ
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลรวม
ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบกลไก โครงการพัฒนาระบบกลไก
2 ด้านการวิจัย การบริหารงานวิจัยของ
การบริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุง
ฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ศิด้ลาปวั
นการท
านุบารุผลรวม
งศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์
5 ด้านการมุ่ง ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สู่มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ
สนับสนุนการจัดการศึกษา
ดิจิทัล

90

จานวนข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นจากการ
บริหารจัดการงานวิจัย

จานวนฐานข้อมูล
ดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.
2,445,280

2,445,280 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในรหว่างการเสนอ ยังไม่มีผู้เสนอขอ ประชาสัมพันธ์ อยู่ระหว่าง
ของบุคลากรเพื่องบวิจัย งบประมาณใน
แก่บุคลากรทราบ ดาเนินงาน
การทาวิจัย
ว่ามีงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

86,299 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

108,540 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

-

-

108,540

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

86,299

180

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบ
5 ด้านการมุ่ง ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
สู่มหาวิทยาลัย การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)
ดิจิทัล

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

1

50,000

-

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

90

556,300
556,300
1,548,700

-

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ด้าน ร้อยละของการ
การพัฒนากายภาพ ระบบ
ดาเนินการพัฒนา
สาธารณูปโภค
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

90

52,400

-

โครงการบารุงรักษา ซ่อมแซม ร้อยละของการ
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ของ
ดาเนินการพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชธานี
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

90

406,000

-

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
ารจัดการ
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริ
ด้าหนการมุ
่งสู่มหาวิ
ทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการ ปรับปรุง อาคาร
6 ด้านการ
ระบบสาธารณูปโภคและ
และสิ่งก่อสร้าง ของ
เป็น
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
น่าอยู่และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

จานวนฐานข้อมูล
ดิจิทัลและระบบ
สารสนเทศที่รองรับ
การบริหารจัดการใน
ด้านต่าง ๆ

ผลรวม
งบประมาณ

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.
-

-

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

43,172

43,172 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

79,984

79,984 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

-
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สถานะ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

90

1,320,000

-

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของหน่วยงาน

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐาน
ของมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

90

2,000,000

-

90

5,327,100
137,900

-

-

137,900
264,400

-

-

264,400
5,729,400

-

-

โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลรวม
โครงการพัฒนาสวัสดิภาพ โครงการป้องกันอัคคีภัย และ จานวนอุบัติเหตุ
และความปลอดภัยให้กับ
ฝึกซ้อมดับเพลิง
จราจรที่เกิดขึ้น
นักศึกษาและบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย
(มึนเมาขณะขับรถ
การขับรถเร็ว การ
ขับยานพาหนะย้อน
ศร)
โครงการพัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับ
กษาและบุ
คลากร
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 นัด้กาศึนการเป็
นมหาวิ
ทยาลั
ยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลรวม

529,083

-

182

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

โครงการบารุงรักษาและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้
างพืฒ้นฐานของมหาวิ
ทยาลั
ย ผลรวม นองค์กรสีเขียว ร้อยละของการ
โครงการพั
นา
โครงการการเป็
สภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อ
ดาเนินการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

สถานะ

529,083 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาทักษะและ โครงการพัฒนาบุคลากรสาย ร้อยละของ
7 ด้านการ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน สนับสนุน
บุคลากรที่มีทักษะ
พัฒนา
และสมรรถนะ
ทรัพยากรมนุษย์
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กาหนด

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

421,500

-

47,359

80

421,500
231,000

-

40,738

80

200,000

-

200,000

ร้อยละของเงินทุน
สารองเป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

80

431,000
852,500
5,715,500

-

-

-

ร้อยละของเงินทุน
มหาวิทยาลัย (เงินรายได้สะสม) สารองเป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

80

6,784,500

-

-

-

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค (ล้าน
บาท)

1.50

12,500,000
500,000

-

200,000

รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
สาธารณูปโภค (ล้าน
บาท)

1.50

450,000

-

11,670

2

950,000
13,450,000
52,500

-

โครงการสวัสดิการ

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการชาระหนี้เงินยืม
8 ด้านการมี บริหารจัดการด้าน
มหาวิทยาลัย
เสถียรภาพทาง งบประมาณและทางการเงิน
การเงิน
โครงการชาระหนี้เงินยืม

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและ
ทางการเงิ
น ผลรวมจากการ โครงการบริหารและจัด
โครงการหารายได้
บริหารทรัพย์สินของ
การเงินบริจาค
มหาวิทยาลัย
โครงการหารายได้จากการ
บริหารทรัพยากรและการ
ดาเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละความผูกพัน
ของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

โครงการหารายได้จากการบริหารทรัพย์สินของ
ทยาลัเสถี
ย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิ
ด้านการมี
ยรภาพทางการเงิน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่
โครงการบริหารองค์กรสู่
โครงการบริหารจัดการระบบ จานวนกิจกรรม
9 ด้านการ
ความเป็นเลิศ
ประกันคุณภาพการศึกษา
โครงการที่มีส่วนร่วม
บริหารองค์กรสู่
ในการพัฒนาองค์กร
ความเป็นเลิศ
สู่ความเป็นเลิศ

13,250

183

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

80

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
ผลรวม
โครงการเสริมสร้างความ
โครงการสร้างเสริมสวัสดิการ ร้อยละความผูกพัน
มั่นคง และสวัสดิการ
และคุณภาพชีวิตอย่างมี
ของบุคลากรต่อ
ความสุข
มหาวิทยาลัย

สถานะ

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

47,359 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

40,738 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

200,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังไม่ถึงระยะในการ
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังไม่ถึงระยะในการ
ดาเนินงาน

200,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

11,670 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

13,250 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่
9 ด้านการ
ยุทธศาสตร์
บริหารองค์กรสู่
มหาวิทยาลัย
ความเป็นเลิศ

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบและ โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง ร้อยละของ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร เหมาทาความสะอาด
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมินตัวชี้วัด

รด.

90

52,500
3,303,300

-

1,391,664

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง ร้อยละของ
เหมาปฏิบัติงาน
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

90

2,108,500

-

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง ร้อยละของ
แหมาบริการเช่าเครื่องถ่าย
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

90

60,000

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

90

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

90

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ผลรวม
ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

1,391,664 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

853,340

853,340 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

-

26,000

26,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

2,236,300

-

922,040

922,040 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

4,459,200

-

1,474,269

1,474,269 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยังอยู่ในระหว่างการ
ประเมินผลการดาเนินงาน
รอบที่ 1

12,167,300
12,219,800
417,200 40,672,880

41,090,080

-

184

8,298,321

8,298,321

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานหลัก : สานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
1 ด้านการ ภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ผลิตบัณฑิต การศึกษาและการเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
การศึ
กษาและการเรี
โครงการส่
งเสริมและยนรู้ ผลรวม โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

ต้นปี

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่
มีความผูกพันต่อองค์กร

70 ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรที่
มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

70 ร้อยละ

ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการ
ให้บริการ

70 ร้อยละ

ร้อยละของนักศึกษา
เข้าร่วมอบรมถ่ายทอด
ความรู้

60 ร้อยละ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลรวม
โครงการสนับสนุนการจัด
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ด้าน ร้อยละของความพึง
การศึกษา
การผลิตบัณฑิต
พอใจของนักศึกษาต่อ
การจัดหาสิ่งสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนากาลังคนและ โครงการพัฒนากาลังคนและ จานวนผลงานเชิง
2 ด้านการ สถาบันความรู้
สถาบันความรู้
วิเคราะห์ - วิจัย
วิจัย

โครงการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาระบบกลไก
โครงการพัฒนาระบบกลไก ร้อยละความพึงพอใจ
3 ด้านการ การบริหารงานบริการวิชาการ การบริหารงานบริการวิชาการ ของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัย
นาความรู้ไปใช้ประโยชน์

งปม.

รด.

3,883,700

2,611,200

3,883,700
202,400

2,611,200
242,700

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

-

-

รด.

1,258,050

1,258,050
202,400

1,175,657

202,400

-

202,400

-

1,460,450

2 ชิ้นงาน

635,800
3,489,700
15,000

70 ร้อยละ

15,000
15,000
100,000

-

4,086,100

-

185

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

2,433,707
230,406 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

28,006
460,740

230,406
460,740 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

460,740
1,664,403
-

460,740
3,124,853
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการพิจารณา
ประเด็นหัวข้อการจัดทา
ผลงานเชิงวิเคราะห์ - วิจัย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

13,475

13,475 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1,175,657
28,006

-

242,700
635,800

สถานะ

2,433,707 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

3.51 ร้อยละ

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาระบบกลไก
โครงการพัฒนาระบบกลไก
3ยุทด้ธศาสตร์
านการ การบริหชืารงานบริ
การวิ
การวิชาการ
่อโครงการย่
อยชาการ การบริ
ชื่อหกิารงานบริ
จกรรม/โครงการ
บริ
ก
ารวิ
ช
าการ
ของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
ของมหาวิ
ท
ยาลั
ย
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
งปม.

รด.

1 กิจกรรม/
โครงการ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

รด.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

1

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

70 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

ร้อยละของผู้
ลงทะเบียนเข้ารับการ
อบรมถ่ายทอดความรู้ที่
กลับมาใช้บริการซ้า

75 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล

ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
ถ่ายทอดความรู้

75 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

13,475
13,475
15,886 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการจัดกิจกรรม
ด้านทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม จานวน 1
กิจกรรม คือ ทาบุญเนื่อง
ในวันขึ้นปีใหม่

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดหา

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการด้าน
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละของการจัดหา
ฮาร์ดแวร์ตามแผน

3.51 ร้อยละ

100,000
100,000
54,600

4 กิจกรรม/
โครงการ

80 ร้อยละ

-

-

13,475
13,475
15,886

-

54,600
54,600
5,606,000

-

-

-

186

15,886
15,886
416,884

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

15,886
15,886
416,884 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

1

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

100 ให้บริการวิชาการ และ
คาปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้กับโรงเรียน
บ้านศรีไค

ร้อยละความพึงพอใจ
ผู้ใช้บริการต่อบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์การ
พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

จานวนกิจกรรมด้าน
การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานทานุบารุง
ฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4ศิลด้ปวั
านการท
านุบผลรวม
ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบ
5 ด้านการ โครงข่ายคอมพิวเตอร์และ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์และ
มุ่งสู่
โครงสร้างพื้นฐาน
โครงสร้างพื้นฐาน
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
จานวนโครงการบริการ
วิชาการที่ดาเนินการใน
พื้นที่เป้าหมายของ
มหาวิทยาลัยและชุมชน

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานบริการวิชาการ
ทยาลั
ย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3ของมหาวิ
ด้านการบริ
การวิ
ชาการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาระบบกลไก
โครงการพัฒนาระบบกลไก
4 ด้านการ การบริหารงานทานุบารุง
การบริหารงานทานุบารุง
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม

ต้นปี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการย่อย
ทยาลัที่ย โครงการพั( ฒ8นาระบบ
หลัก)
ยุมหาวิ
ทธศาสตร์
5 ด้านการ โครงข่ายคอมพิวเตอร์และ
มุ่งสู่
โครงสร้างพื้นฐาน
มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12
หลัก)
โครงการพั
ฒนาระบบ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพัฒนาระบบ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพื้นฐาน (เงินรายได้
สะสม)

ต้นปี

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
งปม.
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายระดับคณะ/
สานัก/หน่วยงาน

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

รด.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

75.00 ร้อยละ

-

-

สูงกว่า
เป้าหมาย

ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้ต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย

85 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัดที่
กาหนด

ร้อยละของการจัดหา
ฮาร์ดแวร์ตามแผน

80 ร้อยละ

400,000 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดหา

1,300,000

-

400,000

187

95

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

100 จัดประชุมกลุ่มผู้ดูแล
ระบบ/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์(Admin)
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่
1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวัน
พฤหัสบดี 24 มีนาคม
2565(Online/OnSite)
และได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ดูแล
ระบบ ซึ่งมีผลประเมิน
ความพึงพอใจ เท่ากับ
4.75 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12
หลัก)
โครงการพั
ฒนาระบบ
โครงข่ายคอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพื้นฐาน (เงินรายได้
สะสม)

ต้นปี

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
งปม.
ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้ดูแลระบบ
เครือข่ายระดับคณะ/
สานัก/หน่วยงาน

ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ผู้ใช้ต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์และโครงสร้าง
พืโครงการพั
้นฐาน ผลรวม
ฒนาระบบ
โครงการพัฒนาระบบ
จานวนฐานข้อมูล
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ ดิจิทัลและระบบ
บริหารจัดการ
บริหารจัดการ
สารสนเทศที่รองรับการ
บริหารจัดการในด้าน
ต่าง ๆ

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

รด.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

75.00 ร้อยละ

-

-

สูงกว่า
เป้าหมาย

85 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

7 ระบบ

6,906,000
50,800

-

-

188

816,884
4,400

816,884
4,400 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

95

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

100 จัดประชุมกลุ่มผู้ดูแล
ระบบ/นักวิชาการ
คอมพิวเตอร์(Admin)
ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่
1/2565 ซึ่งจัดขึ้นในวัน
พฤหัสบดี 24 มีนาคม
2565(Online/OnSite)
และได้มีการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ดูแล
ระบบ ซึ่งมีผลประเมิน
ความพึงพอใจ เท่ากับ
4.75 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 95

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

#DIV/0!
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินตามตัวชี้วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ จานวน 3 ระบบ
ตามแผนปฏิบัติงานที่
กาหนด ได้แก่ ระบบ
ประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ, ระบบติดตาม
ผลการดาเนินงาน, ระบบ
ฐานข้อมูลนักศึกษาที่
สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทา
ลัย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

บริหารจัดการ

บริหารจัดการ

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ต้นปี

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
งปม.

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

รด.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรต่อระบบ
สารสนเทศ

75 ร้อยละ

-

-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

76.2

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้น

75 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

65.6

ร้อยละของการจัดหา
และหรือพัฒนา
โปรแกรมเป็นไปตาม
แผนที่กาหนด

80 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนครั้งของระบบ
ฐานข้อมูลที่ไม่สามารถ
เข้าถึงได้

- ครั้ง

-

-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดโครงการพั
การ ผลรวม
ฒนาระบบเพื่อ
โครงการจัดซื้อจัดหา
ร้อยละของจานวน
สนับสนุนการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
รายวิชาที่ทาการเรียน
สารสนเทศเพื่อผลิตบัณฑิต
การสอนผ่านระบบ
(เงินรายได้สะสม)
UBU LMS อย่างสมบูรณ์

75 ร้อยละ

50,800
2,625,000

-

-

189

4,400
130,500

4,400
130,500 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

100 ดาเนินการประเมินความ
พึงพอใจของบุคลากรต่อ
การใช้งานระบบ
สารสนเทศ(ระบบ REG,
DMS, ระบบฐานข้อมูล
งานวิจัย และ ระบบ
UBUFmis) ซึ่งมีผล
ประเมินเท่ากับ 3.81 คิด
เป็นร้อยละ 76

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
(ระบบ DMS, e-doc ,
e-meeting และ ระบบ
e-booking) ซึ่งมีผล
ประเมินเท่ากับ 3.28 คิด
เป็นร้อยละ 66

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการจัดหา

0

48.25

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

-

-

-

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ณ ไตรมาส 2 ระบบ
ฐานข้อมูลสามารถเข้าถึง
ได้ปกติ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีการเปิดใช้ 1,917 วิชา
และใช้งานมีความ
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ 925
วิชา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

โครงการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื
่อผลิตบัณฑิต
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(เงินรายได้(ส12
ะสม)หลัก)

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
งปม.

โครงการพัฒนาระบบ
ร้อยละของจานวน
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อผลิต รายวิชาที่ทาการเรียน
บัณฑิต
การสอนผ่านระบบ
UBU LMS อย่างสมบูรณ์

โครงการบารุงรักษาและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ใช้ฐานข้อมูลที่
พัฒนาขึ้น

โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ยุทธศาสตร์ที่ 5ผลรวม
ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนากายภาพ
โครงการ ปรับปรุง อาคาร
6 ด้านการ ระบบสาธารณูปโภคและ
และสิ่งก่อสร้าง ของ
เป็น
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
น่าอยู่และ
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ต้นปี
รด.

70 ร้อยละ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

รด.

-

70 ร้อยละ

104,500

-

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

75 ร้อยละ

2,729,500
9,686,300
930,000

-

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค

3.51 คะแนน

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

75 ร้อยละ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค

3.51 คะแนน

-

-

130,500
951,784
-

-

2,409,000

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

826,181

-

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

65.6

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ดาเนินการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้
ฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้น
(ระบบ DMS, e-doc ,
e-meeting และ ระบบ
e-booking) ซึ่งมีผล
ประเมินเท่ากับ 3.28 คิด
เป็นร้อยละ 66

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

48.25

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

มีการเปิดใช้ 1,917 วิชา
และใช้งานมีความ
สมบูรณ์ตามเกณฑ์ 925
วิชา

130,500
951,784
- บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

826,181 บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
-

190

ผลการ
ดาเนินงาน

-

-

-

สถานะ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

100 การประเมินครั้งที่
1/2565 ระดับความพึง
พอใจภาพรวมร้อยละ
4.04 คิดเป็นร้อยละ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

100 การประเมินครั้งที่
1/2565 ระดับความพึง
พอใจภาพรวมร้อยละ
4.04 คิดเป็นร้อยละ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
ของหน่วยงาน

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้
างพืฒ้นฐานของมหาวิ
ย ผลรวมองกันอัคคีภัย
โครงการพั
นาสวัสดิภาพ ทยาลัโครงการป้
และความปลอดภัยให้กับ
และฝึกซ้อมดับเพลิง
นักศึกษาและบุคลากร

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
งปม.
ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

75 ร้อยละ

ความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งอานวยความสะดวก
สาธารณูปโภค

3.51 คะแนน

จานวนครั้งการเกิด
อัคคีภัย

- ครั้ง

ระดับความสาเร็จการ
ดาเนินงานด้านการ
ป้องกันอัคคีภัย

5 ข้อ

โครงการพัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับ
กษาและบุ
คลากร
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6นัด้กาศึนการเป็
นมหาวิ
ทยาลั
ยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนาทักษะและ
โครงการส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละของบุคลากรที่
7 ด้านการ สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถของบุคลากร มีทักษะและสมรรถนะ
พัฒนา
เป็นไปตามเกณฑ์ที่
ทรัพยากร
กาหนด
มนุษย์
ร้อยละของบุคลากรที่
เข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
ร้อยละบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาตนเอง
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
ผลรวม
โครงการเสริมสร้างความ
โครงการสร้างสุของค์กร
มั่นคง และสวัสดิการ

ต้นปี

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความผูกพันต่อองค์กร

80 ร้อยละ

รด.
217,700

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

รด.

-

-

-

3,556,700
14,400

-

-

826,181
-

-

14,400
3,571,100
182,300

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2
-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

826,181
- บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
-

-

-

-

-

1 ร้อยละ

-

-

80 ร้อยละ

-

-

70 ร้อยละ

182,300
101,400

-

-

191

-

สถานะ

-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

80

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

0

ไม่มีเหตุเกิดอัคคีภัย

5

100 ดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินอย่างครบถ้วน
และกาหนดให้มีกิจกรร
ถ่ายทอดความรู้ปละ
ซักซ้อมป้องกันอัคคีภัยใน
เดือนเมษายน 2565

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
100 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

100 การประเมินครั้งที่
1/2565 ระดับความพึง
พอใจภาพรวมร้อยละ
4.04 คิดเป็นร้อยละ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

90

ปัญหา
อุปสรรค

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการประเมิน
ทักษะและสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

มนุษย์

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
มสร้างความ
ยุทธศาสตร์ โครงการเสริ
ชื่อโครงการย่
อย
ดิการ
มหาวิทยาลัย มั่นคง และสวั
( 8สหลั
ก)

โครงการสร้
างสุของค์กร
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการบริหารองค์กรสู่
โครงการพัฒนาคุณภาพ
9 ด้านการ ความเป็นเลิศ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
บริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบและ
โครงการบริหารและจัดการ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร หน่วยงาน

ต้นปี

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
งปม.

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.

รด.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากรที่
มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

70 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

จานวนบุคลากรที่ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ
จานวนอุบัติเหตุจาก
การทางาน

1 คน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

- ครั้ง

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

จานวนกิจกรรม
โครงการที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ

1 กิจกรรม/
โครงการ

ร้อยละของความสาเร็จ
ในการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

70 ร้อยละ

ร้อยละของความสาเร็จ
ในการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติ
การของมหาวิทยาลัย

70 ร้อยละ

101,400
283,700
98,900

-

-

98,900
1,504,600

-

-

-

18,695

18,695 สูงกว่า
เป้าหมาย

18,695
565,324

18,695
565,324 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

192

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

0

3

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลประเมิน

ณ ไตรมาส 2 ไม่มี
อุบัติเหตุจากการทางาน

100 ดาเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ ณ ไตรมาส 2
จานวน 2 กิจกรรม ได้แก่
(1) กิจกรรมพบที่ปรึกษา
ด้านประกันคุณภาพ ครั้ง
ที่ 1/2565 (2) กิจกรรม
ให้ความรู้เกณฑ์คุณภาพ
เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2565
และ (3) กิจกรรมพบที่
ปรึกษาด้านประกัน
คุณภาพ ครั้งที่ 2/2565

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการรวบรวม
ข้อมูลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่กาหนด

-

-

สูงกว่าเป้าหมาย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ผลรวม
โครงการยกระดับการสื่อสาร โครงการพัฒนาระบบ
และสร้างภาพลักษณ์ของ
ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
มหาวิทยาลัย
องค์กร

โครงการยกระดับการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ของ
ทยาลัย หผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9มหาวิ
ด้านการบริ
ารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ต้นปี

ผลรวม
งบประมาณ

ตัวชี้วัด
งปม.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

รด.

งปม.

รด.

-

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

75 ร้อยละ

ร้อยละในการตระหนัก
รู้และเข้าใจของ
บุคลากรต่อวิสัยทัศน์
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

70 ร้อยละ

จานวนสื่อ
ประชาสัมพันธ์
จานวนช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์

10 ชิ้นงาน

-

-

4 ช่องทาง

-

-

1,531,700
17,000

6,925,800

17,000
1,647,600
18,848,000

-

-

-

25,773,800

2,707,145

193

565,324
-

584,019
4,480,693

สถานะ

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน

80

565,324
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

584,019
7,187,838

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

100 การประเมินครั้งที่
1/2565 ระดับความพึง
พอใจภาพรวมร้อยละ
4.04 คิดเป็นร้อยละ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่างการกาหนด
รูปแบบกิจกรรม

อยู่ระหว่าง
อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
ดาเนินงาน
100 จัดให้มีช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ทั้งใน
รูปแบบทางการและไม่
เป้นทางการ ได้แก่ ocn
แฟนเพจ facebook,
ระบบ VOC, เว็บไซต์,
หนังสือราชการ เป็นต้น

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานหลัก : สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)
โครงการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
โครงการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากร
ที่มีทักษะและ
สมรรถนะเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการ
โครงการพัฒนาระบบและกลไก โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ ร้อยละของ
บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการบริหารองค์กร
หน่วยงาน
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

ต้นปี
งปม.

รด.

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

100

12,000.00 -

-

-

-

-

100

12,000.00 213,500.00 -

สถานะ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

155,852.00

155,852.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน ประเมินตัวชี้วัด
-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

73

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด
ยังไม่มีการเบิกจ่าย

73 ทาเรื่องเบิกจ่าย
เรียบร้อย

โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

100

1,226,800.00 -

298,388.45

298,388.45 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

24.32 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การเบิกจ่าย บริหาร
จัดการด้าน
สาธารณูปโภค วันที่
1 ตุลาคม 2564 31 มีนาคม 2565

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

100

5,438,900.00 -

2,174,045.19

2,174,045.19 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

39.97 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การเบิกจ่าย บริหาร
และจัดการหน่วยงาน
วันที่ 1 ตุลาคม
2564 - 31 มีนาคม
2565

โครงการดาเนินแผนการตลาด ร้อยละของ
และประชาสัมพันธ์
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

100

53,800.00 -

29,685.00

29,685.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

55.18 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การเบิกจ่าย ดาเนิน
แผนการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ วันที่
1 ตุลาคม 2564 31 มีนาคม 2565

โครงการบริหารจัดการ
ห้องพักและประชุมสัมมนา

100

2,823,000.00 -

1,499,218.91

1,499,218.91 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

53.11 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การเบิกจ่าย บริหาร
จัดการห้องพักและ
ประชุมสัมมนา วันที่
1 ตุลาคม 2564 31 มีนาคม 2565

9,756,000.00 9,756,000.00 -

4,157,189.55
4,157,189.55

4,157,189.55
4,157,189.55

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

194

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

สถานการณ์โควิด19 รอบ ส่งผลให้
เกิดการชะลอการ
ดาเนินโครงการฯ

ดาเนินการให้
บุคลากรมีอบรม
ผ่านระบบออนไลน์
เพื่อเพิ่มทักษะและ
สมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
ที่ 7 ด้านการ
ผลรวมทั
้งหมด
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)
โครงการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
โครงการพัฒนาบุคลากร

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย
100

ต้นปี
งปม.

รด.
9,768,000.00

ผลรวมงบประมาณ ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)
งปม.
รด.
9,768,000.00

0

195

4,157,189.55

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2
4,157,189.55

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงาน ประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชือ่ หน่วยงานหลัก : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาทักษะ
7 ด้านการ
และสมรรถนะด้านการ
พัฒนา
ปฏิบัติงาน
ทรัพยากรมนุษย์

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

รด.

ผลรวม
งบประมาณ

โครงการพัฒนาทักษะและ ร้อยละของ
สมรรถนะของบุคลากรในการ บุคลากรที่มีทักษะ
ทางาน
และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด

30

40,000

40,000

-

โครงการส่งเสริมและพัฒนา ร้อยละของ
ศักยภาพบุคลากรสาย
บุคลากรที่มีทักษะ
วิชาการและสายสนับสนุน
และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด

10

40,000

40,000

-

70

80,000
8,000

80,000
8,000

-

8,000
88,000

8,000
88,000

-

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
โครงการเสริมสร้างความ โครงการสวัสดิการ
มั่นคง และสวัสดิการ

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม

ร้อยละความ
ผูกพันของ
บุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.
3,800.00

-

3,400.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

3,800.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3,400.00 ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

-
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สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน บุคลากรบางส่วนเข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะและ
สมรรถนะตามที่โรง
พิมพ์ฯ กาหนดแล้ว
และบุคลากรที่ยัง
ไม่ได้รับการฝึกอบรม
อยู่ระหว่างพิจารณา
หัวข้อม/โครงการและ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน โรงพิ
พ์ฯ กาหนด
โครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเป็นรูปแบบ
การอบรมสัมมนาใน
ภาพรวมของ
หน่วยงาน ซึ่งอยู่
ระหว่างผู้บริหาร
พิจารณาหัวข้อการ
อบรมสัมมนาและ
42.50 ต่ากว่าค่าเป้าหมาย ปีงบ 2565 บุคลากร
เข้ารับการตรวจ
สุขภาพประจาปีเพียง
4 คน จากบุคลากร
ทั้งหมด 6 คน
เนื่องจากบุคลากรอีก
2 คน ติดภารกิจ
และบุคลากรที่เข้ารับ
การตรวจสุขภาพไม่
รับการตรวจครบทุก

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ทาให้การใช้จ่ายงบใน
โครงการไม่เป็นไปตาม
วงเงินรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ
ผลการดาเนินงานจึงไม่
บรรลุตามค่าเป้าหมาย

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

เนื่องจากปีงบ
ต่ากว่าค่า
2565 บุคลากร เป้าหมาย
ไม่ได้เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพครบ
ทุกคนเพราะเหตุ
สุดวิสัย ดังนั้น
เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด
โรงพิมพ์ฯ จะ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการเงินสารองจ่ายทั่วไป
8 ด้านการมี บริหารจัดการด้าน
เสถียรภาพทาง งบประมาณและทางการเงิน
การเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่
9 ด้านการ
บริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
เงินทุนสารอง
เป็นไปตามแผนที่
กาหนด

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ
และทางการเงิ
ผลรวม
ด้านการมีเสถียนรภาพทางการเงิ
น ผลรวม
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการค่าใช้จ่ายในการ
ร้อยละของ
และกลไกเพื่อการบริหาร จ้างแหมาบริการเช่าเครื่องถ่าย ความสาเร็จใน
องค์กร
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

โครงการบริหารจัดการด้าน ร้อยละของ
สาธารณูปโภค
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

รด.

ผลรวม
งบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

5

20,000

20,000

-

80

20,000
20,000
860,000

20,000
20,000
860,000

-

301,906.87

85

303,000

303,000

-

82,095.26

197

301,906.87 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

82,095.26 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากโรงพิมพ์ฯ
กาหนดให้ใช้เงินทุน
สารองเมื่อมีภารกิจ
สาคัญเร่งด่วนหรือ
เกิดปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารงาน
ภายใน ซึ่ง ณ
ปัจจุบันยังไม่มีเหตุ
จาเป็นต้องใช้
งบประมาณหมวด
ดังกล่าวและอยู่
ระหว่างดาเนินการ
พิจารณาภารกิจใหม่
ของฝ่ายผลิต

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากโครงการ
จ้างเหมาเครื่องถ่าย
เอกสารมีระยะเวลา
ทั้งปีงบประมาณ
2565 (ต.ค.2564ก.ย.2565) ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินงานถึง
เดือน มี.ค. 2565

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากโครงการ
บริหารจัดการ
สาธารณูปโภคมี
ระยะเวลาตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 2565
(ต.ค.2564-ก.ย.
2565) ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินงานถึง
เดือน มี.ค. 2565

ไม่มี

ไม่มี

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

โครงการบริหารและจัดการ ร้อยละของ
หน่วยงาน
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

ผลรวม
งบประมาณ

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

100

1,575,600

1,575,600

-

700,891.14

700,891.14 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากโครงการ
บริหารและจัดการ
หน่วยงานมี
ระยะเวลาตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 2565
(ต.ค.2564-ก.ย.
2565) ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินงานถึง
เดือน มี.ค. 2565

ไม่มี

ไม่มี

113,660.00

113,660.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากโครงการ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ
หน่วยงานมี
ระยะเวลาตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 2565
(ต.ค.2564-ก.ย.
2565) ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินงานถึง
เดือน มี.ค. 2565

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน ในระหว่างเดือน
ต.ค.2564-มี.ค.
2565 ยังไม่ได้
เบิกจ่ายค่าสวัสดิการ
น้าดื่ม/เครื่องดื่มของ
บุคลากร เนื่องจาก
ยังมีน้าดื่ม/เครื่องดื่ม
เดิมบริการแก่
บุคลากรที่เพียงพอ

ไม่มี

ไม่มี

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

80

490,000

490,000

-

โครงการสวัสดิการ
เครื่องดื่มบุคลากร

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

50

4,000

4,000

-

-

198

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

30

59,400

59,400

-

18,295.00

ร้อยละในการ
ตระหนักรู้และ
เข้าใจของ
บุคลากรต่อ
วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของ
มหาวิทยาลัย

80

3,292,000
1,000,000

3,292,000
1,000,000

-

28,900.00

1,000,000
4,292,000
-

1,000,000
4,292,000
4,400,000

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ผลรวม
โครงการยกระดับการ
โครงการพัฒนาระบบ
สื่อสารและสร้าง
ประชาสัมพันธ์และสื่อสาร
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย องค์กร

โครงการยกระดับการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ของ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

ต้นปี + กลางปี
งปม.

รด.

ผลรวม
งบประมาณ

4,400,000

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

-

199

4,157,189.55

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

18,295.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

28,900.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

4,157,189.55

ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากโครงการ
จัดประชุม
คณะกรรมการ
บริหารและ
คณะกรรมการ
อานวยการของโรง
พิมพ์ฯ มีระยะเวลา
ตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 2565
(ต.ค.2564-ก.ย.
2565) ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินงานถึง
เดือน มี.ค. 2565

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากโครงการ
พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กรมี
ระยะเวลาตลอดทั้ง
ปีงบประมาณ 2565
(ต.ค.2564-ก.ย.
2565) ซึ่งอยู่
ระหว่างดาเนินงานถึง
เดือน มี.ค. 2565

ไม่มี

ไม่มี

สรุปผลการ
ดาเนินโครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สํานั กงานอธิการบดี

ชื่อหน่วยงานย่อย : กองกลาง
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

โครงการพัฒนา
โครงการส่งเสริมและ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ทักษะและสมรรถนะ พัฒนาศักยภาพบุคลากร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ด้านการปฏิบัตงิ าน สายวิชาการและสาย
สนับสนุน
โครงการ UBU Engagement (เผยแพร่
องค์ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน)

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
50

ร้อยละ

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
โครงการพัฒนา
โครงการค่าใช้จ่ายด้าน โครงการค่าใช้จ่ายด้านยานพาหนะ
ด้านการบริหาร
ระบบและกลไกเพื่อ ยานพาหนะส่วนกลาง
ส่วนกลางมหาวิทยาลัย
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารองค์กร มหาวิทยาลัย

ร้อยละของผู้บริหารแต่ละระดับที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมสู่ตาแหน่งบริหาร

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

โครงการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค

โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

โครงการบริหารและ
จัดการหน่วยงาน

โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน

โครงการบริหารและ
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน
จัดการหน่วยงาน
(หน่วยงานประสานงาน)
(หน่วยงานประสานงาน)
โครงการสนับสนุนค่า
โครงการสนับสนุนค่าบารุงสมาชิกหรือ
บารุงสมาชิกหรือค่า
ค่าวารสารด้านต่างๆ
วารสารด้านต่างๆ
โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของมหาวิทยา

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
เบิกจ่ายทันตามระยะเวลาที่กาหนด
เบิกจ่ายทันตามระยะเวลาที่กาหนด

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตกิ ารของ
มหาวิ
ทยาลัย าเร็จในการดาเนินการ
ร้อยละของความส
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

8,400

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

8,400

-

-

25,100

25,100

-

-

37,800

37,800

-

-

37,800

37,800

27,400

27,400

-

-

136,500
26,400

-

-

80.00 ร้อยละ

136,500
26,400

80.00 ร้อยละ

16,800

16,800

ร้อยละ

43,200
179,700
1,213,000

43,200
179,700
1,213,000

987,934

ร้อยละ

1,728,000

1,728,000

853,810

ร้อยละ

160,000

160,000

115,340

เดือน
เดือน

215,000

215,000

71,751

60,000

60,000

60,000

โครงการ UBU Engagement (เผยแพร่
องค์ความรู้ทางวิชาการผ่านสื่อมวลชน)
โครงการอบรมการผลิตสื่อยุคใหม่
โครงการอบรมการให้บริการเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
โครงการอบรมการออกแบบ
Infographic เพื่อการสื่อสาร
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการประเมินผู้บริหาร โครงการยกระดับการสื่อสารของ
สมรรถนะผู้บริหาร
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

3.50
12.00
80.00
12.00
12.00

100.00 ร้อยละ
80.00 ร้อยละ
3.50 ร้อยละ

460,000

ผลรวมการ
สถานะ
ผลการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เบิกจ่าย
ดาเนินงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาส- 2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
50 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
1.อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล -

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

106,524

987,934
853,810
115,340
71,751

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
สถานการณ์การแพร่
หารือเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบ ระบาดของโรคติดเชื้อ
การดาเนินโครงการฯ
ไวรัสโคโรนา 2019
ทาให้มีความ
จาเป็นต้องปรับรูปแบบ
โครงการ/รูปแบบการ
อบรม

-

-

2,195,359

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

4.08 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

6 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

2,195,359

เป็นงบประมาณในการ
บริหารจัดการทั่วไปของ
หน่วยงาน สามารถสรุปผล
การดาเนินงานได้เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ

6
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

60,000 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด
106,524 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

200

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
อยู่ระหว่างการ
พิจารณาหารือเพื่อหา ดาเนินงานโครงการ
แนวทางกาหนด
รูปแบบการจัดโครงการ
ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019

-

460,000

3,836,000

-

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

-

-

100.00 ร้อยละ
3,836,000

จานวน 3 โครงการ โดยมี
รายละเอียดข้อมูลที่ยงั ต้อง
ดาเนินการรวบรวม ดังนี้
1) รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ
2) ข้อมูลแบบสอบถาม
Post Test ภายหลังการเข้า
รับการอบรม
2.ยังไม่ได้ดาเนินการ 1
โครงการ

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

50
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1

1

80

100
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการยกระดับ
โครงการพัฒนาระบบ
การสื่อสารและสร้าง ประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์ของ
สื่อสารองค์กร
มหาวิทยาลัย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)
โครงการพัฒนาระบบประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร

ตัวชี้วัด
ร้อยละในการตระหนักรู้และเข้าใจของ
บุคลากรต่อวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
จานวนสื่อประชาสัมพันธ์
จานวนช่องทางการประชาสัมพันธ์
จานวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์
ร้อยละการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) ผลรวม

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
80.00 ร้อยละ

14.00
20.00
4.00
4.00
85.00

โครงการยกระดับการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.
1,177,000

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

1,177,000

273,345

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
ร้อยละ

ผลรวมการ
สถานะ
ผลการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า
เบิกจ่าย
ดาเนินงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาส
2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
273,345
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
เป็นงบประมาณในการ

1,177,000

1,177,000

5,013,000
5,192,700

5,013,000
5,192,700
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-

-

273,345

273,345

2,468,704
2,468,704

2,468,704
2,468,704

-

บริหารจัดการทั่วไปของ
หน่วยงาน สามารถสรุปผล
การดาเนินงานได้เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย : กองคลัง
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

โครงการพัฒนา
โครงการส่งเสริมและ
โครงการอบรมการผลิตสื่อยุคใหม่
ทักษะและสมรรถนะ พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการปฏิบัตงิ าน สายวิชาการและสาย
สนับสนุน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
50 ร้อยละ

โครงการอบรมการให้บริการเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
โครงการพัฒนา
โครงการบริหารและ
โครงการบริหารและจัดการหน่วยงาน ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ด้านการบริหาร
ระบบและกลไกเพื่อ จัดการหน่วยงาน
ตามตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตกิ ารของ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารองค์กร
มหาวิทยาลัย

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบแผน
งบประมาณ พัสดุ
การเงินกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิติ และ
ระบบบัญชีตน้ ทุน
กิจกรรมโดยความ
ร่วมมือทางวิชาการ

โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผน
งบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ และ
ระบบบัญชีตน้ ทุนกิจกรรมโดยความ
ร่วมมือทางวิชาการ

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวม

80 ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.
14,400

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

14,400

-

-

494,400

494,400

-

-

508,800
508,800
114,000

508,800
508,800
114,000

-

-

48,200

48,200

162,200
162,200
671,000

162,200
162,200
671,000
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ผลรวมการ
สถานะ
ผลการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เบิกจ่าย
ดาเนินงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาส- 2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ในช่วงระหว่างการ
เนื่องจากช่วงนี้อยู่

-

65,389.85

-

65,389.85
65,389.85
65,389.85

ดาเนินการเนื่องจากช่วงนี้
อยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงยังไม่
สามารถดาเนินการได้
เท่าที่ควร

ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 จึงยังไม่
สามารถดาเนินการได้
เท่าที่ควร

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในช่วงระหว่างการ
ดาเนินการเนื่องจากช่วงนี้
อยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงยังไม่
สามารถดาเนินการได้
เท่าที่ควร

เนื่องจากช่วงนี้อยู่
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 จึงยังไม่
สามารถดาเนินการได้
เท่าที่ควร

65,389.85 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในช่วงระหว่างการ
ดาเนินการเนื่องจากช่วงนี้
อยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงยังไม่
สามารถดาเนินการได้
เท่าที่ควร

เนื่องจากช่วงนี้อยู่
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 จึงยังไม่
สามารถดาเนินการได้
เท่าที่ควร

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในช่วงระหว่างการ
ดาเนินการเนื่องจากช่วงนี้
อยู่ในช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบบของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 จึงยังไม่
สามารถดาเนินการได้
เท่าที่ควร

เนื่องจากช่วงนี้อยู่
ในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบบของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 จึงยังไม่
สามารถดาเนินการได้
เท่าที่ควร

-

65,389.85
65,389.85
65,389.85

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย : กองบริการการศึกษา
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้าน โครงการบริหาร
โครงการบริหารและ
การผลิตบัณฑิต
และพัฒนาหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)
โครงการ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา (ค่า
บารุงสมาชิก ควอท./ทคบร./สดบท.)
ประจาปี 2565

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ WIL หรือ CWIE

50 ร้อยละ

50 ร้อยละ

40,000

3,000

ผลรวมการ
สถานะ
ผลการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เบิกจ่าย
ดาเนินงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาส
2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
3,000
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ดาเนินการเบิกจ่าย
อยู่ระหว่างรอให้

-

25,500

25,500

-

100 ร้อยละ

50 ร้อยละ

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

50 ร้อยละ

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

71,900

71,900

17,400

50,600

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

17,400 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

50

50,600

3,600

-

3,600 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

50

23,800

100 ร้อยละ

-

13,600

13,600
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อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

100 ร้อยละ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

รอให้หน่วยงานจาก
ควอท. เรียกเก็บค่า
สนับสนุนสมาชิก

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

รอให้หน่วยงานจาก
ควอท. เรียกเก็บค่า
สนับสนุนสมาชิก

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

เนื่องจาก สถานการณ์ ไม่มี
แพร่ระบาดของไวรัลโค
โรนา 2019 ทาให้จัด
แบบออนไลน์

มีการดาเนินงานโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา
เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจาก สถานการณ์ ไม่มี
แพร่ระบาดของไวรัลโค
โรนา 2019 ทาให้จัด
แบบออนไลน์

100 มีการดาเนินงานโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา
เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจาก สถานการณ์ ไม่มี
แพร่ระบาดของไวรัลโค
โรนา 2019 ทาให้จัด
แบบออนไลน์

-

-

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ดาเนินการเบิกจ่าย
อยู่ระหว่างรอให้
งบประมาณแล้ว 2 โครงการ หน่วยงานจาก ควอท.
ได้แก่ ทคบร. และ สคบท. เรียกเก็บค่าสนับสนุน
สมาชิก

100 มีการดาเนินงานโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา
เรียบร้อยแล้ว

-

23,800

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

100 ร้อยละ

-

-

-

-

100 ร้อยละ

โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสห ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
กิจศึกษาและปฏิบัตงิ าน : การพัฒนา
รูปแบบ WIL หรือ CWIE
บุคลิกภาพ/ภาษาอังกฤษ

โครงการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : ประชุม
คณะกรรมการ

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

100 ร้อยละ

โครงการ จัดการความรู้ดา้ นการเรียนการ ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
สอนและระบบบริหารจัดการหลักสูตร
รูปแบบ WIL หรือ CWIE
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด
โครงการ เตรียมความพร้อมนักศึกษาสห ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
กิจศึกษาและการปฏิบัตงิ าน (ISO)
รูปแบบ WIL หรือ CWIE

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ WIL หรือ CWIE
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

40,000

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

งบประมาณแล้ว 2 โครงการ หน่วยงานจาก ควอท.
ได้แก่ ทคบร. และ สคบท. เรียกเก็บค่าสนับสนุน
สมาชิก

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

โครงการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
เรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป : จัดโครงการ รูปแบบ WIL หรือ CWIE

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

มีการดาเนินงานโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา
เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจาก สถานการณ์ ไม่มี
แพร่ระบาดของไวรัลโค
โรนา 2019 ทาให้จัด
แบบออนไลน์

มีการดาเนินงานโครงการ
อบรมเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสหกิจศึกษา
เรียบร้อยแล้ว

เนื่องจาก สถานการณ์ ไม่มี
แพร่ระบาดของไวรัลโค
โรนา 2019 ทาให้จัด
แบบออนไลน์

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)
โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสหกิจศึกษา
การนาเสนอผลงาน

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ WIL หรือ CWIE

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมสหกิจศึกษา
การประชุมคณะกรรมการ

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ WIL หรือ CWIE

ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
50 ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.
75,700

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

75,700

54,075

ผลรวมการ
สถานะ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2 บรรลุค่าเป้าหมาย
54,075

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

50 ร้อยละ

-

4,200

4,200

100 ร้อยละ

-

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

มีการจัดโครงการจัด
นิทรรศการและการนาเสนอ
ผลงานดาเนินงานสหกิจ
ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564

เนื่องจาก สถานการณ์ มีการจัดงานแบบ
แพร่ระบาดของไวรัลโค ออนไลน์และ
โรนา 2019 ทาให้มี
ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค
ผู้เข้าร่วมงานไม่มากนัก

-

มีการจัดโครงการจัด
นิทรรศการและการนาเสนอ
ผลงานดาเนินงานสหกิจ
ศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565

เนื่องจาก สถานการณ์ มีการจัดงานแบบ
แพร่ระบาดของไวรัลโค ออนไลน์และ
โรนา 2019 ทาให้มี
ถ่ายทอดสดผ่านเฟสบุ๊ค
ผู้เข้าร่วมงานไม่มากนัก

-

มีการจัดประชุม
คณะกรรมการไป จานวน 3
ครั้งแต่ไม่ได้ใช้จ่าย
งบประมาณ เนื่องจากจัด
ออนไลน์

ไม่มี

ไม่มี

-

มีการจัดประชุม
คณะกรรมการไป จานวน 3
ครั้งแต่ไม่ได้ใช้จ่าย
งบประมาณ เนื่องจากจัด
ออนไลน์

ไม่มี

ไม่มี

ตามตัวชี้วัด

100 ร้อยละ

ปัญหาอุปสรรค

จานวนหลักสูตรปรับปรุง/พันธุ์ใหม่ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

-

-

มีการจัดประชุม
คณะกรรมการไป จานวน 3
ครั้งแต่ไม่ได้ใช้จ่าย
งบประมาณ เนื่องจากจัด
ออนไลน์

ไม่มี

ไม่มี

จานวนหลักสูตร Double Degree และ
หรือหลักสูตรนานาชาติ

-

-

มีการจัดประชุม
คณะกรรมการไป จานวน 3
ครั้งแต่ไม่ได้ใช้จ่าย
งบประมาณ เนื่องจากจัด
ออนไลน์

ไม่มี

ไม่มี

โครงการประชุมเชิงสัมมนาปฏิบัตกิ าร GE ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
Show and Share
รูปแบบ WIL หรือ CWIE
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด
จานวนหลักสูตรปรับปรุง/พันธุ์ใหม่ที่
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
จานวนหลักสูตร Double Degree และ
หรือหลักสูตรนานาชาติ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียบรู้สถาน
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
ประกอบการ
รูปแบบ WIL หรือ CWIE
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
การกาหนดและวิธีการวัดประเมินผลลัพธ์ รูปแบบ WIL หรือ CWIE
การเรียนรู้ (OBE) หรือหลักสูตรฐาน
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
สมรรถนะ
รอบระยะเวลาที่กาหนด

50 ร้อยละ

25,500

25,500

100 ร้อยละ

-

-

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

-

-

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

-

-

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

-

-

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

50 ร้อยละ

75,300

75,300

100 ร้อยละ

50 ร้อยละ

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

56,100

56,100

100 ร้อยละ

-
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อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลยุทธ์การใช้
online appliaction)
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป (กลยุทธ์การใช้
Online Application)

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผลรวม
โครงการส่งเสริม
โครงการสนับสนุน
และสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
50 ร้อยละ

ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ WIL หรือ CWIE
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด
ร้อยละของหลักสูตรที่จัดการศึกษาใน
รูปแบบ WIL หรือ CWIE
ร้อยละของหลักสูตรที่มีการปรับปรุงตาม
รอบระยะเวลาที่กาหนด

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.
42,100

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

42,100

-

ผลรวมการ
สถานะ
ผลการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เบิกจ่าย
ดาเนินงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาส 2- อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างรอดาเนินการ
ไม่มี

100 ร้อยละ

50 ร้อยละ

7,200

7,200

1,050

1,050 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

511,500
176,100

511,500
176,100

ร้อยละ

15,300
54,000
245,400
127,900

15,300
54,000
245,400
127,900

1,096,900

1,096,900

54,390

237,775

136,643

136,643

123,163

123,163

113,800

113,800

-

1,100,000

1,100,000

-

50,500

50,500

-

200,000

200,000

-

2,825,743
3,582,643
3,600

2,825,743
3,582,643
3,600

โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

12,000

12,000

-

โครงการออกแบบการจัดการเรียนการรสอนสาหรับอาจารย์ในยุค New Normal (Smart Education)

3,600

3,600

-

19,200
19,200
1,852,300

19,200
19,200
1,852,300

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม
โครงการสนับสนุน โครงการพัฒนาและ
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อใน
การจัดการศึกษา
ปรับปรุงกลไกการรับเข้า มหาวิทยาลัยอุบลราชานี ในพื้นที่อีสาน
ศึกษาเชิงรุกทุกระดับ
ตอนใต(เชิงรุก)

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับบริการด้าน
สวัสดิการ

ร้อยละของความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดหาสิ่งสนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

80

โครงการบริหารการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษา ปีการศึกษา 2565-2566
โครงการศูนย์ทดสอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
โครงการส่งเสริมการเรียนล่วงหน้าและ
เก็บสะสมหน่วยกิต
โครงการส่งเสริมการสร้างทัศนคติและ
แรงจูงในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2565
โครงการส่งเสริมการสร้างสื่อนวัตกรรม
การเรียนการสอนเพื่อรองรับสถานการณ์
โควิด-19
โครงการส้มมนาผู้บริหารและครูแนะแนว
ภาคอีสานกลุ่มพื้นที่บริการ ครั้งที่ 9
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
การพัฒนาทรัพยากร ทักษะและสมรรถนะ สายวิชาการ
มนุษย์
ด้านการเรียนการสอน

ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะและ
สมรรถนะด้านการเรียนการสอนตาม
เกณฑ์ที่กาหนด

10

ร้อยละ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

100 ร้อยละ

20 ร้อยละ

โครงการ ตีพิมพ์ผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติ
โครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกประกวดวิ
ษา
โครงการ
ทยานิพนธ์

-

-

-

79,125
-

79,125
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

177,553
256,678

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

80

ร้อยละ
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-

875,367

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

360,938
440,063
- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

ไม่มี

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน โครงการพัฒนา
โครงการบริหารและจัดการหน่
โครงการบริ
วยงาน หารและจัดการหน่วยงาน
การบริหารองค์กรสู่ ระบบและกลไกเพื่อ
ความเป็นเลิศ
การบริหารองค์กร

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

-

-

-

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

ไม่มี

875,367 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
ชื่อโครงการย่
ยุทธศาสตร์
ที่ 9 ด้าน โครงการพั
ฒนา อย
มหาวิ
ทยาลักรสู
ย ่ ระบบและกลไกเพื
( 8 หลัก) ่อ
การบริ
หารองค์
ความเป็นเลิศ
การบริหารองค์กร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
โครงการบริ
หารและจัดการหน่วยงานชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

(ย่อย)

ตัวาเร็
ชี้วจัดในการดาเนินการ ค่าเป้80าหมาย ร้หน่
วย
ร้อยละของความส
อยละ
นับ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

โครงการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง

2,000,000

2,000,000

บริหารจัดการงานสนับสนุนการศึกษา

831,100

831,100

1,295,000

1,295,000

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

75,100

75,100

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1,000,000

1,000,000

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

7,053,500
7,053,500
10,655,343

7,053,500
7,053,500
10,655,343

โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
หน่วยงาน

โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตรและบริหารวิชาการ
(ระบบวิชั่นเน็ต)

โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

โครงการ ประชุมคณะกรรมการปริญญา
กิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล
โครงการ ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

50

ร้อยละ

206

386,248

-

1,261,615
1,261,615
15,489,255

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

386,248 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1,261,615
1,261,615
(4,833,912)

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่างรอดาเนินการ

เนื่องจากตัง้ แผน
งบประมาณเป็นหมวด
ค่าใช้สอย
ไม่มี

ไม่มี

การเบิกจ่ายแบ่งเป็น 2 งวด
งวดที่ 1 30 พฤษภาคม 65
งวดที่ 2 วันที่ 30 กันยายน
2565

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการด
น
อยูสรุ่รปะหว่
างดาเนิาเนิ
นงาน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานย่อย : กองแผนงาน
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 9
โครงการพัฒนา
โครงการบริหารและ
ด้านการบริหาร
ระบบและกลไกเพื่อ จัดการหน่วยงาน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารองค์กร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ

ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมกองแผนงาน

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตกิ ารของมหาวิทยาลัย
ค่าถ่ายเอกสารในการจัดทาคาขอ
งบประมาณ และการจัดทาเอกสารชี้แจง
งบประมาณ

90 ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

6,200

6,200

7,396

40,000

40,000

14,360

ผลรวมการ
สถานะ
ผลการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เบิกจ่าย
ดาเนินงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาส
2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
7,396
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างรอดาเนินงาน
-

โครงการจัดทาแผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.
2566-2567

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนปฏิบัตกิ ารของมหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

2,100

2,100

3,100

3,100

-

ประชุมคณะทางานภาวะการหางานทา
ของบัณฑิต

3,500

3,500

-

ประชุมจัดทาแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในสานักงานอธิการบดี

6,300

6,300

-

ประชุมชี้แจงแผนปฏิบัตงิ านและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี พ.ศ.
2565

2,400

2,400

-

ประชุมทบทวนแผยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

4,200

4,200

-

ประชุมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ
มหาวิทยาลัย

2,100

2,100

-

ประชุมแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระดับ
สานักงานอธิการบดี

2,100

2,100

-

ประชุมพิจารณาทบทวนแนวทางการ
ประเมินอาสและผลกระทบความเสี่ยง
และเตรียมการจัดวางระบบบริหารความ
เสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน

5,200

5,200

-

ประชุมวิพากษ์แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

35,995

7,000

7,000

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินการจัด
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566
และประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่
จัดประชุมแบบ
สามารถเดินทางเข้า
ออนไลน์ และออนไซต์
ร่วมประชุม เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019

-

-

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

โครงการจัดทาแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
2566-2567

โครงการยกระดับ
โครงการพัฒนาระบบ โครงการจัดทาสารสนเทศและติดตามผล ร้อยละในการตระหนักรู้และเข้าใจของบุคลากรต่อ
การสื่อสารและสร้าง ประชาสัมพันธ์และ
การดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ภาพลักษณ์ของ
สืโครงการ
่อสารองค์กร
โครงการประชาสัมพันธ์ กรอบ จานวนการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
โครงการยกระดับการสื่อสารและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลรวม

35,995

-

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

14,360

โครงการสนับสนุนการ การจัดทาคาของบประมาณรายจ่าย
ประชุมคณะกรรมการ ประจ
งบประมาณ พ.ศ.
ประชุาปี
มคณะกรรมการต้
นทุน2566
ต่อหน่วย
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

84,200

84,200

20,000

20,000

20,000

20,000

104,200

104,200

207

43,391

43,391
-

-

-

57,751

57,751

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการติดตามผลการ ดาเนินงานของมหาวิทยาลัย

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย : สานักงานกฏหมายและนิติการ
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
การพัฒนาทรัพยากร ทักษะและสมรรถนะ สายสนับสนุน
กฎหมายและนิตกิ าร หลักสูตร กฎหมาย
มนุษย์
ด้านการปฏิบัตงิ าน
ปกครองเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวม
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งบประมาณต้นปี งปม.
รด.

ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะ
และองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

19,500

19,500

3 คน

9,000

9,000

โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
กฎหมายและนิตกิ าร หลักสูตร การ
พัฒนานักกฎหมายภาครัฐ ระดับ
ปฏิบัตกิ าร

ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะ
และองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

17400

17400

โครงการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
กฎหมายและนิตกิ าร หลักสูตร เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านด้าน
กฎหมายปกครอง

ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะ
และองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน ผลรวม
ยุทธศำสตร์ที 7 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน โครงการพัฒนา
โครงการสนับสนุนการ การดาเนินคดีตา่ ง ๆ และการบังคับคดี
การบริหารองค์กรสู่ ระบบและกลไกเพื่อ ดาเนินคดีตา่ งๆ และการ
ความเป็นเลิศ
การบริหารองค์กร บังคับคดี
โครงการสนับสนุนการ ประชุมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับ
ประชุมคณะกรรมการ
ผิดทางละเมิดของหน้าที่
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ประชุมการสอบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ผลรวมการ
สถานะ
เบิกจ่าย
2
28,184 ณ สิ้นไตรมาส
28,184
-

31516.91

3 คน

20,900

22,000

3 คน

2

67 เข้ารับการอบรมตามแผนที่
กาหนด

งบประมาณมีจานวน
จากัด

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม

67 เปลี่ยนชื่อหลักสูตรในการ
เข้ารับการอบรม "หลักสูตร
กฎหมายปกครองเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่"

งบประมาณมีจานวน
จากัด

ขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพิ่มเติม

-

-

-

-

-

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

2

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

81,701
81,701
13,420

81,701
81,701
13,420 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการอบรม

66,800
66,800
90,600

36,700

36,700

10,770

10,770 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินคดี
ต่าง ๆ และการบังคับคดี
ภายในมหาวิทยาลัย
อยู่ในระหว่างการอบรม

36,700

36,700

8,340

8,340 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการอบรม

ประชุมการสอบสวนวินัย

18,400

18,400

385

385 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการอบรม

ประชุมคณะกรรมการ ฯ

3,000

3,000

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการอบรม

42,600

42,600

12,530 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการอบรม

113,000

113,000

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ในระหว่างการอบรม

341,000
341,000
407,800

341,000
341,000
407,800

ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การจัดทาบันทึกข้อตกลง ฯ
ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศำสตร์ที 9 ด้ำนกำรบริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

4 ร้อยละ

208

12,530

-

45,445
45,445
127,146

45,445
45,445
127,146

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
ต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย

66,800
66,800
90,600

ร้อยละของโครงการสนับสนุนการ
บริหารงานที่ยดึ หลักธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

-

22,000
-

-

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

31516.91
-

20,900

ต่ากว่าค่าเป้าหมาย

ผลการ
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ต่ำกว่ำค่ำเป้ำหมำย

ชื่อหน่วยงานย่อย : กองการเจ้าหน้าที่
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

โครงการพัฒนา
โครงการการบริหาร
ทักษะและสมรรถนะ และพัฒนาบุคลากร
ด้านการปฏิบัตงิ าน

โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการ
สถานะ
ผลการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เบิกจ่าย
ดาเนินงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาส 2- อยู่ระหว่างดาเนินงาน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ดาเนินการไตรมาส 3-4
ไม่มี

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารการเพิ่ม
ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านของบุคลากร สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
สายสนั
บสนุนวิชเทศบุ
าการคลากรใหม่
สังกัดสานักงาน ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
โครงการปฐมนิ
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
โครงการปลูกฝังวัฒนธรรมและค่านิยม ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
องค์กร
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
โครงการอบรม หลักสูตร กลยุทธ์การ
ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
บริหารทรัพยากรมนุษย์สาหรับผู้บริหาร สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ยุคใหม่
โครงการอบรม
หลักสูตร การรับมือ
ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
อนาคตบนความไม่แน่นอน Strategic
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
Foresight
หรือการมองอนาคตเชิ
โครงการอบรมเพื
่อเตรียมความพร้งอกลยุ
มเข้ทา ธ์ ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
สู่การขอกาหนดตาแหน่งสูงขึ้นและการ สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทามาตรฐานการปฏิ
บัตยงิ มความพร้
าน
โครงการอบรมเพื
่อเตรี
อมเข้า ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะและ
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ
สมรรถนะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
โครงการเชิดชูเกียรติ
โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร
ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
บุคลากร
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
โครงการพัฒนาระบบ
โครงการสอบแข่งขันบุคลากรสังกัด
ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
และกลไกการบริหารงาน สานักงานอธิการบดี
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
บุคคล
มหาวิทยาลัยกาหนด

80 ร้อยละ

54,400

54,400

80 ร้อยละ

106,500

106,500

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

13,500

13,500

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

96,100

96,100

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

34,100

34,100

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

78,600

78,600

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

59,300

59,300

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

126,700

126,700

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

17,000

17,000

7,245 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จัดสอบแล้ว 1 ครั้ง , อยู่
ระหว่างจัดสอบ 1 ครั้ง

การแพร่ระบาดของ
Covid-19

ดาเนินการภายใต้
มาตรการการป้องกัน
โรค Covid-19 ของ
มหาวิทยาลัย

โครงการแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
ประสบการณ์การทางาน บุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
ก่อนเกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ
บุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจาปี
พ.ศ. 2564
โครงการสรรหาผู้บริหาร งบประมาณ
โครงการสรรหากรรมการสภา
และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัย
โครงการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์

ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
โครงการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
โครงการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
โครงการสรรหาคณบดีคณะศิลป
ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
โครงการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

80 ร้อยละ

136,000

136,000

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

93,700

93,700

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

4,160

4,160

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

54,440

54,440

31,260 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จ

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

18,100

18,100

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

18,100

18,100

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

54,400

54,400

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

54,400

54,400

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ

ไม่มี

ไม่มี

โครงการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

100,900

100,900

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

209

7,245

31,260

ไม่มี

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการประเมินผู้บริหาร โครงการประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
สมรรถนะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผลรวม
โครงการเสริมสร้าง โครงการสร้างเสริม
ความมั่นคง และ
สวัสดิการและคุณภาพ
สวัสดิการ
ชีวิตอย่างมีความสุข

ตัวชี้วัด

ร้อยละของผู้บริหารแต่ละระดับที่ได้รับ
การพัฒนาตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร

โครงการกองทุนสวัสดิการ

80 ร้อยละ

โครงการพัฒนา โครงการบริหารและ
ระบบและกลไกเพื่อ จัดการหน่วยงาน
การบริหารองค์กร
โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

677,900

677,900

128,200

128,200

128,200

128,200

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.
-

-

38,505

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2
38,505

สถานะ

62,460

62,460 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

62,460

62,460

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ประเมินคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ คณะพยาบาลศษ
สตร์ และบริหารศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

80 ร้อยละ

700,000

700,000

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

80 ร้อยละ

477,000

477,000

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

80 ร้อยละ

240,000

240,000

57,800 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการตรวจสุขภาพประจาปี

80 ร้อยละ

15,300

15,300

หน่วยงานเจ้าภาพเลื่อน
หน่วยงานเจ้าภาพ
การจัดแข่งขันกีฬาบุคลากร เลื่อนการจัดแข่งขัน
กีฬาบุคลากร
จัดสวัสดิกการฌาปนกิจ
ไม่มี
สงเคราะห์แล้ว จานวน 16
ครั้ง
ดาเนินการไตรมาส 3-4
ไม่มี

80 ร้อยละ

30,000

30,000

1,462,300

1,462,300

80 ร้อยละ

17,000

17,000

-

80 ร้อยละ

43,400

43,400

-

การเสริมสร้างและพัฒนาการกากับดูแล
จรรยาบรรณของบุคลากรในสังกัด
มหาวิทยาลั
อุบลราชธานี
การเสริ
มสร้ยางและพั
ฒนามาตรฐาน
จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐตามกฎหมายว่า
ด้วยการอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วย
มาตรฐานจริยธรรม

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตรากาลัง
เป็นไปตามกรอบอัตรากาลังที่
มหาวิทยาลัยกาหนด

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
โครงการบริหาร
โครงการศึกษาและ
ด้านการบริหาร
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ เตรียมความพร้อมเพื่อ
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ
ปรับเปลี่ยนสภาพ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็น
มหาวิ
ทยาลันยเลิ
ในก
บ
โครงการบริหารองค์กรสู
่ความเป็
ศ ากั
ผลรวม

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย
โครงการแข่งขันกีฬาบุคลากร
ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)
โครงการฌาปนกิจสงเคราะห์
ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย
โครงการสวัสดิการเยี่ยมป่วยบุคลากรและ ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
เยี่ยมคลอดบุคลากร สังกัดสานักงาน
มหาวิทยาลัย
อธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการเสริมสร้างความมั่นคง และสวัสดิการ
ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการเสริมสร้างและ
ระบบบริหาร
พัฒนาการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
สาหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ

57,800

1,966

-

59,766

-

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

1,966 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

จัดสวัสดิการเยี่ยมป่วย
บุคลากรและเยี่ยมคลอด
จานวน 2 ครั้ง

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

-

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

ใม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ไม่มี

ใม่มี

59,766
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

60,400

60,400

-

2,328,800

-

2

45,200

45,200

-

-

2

45,200

45,200

-

-

-

จานวนกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
จานวนกิจกรรมโครงการที่มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ

90,400

90,400

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

80 ร้อยละ

66,600

66,600

8,400

8,400 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอขอ
เครื่องราชอิสริยภรณ์
ประชุมคณะกรรมการจัดตัง้ กองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

80 ร้อยละ

3,400

3,400

1,305

1,305 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการเบิกจ่ายค่าจ้าง
นักศึกษาช่วยงาน ไตรมาส
1-2
ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง

80 ร้อยละ

2,000

2,000

525

525 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการแล้ว 3 ครั้ง

ไม่มี

ใม่มี

80 ร้อยละ

45,000

45,000

12,750

12,750 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการแล้ว 5 ครั้ง

ไม่มี

ใม่มี

80 ร้อยละ

23,500

23,500

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ใม่มี

ประชุมคณะกรรมการประเมินเพื่อ
แต่งตัง้ บุคคลให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น

210

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

160,731

โครงการจัดทากฎหมายลาดับรองที่ตอ้ ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ
อุดมศึกษาดและกฎหมายที
วข้อง บ
โครงการจั
ทากฎหมายลาดั่เกีบ่ยรองรองรั
การตราพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฉบับใหม่

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

2,328,800

160,731

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ระบบและกลไกเพื่อ
การบริหารองค์กร
โครงการสนับสนุนการ
ประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ทาหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริมยคณะกรรมการผู
ธรรมและจรรยาบรรณทาง
ประชุ
้ทรงคุณวุฒิเพื่อ
ประเมินผลงานและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิ
ชาชีพจารณาตาแหน่ง
ประชุมคณะกรรมการพิ
ทางวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการสวัสดิการพักอาศัยของ
บุคลากร
ประชุ
มคณะกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประชุมคณะทางานพัฒนาบุคลากร
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
อุประชุ
บลราชธานี
มต่าง ๆ ของกองการเจ้าหน้าที่

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการ
บริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ตัวชี้วัด
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์
ร้อยละของความสาเร็จในการดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

80 ร้อยละ

347,800

347,800

80 ร้อยละ

10,400

10,400

80 ร้อยละ

130,000

130,000

80 ร้อยละ

7,000

7,000

80 ร้อยละ

45,100

45,100

80 ร้อยละ

9,200

9,200

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

80 ร้อยละ

224,771

ผลรวมการ
สถานะ
ผลการ สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เบิกจ่าย
ดาเนินงาน
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ณ สิ้นไตรมาส
2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
224,771
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
ดาเนินการแล้ว 11 ครั้ง
ไม่มี
-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ใม่มี

66,000

66,000 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการแล้ว 3 ครั้ง

ไม่มี

ใม่มี

525

525 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง

ไม่มี

ใม่มี

ดาเนินการไตรมาส 3-4

ไม่มี

ใม่มี

ดาเนินการแล้ว 3 ครั้ง

ไม่มี

ใม่มี

ดาเนินการแล้ว 16 ครั้ง

ไม่มี

ใม่มี

2,100

2,100 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

690,000

351,331

351,331

780,400

780,400

351,331

351,331

3,888,400

3,888,400

554,593

554,593

211

ใม่มี

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

34,955
690,000

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานย่อย : สานักงานพัฒนานักศึกษา
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการส่งเสริมและ
ด้านการผลิต สนับสนุนกิจกรรม
บัณฑิต
เสริมหลักสูตร

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

โครงการกองทุนบารุง
โครงการกองทุนบารุง
ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา บริการด้านสวัสดิการ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาสู่ความเป็น
นานาชาติ
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
80 ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณ
ต้นปี

6,788,600

6,788,600

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

901,339

ผลรวมการ
สถานะ
เบิกจ่าย
ณ สิ้น901,339
ไตรมาส 2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ดาเนินโครงการกองทุน
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา
-

บารุงกีฬาและกิจกรรม
นักศึกษา แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ

80 ร้อยละ

16,000

16,000

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4

-

-

โครงการ UBU JOB AND ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
EDUCATION FAIR
บริการด้านสวัสดิการ
2022

80 ร้อยละ

100,000

100,000

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถจัดตลาดงาน
ได้ บริษัทคูใ่ ห้ความร่วมมือ
(JobTopGun) ปรับ
รูปแบบกิจกรรม โดยร่วม
บรรยายผ่านออนไลน์กับ
สถาบันแทน จึงได้เชิญร่วม
บรรยายในโครงการพัฒนา
บุคลิกภาพเพื่อการทางาน
ประจาปีงบประมาณ 2565
จานวน 4 หลักสูตร
ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 269 คน

-

โครงการค่ายม.อุบลฯ
วิชาการ

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ

80 ร้อยละ

90,000

90,000

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

-

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การทางาน

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ

80 ร้อยละ

14,000

14,000

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

เนื่องจากสถานการณ์โควิด
จึงไม่สามารถดาเนิน
โครงการได้
ดาเนินการโดยใช้แหล่ง
เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมนักศึกษา
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
เบิกจ่ายเป็นจานวนเงิน
11,580 บาท ภายใต้ชื่อ
โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการทางาน ประจาปี
งบประมาณ 2565 ผ่าน
zoom จานวน 4 หลักสูตร
(5,6,28 ม.ค.และ 3 ก.พ.
65) ผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 269
คน

-

-

โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจาปี
การศึกษา 2565

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ

80 ร้อยละ

200,000

200,000

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 3

-

-

โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การทางาน
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สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

โครงการปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา

ตัวชี้วัด

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
80 ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณ
ต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

20,000

20,000

7,833

300,000

300,000

19,133

ผลรวมการ
สถานะ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2 อยู่ระหว่างดาเนินงาน
7,833

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
ดาเนินการ (3 มี.ค. 65)
อยู่ระหว่างดาเนินงาน
-

ยังอยู่ในระหว่างดาเนินการ กิจกรรมย่อยอยู่ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายใน สิ้นไตรมาส
4

-

-

ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากส่วนกลาง
เพือ่ ดาเนินการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์กฬี า เมื่อปลายปี
งบประมาณ พ.ส. 2564
เรียบร้อยแล้ว

80 ร้อยละ

-

-

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่ 21
เป็นไปตามที่กาหนด
โครงการประกันอุบัติเหตุ โครงการประกันอุบัติเหตุ ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
นักศึกษามหาวิทยาลัย
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่ 21
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เป็นไปตามที่กาหนด

80 ร้อยละ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

ดาเนินการแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาส 4

80 ร้อยละ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในไตร
มาส 4

โครงการสนับสนุนการ
โครงการสนับสนุนการ
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
ดาเนินงานด้านสวัสดิการ ดาเนินงานด้านสวัสดิการ อบรมมีทักษะในศตวรรษที่ 21
และสวัสดิภาพนักศึกษา และสวัสดิภาพนักศึกษา เป็นไปตามที่กาหนด

80 ร้อยละ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในไตร
มาส 4

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาและ
สวัสดิการนักศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอก

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่ 21
เป็นไปตามที่กาหนด

80 ร้อยละ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในไตร
มาส 4

โครงการกองทุนบารุง
ร้อยละของความพึงพอใจของ
กีฬาและกิจกรรมนักศึกษา นักศึกษาต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการคาด
ว่าจะแล้วเสร็จภายในไตร
มาส 4

โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการของ
นักศึกษา

80 ร้อยละ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องออกกาลังกาย

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ

80 ร้อยละ

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เครื่องออกกาลังกาย
กลางแจ้ง
โครงการเช่ารถการแพทย์ โครงการเช่ารถการแพทย์
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลั
กสูตร ผลรวม
โครงการสนั
บสนุน
โครงการทุนการศึกษา
การจัดการศึกษา

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาและ
สวัสดิการนักศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอก

7,528,600
97,500

7,528,600
97,500

213

-

928,305

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

-

ผ่าน Facebook live :
UBUalumni และการ
บรรยายผ่าน Zoom เวลา
08.30-12.30 น.
กลุ่มเป้าหมายคือผู้สาเร็จ
การศึกษา มีผู้เข้าร่วม 152
คน

-

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
เก่า
บริการด้านสวัสดิการ

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

19,133

928,305
-

อยู่ระหว่างดาเนินการ

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

ตัวชี้วัด

ร้อยละของความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้และ
การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
80 ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณ
ต้นปี

3,317,500

3,317,500

3,415,000
10,943,600

3,415,000
10,943,600
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ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

1,426,000

-

1,426,000
4,041,022

ผลรวมการ
สถานะ
เบิกจ่าย
ณ สิ1,426,000
้นไตรมาส 2 อยู่ระหว่างดาเนินการ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า ปัญหาอุปสรรค
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด
- อยู่ระหว่างดาเนินการคาด ว่าจะแล้วเสร็จภายในไตร
มาส 4

1,426,000
4,041,022

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา
-

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานย่อย : สานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการเป็น
มหาวิทยาลัยน่า
อยู่และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

โครงการ
พัฒนากายภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

โครงการ ปรับปรุง โครงการ ปรับปรุง อาคารและ
อาคารและ
สิ่งก่อสร้าง ของมหาวิทยาลัย
สิ่งก่อสร้าง ของ
ราชธานี
มหาวิทยาลัยราช
ธานี (เงินรายได้
สะสม)

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

โครงการจัดหา
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ด้าน
ครุภัณฑ์ ด้านการ การพัฒนากายภาพ ระบบ
พัฒนากายภาพ
สาธารณูปโภค
ระบบสาธารณูปโภค

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

โครงการ
บารุงรักษา
ซ่อมแซม อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง
ของมหาวิทยาลัย
ราชธานี

โครงการบารุงรักษา ซ่อมแซม
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ของ
มหาวิทยาลัยราชธานี

โครงการ
บารุงรักษาและ
พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค

ค่าเป้าหมาย หน่วย
นับ
90

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิม่ กลางปี
งปม.
รด.

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

1,680,000

1,680,000

90

2,400,000

2,400,000

ร้อยละของการ
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

90

30,000

30,000

10,800

โครงการบารุงรักษาและพัฒนา ร้อยละของการ
ระบบสาธารณูปโภค
ดาเนินการพัฒนา
กายภาพ ระบบ
สาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามแผนที่กาหนด

90

9,172,200

9,172,200

3,023,734

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้สาธารณู
านการเป็ปนโภคและโครงสร้
มหาวิทยาลัยน่าางอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

13,282,200 ########
13,282,200 13,282,200
13,282,200 13,282,200

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส -2

-

-
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3,023,734
3,023,734
3,023,734

สถานะ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

3,023,734 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

3,023,734
3,023,734

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

10,800 บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

3,023,734

ผลการ
ดาเนินงาน

90

ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ปัญหาอุปสรรค
ตัวชี้วัดที่กาหนด
-คร.ปรับปรุงระบบแสงสว่างอาคาร
ศูนย์กฬี าเอนกประสงค์ งปม.
350,000.-บาท ได้ผู้รับจ้างหจก.บียู
เอสเอ็นจีเนียริ่ง ผูกพัน งปม.
345,000.-บาท โคคร.ปรับปรุงระบบ
แสงสว่างกลุ่มที่พักอาศัย งปม.
530,000.-ได้ผู้รับจ้างหจก.เพียรแข
ก่อสร้าง ผูกพันงปม.398,000.-บาท
คร.ปรับเปลี่ยนพลังงานทดแทนฯ งปม.
800,000.-บาทอยุ่ระหว่างพัสดุเนิน
การหาผู้รับจ้าง
เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนในเรื่อง
ข้อกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติครุภัณฑ์

-

เนื่องจากมีผู้
ร้องเรียนในเรื่อง
ข้อกาหนดเงื่อนไข
คุณสมบัติครุภัณฑ์

พัสดุดาเนินการทา
หนังสือไป
กรมบัญชีกลาง รอ
การตอบรับจาก
กรมบัญชีกลาง

-

-

สนง.บริหารกายภาพฯ ได้มีเร่งรัดให้ หน่วยงานภายในสนง.ดาเนินการให้
เป็นตามแผนการปฏิบัติงานเพือ่ ให้
สอดคล้องกับแผนการเงินที่ได้รับจัดสรร
ซึ่งได้มีการผูกพันในการดาเนินงาน
แล้ว 3,776892.90 .-บาท พร้อม
ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น
3076,238.บาท

-

100 ดาเนินโครงการตามบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เรียบร้อย

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

แนวทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย : สานักวิเทศน์สัมพันธ์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการผลิตบัณฑิต

ชื่อโครงการย่อย
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 8 หลัก)
( 12 หลัก)
(ย่อย)
โครงการส่งเสริม โครงการจัดตัง้ ศูนย์
โครงการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบและ
และสนับสนุน ทดสอบและบริการทาง บริการทางภาษา
กิจกรรมเสริม ภาษา
หลักสูตร

โครงการจัดปฐมนิเทศ
นักศึกษาต่างชาติ

โครงการจัดปฐมนิเทศนักศึกษา
ต่างชาติ

โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษา บุคลากร และ
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
คลากร
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากร
โครงการศาสตราจารย์อาคันตุกะ
(Adjunct and Visiting Faculty
Members)

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้
วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้วัฒนธรรม

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้วัฒนธรรม
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผลรวม
โครงการสนับสนุน
การจัดการศึกษา

โครงการทุนการศึกษา

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
ผลรวม
งบประมาณต้นปี
งปม.
รด.
429,500
429,500

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่
21 เป็นไปตามที่กาหนด

80 ร้อยละ

ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่
21 เป็นไปตามที่กาหนด
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่
21 เป็นไปตามที่กาหนด
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่
21 เป็นไปตามที่กาหนด
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่
21 เป็นไปตามที่กาหนด

80 ร้อยละ

9,300

80 ร้อยละ

ร้อยละของนักศึกษาที่ได้รับ
บริการด้านสวัสดิการ
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่
21 เป็นไปตามที่กาหนด
ร้อยละของนักศึกษาเข้าร่วม
อบรมมีทักษะในศตวรรษที่
21 เป็นไปตามที่กาหนด

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)รด.
งปม.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

71,640

71,640 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการตามแผน ในไตรมาสที่ 1 และ
ไตรมาสที่ 2 โดยได้จัดอบรและจัดสอบ
ความรู้ทางด้านภาษา ให้กับนักศึกษา
จัดอบรม UBU - TEST
จัอสอบ UBU -TEST
จัอบอบรม TOEIC
จัดสอบ Exit Exam ครั้งที่ 1
จัดสอบ Exit Exam คร้งที่ 2
โดยรูปแบบการจัดอบรมและสอบ แบบ
ออนไลน์

ไม่สามารถจัดอบรม
ดาเนินการจัดอบรม
ในที่ตงั้ ได้ในรูปแบบ
และจัดสอบในรูปแบบ
(On-Site) เนื่องจาก ออนไลน์ (On-line)
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19

9,300

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการ ในไตรมาสที่ 3

-

-

600,000

600,000

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการ ในไตรมาสที่ 3

-

-

80 ร้อยละ

511,500

511,500

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการ ในไตรมาสที่ 3

-

-

80 ร้อยละ

494,000

494,000

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการ ในไตรมาสที่ 3

-

-

14,400

14,400

1,500

-

-

-

1,500

80 ร้อยละ

80

175,600

175,600

2,234,300

2,234,300

-

เบิกจ่ายได้ตามตามเป้าหมาย บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดได้ดาเนินการ
กิจกรรมให้นักศึกษาและบุคลากร ในวันที่
80
100 25 ธันวาคม 2565 จานวนผู้เข้าร่วมโคง
การ 232 ราย ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย

-

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

10,182

10,182

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

83,322

83,322

90 เบิกจ่ายได้ตามตามเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย ได้ดาเนินการกิจกรรมให้ นักศึกษาและบุคลากร ในวันที่ 25 ธันวาคม
2565 จานวนผู้เข้าร่วมโคงการ 232 ราย

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาต่างชาติ

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

378,300

378,300

316,175

316,175

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80

100 เบิกจ่ายได้ตามกาหนดค่าใช้จ่ายนักศึกษา
ทุนต่างชาติ

-

-

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

144,000

144,000

77,000

77,000

บรรลุค่าเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80

100 เบิกจ่ายได้ตามกาหนดค่าใช้จ่ายนักศึกษา
ทุนต่างชาติ

-

-

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
สาหรับนักศึกษาต่างชาติ

ร้อยละของความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้
และการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

-

-

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม

252,000

522,300

522,300

-

216

645,175

252,000 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

645,175

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

สูงกว่าเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ชื่อโครงการย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/โครงการ
ชื่อกิจกรรม/โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม

โครงการพัฒนา
โครงการกองทุนพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะ บุคลากรมหาวิทยาลัย
ด้านการปฏิบัตงิ าน อุบลราชธานี

โครงการอบรมเตรียมสอบวัดทักษะ
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตัวชี้วัด

ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ
และสมรรถนะเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริมความสาเร็จ
ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายนัก ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ
สายสนับสนุน
วิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาค
และสมรรถนะเป็นไปตาม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เกณฑ์ที่กาหนด
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน ผลรวม
โครงการพัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารเพื่อ
ร้อยละของอาจารย์ที่มีทักษะ
ทักษะและ
สายวิชาการ
ส่งเสริมและยกระดับความสามารถ และสมรรถนะด้านการเรียน
สมรรถนะด้านการ
ของผู้ออกข้อสอบตามมาตรฐาน CEFR การสอนตามเกณฑ์ที่กาหนด
เรียนการสอน

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

80 ร้อยละ

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินการตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัตกิ ารของ
มหาวิทยาลัย

25,200

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
ผลรวมการเบิกจ่าย
(ณ 31 มีนาคม 2564)รด.
ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
728,497
728,497

25,200

24,000

สถานะ

ดาเนินการตามแผน หัวข้ออบรม English
Training for UBU Staff 2022 โดยได้จัด
อบรมให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย สัปดาหร์
ละ 2 ครั้ง คือวันอังกาคาร และวันพฤหัสบดี
เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เม.ย.-มิ.ย.) ใน
รูปแบบออนไลน์

ไม่สามารถจัดอบรม
ดาเนินการจัดอบรม
ในที่ตงั้ ได้ในรูปแบบ
และจัดสอบในรูปแบบ
(On-Site) เนื่องจาก ออนไลน์ (On-line)
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของ COVID-19

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการ ไตรมาสที่ 3 ในระหว่างเดือน
เมษายน -พฤษภาคม ณ อาเภอเขมราฐ จ.
อุบลราชธานี

-

-

24,000

24,000

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการ ไตรมาสที3่ ในระหว่าง
พฤษภาคม- มิถุนายน

-

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

เบิกจ่ายได้ตามตามเป้าหมายภายในไตรมาส 2

-

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

95,200

95,200
123,900

123,900

123,900

219,100

219,100

24,000

24,000

39,900

39,900

1,680

1,680

-

80 ร้อยละ

502,600

502,600

172,473

172,473 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินการตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัตกิ ารของ
มหาวิทยาลัย

80 ร้อยละ

47,000

47,000

9,970

9,970 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

เบิกจ่ายได้ตามตามเป้าหมายภายในไตรมาส 2

-

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ
ต่างประเทศ

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินการตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

400,000

400,000

-

- อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ดาเนินการ ในไตรมาสที่ 3 โดยจะ
ดาเนินการไปประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ
ต่างประเทศ จานวน 3 ประเทศ ได้แก่
สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และสา
ธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2565

-

989,500

989,500

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการ
บริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

-

184,123

184,123

989,500

989,500

-

184,123

184,123

3,965,200

3,965,200

-

936,620

936,620
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อยู่ระหว่างดาเนินงาน

-

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินการตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัตกิ ารของ
มหาวิทยาลัย

-

สรุปผลการดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

70,000

-

แนวทางแก้ไข/พัฒนา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

123,900

ร้อยละ

ปัญหาอุปสรรค

-

80 ร้อยละ

80

ผลการดาเนินงานตามค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่กาหนด

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

70,000

-

สรุปผลการประเมินตัวชี้วัด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

80 ร้อยละ

-

ผลการ
ดาเนินงาน

24,000

24 จานวน

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการ
เรียนการสอน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9
โครงการพัฒนา
โครงการบริหารและ
ด้านการบริหาร
ระบบและกลไกเพื่อ จัดการหน่วยงาน
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ การบริหารองค์กร

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
ผลรวม
งบประมาณต้นปี
งปม.
รด.
2,756,600
2,756,600

-

ชื่อหน่วยงำนย่อย : สำนักงำนส่งเสริมบริหำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร
ที่ 2 ด้ำน ทุนอุดหนุน ทุนอุดหนุนกำร
กำรวิจัย กำรวิจัย วิจัย
(เงินรำยได้)

ทุนชุด
โครงกำรวิจัยที่
สอดคล้องกับ
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
ประจำปี 2565

จำนวนทุนอุดหนุน
กำรวิจัย

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

5 ทุน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.
1,000,000

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
1,000,000

1,000,000 บำท

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

5

100 อนุมัติชุดโครงกำรฯ และ
สัญญำเริ่มดำเนินงำนระหว่ำง
17 มกรำคม 2565-16
มกรำคม 2566

-

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

1,000,000

100 อนุมัติ 5 โครงกำร เป็นวงเงิน
รวมตำมแผน 1.0 ล้ำนบำท

รด.

ทุนชุด
จำนวนทุนอุดหนุน
โครงกำรวิจัย
กำรวิจัย
สนับสนุนกำร
สร้ำงนวัตกรรมที่
สอดคล้องกับ
นโยบำยและ
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย
ประจำปีงบ
2565

-

อนุมัติโครงกำรสร้ำงนวัตกรรม
ฯ 2 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1
จำนวน 3 โครงกำร และเริ่ม
ดำเนินงำนตำมสัญญำ ระหว่ำง
17 มกรำคม 2565-16
มกรำคม 2566 รอบที่ 2
จำนวน 2 โครงกำร และเริ่ม
ดำเนินงำนตำมสัญญำ ระหว่ำง
1 เมษำยน 2565-31
มีนำคม 2566

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

-

อนุมัติ 5 โครงกำร เป็นวงเงิน
รวมตำมแผน 1.0 ล้ำนบำท
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แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ทุนนักวิจัยหน้ำ
ใหม่ ประจำปี
2565

โครงกำร
พัฒนำ
กำลังคนและ
สถำบันควำมรู้

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อนุมัติทุนวิจัยหน้ำใหม่ 2 รอบ
ดังนี้ รอบที่ 1 จำนวน 8
โครงกำร และเริ่มดำเนินงำน
ตำมสัญญำ ระหว่ำง 17
มกรำคม 2565-16 มกรำคม
2566 รอบที่ 2 จำนวน 2
โครงกำร และเริ่มดำเนินงำน
ตำมสัญญำ ระหว่ำง 1
เมษำยน 2565-31 มีนำคม
2566

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

-

อนุมัติ 10 โครงกำร เป็น
วงเงินรวมตำมแผน 0.6 ล้ำน
บำท

ทุนวิจัยสถำบัน จำนวนทุนอุดหนุน
ประจำปี 2565 กำรวิจัย

-

อนุมัติ 5 โครงกำร และเริ่ม
ดำเนินงำนตำมสัญญำ 1
เมษำยน 2565-31 มีนำคม
2566

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

-

อนุมัติ 5 โครงกำร เป็นวงเงิน
รวมตำมแผน 0.16 ล้ำนบำท

-

กลุ่มวิจัยพัฒนำ
ยำจำกส่องฟ้ำ
และสำร
ธรรมชำติจำก
ส่องฟ้ำ

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

1,000,000

1,000,000

500,000

500,000

-

-

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

-

-

-
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แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.

จำนวนทุนอุดหนุน
กำรวิจัย

โครงกำรทุนอุดหนุนกำร
วิจัย (เงินรำยได้) ผลรวม
โครงกำร
พัฒนำ
กำลังคน
และ
สถำบัน
ควำมรู้

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

1

100 อนุมัติทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
สัญญำดำเนินงำนระหว่ำงวันที่
1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย.
2565

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
โครงกำร โครงกำร
กลุ่มวิจัยพัฒนำ
ตร์ พัโครงกำร
กิจกรรม/ ยำจำกส่
โครงกำร
ฒนำ
พัฒนำ
องฟ้ำ
มหำวิทย กำลัย่งอคนย กำลัโครงกำร
(ย่อย)
งคนและ และสำร
ำลัย และ( 8 สถำบั
( 12นควำมรู
หลัก้ ) ธรรมชำติจำก
สถำบั
น
ส่องฟ้ำ
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

โครงกำร

ควำมรู้

งปม.

กลุ่มวิจัยวัสดุ
ศำสตร์สำหรับ
เซนเซอร์ที่ชำญ
ฉลำดสู่กำร
แก้ปัญหำใน
ท้องถิ่น

รด.

งปม.

รด.

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

5 เคือข่ำย

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
โครงกำรซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน
ไตรมำสที่ 4

จำนวนนักวิจัย

5 นักวิจัย

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน
โครงกำรซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน
ไตรมำสที่ 4

จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

-

อนุมัติทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย
สัญญำดำเนินงำนระหว่ำงวันที่
1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย.
2565

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

9 เคือข่ำย

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนนักวิจัย

11 นักวิจัย

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-
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ไม่มี

สรุปผล

อยู่ระหว่ำง
กำรด
ำเนิน
ดำเนินงำน

ไม่มี

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

โครงกำรวิจัยกำร
ค้นหำสำรยับยั้ง
เอนไซม์ DNA
Gyrase ตัวใหม่
เป็นสำรต้ำนวัณ
โรคด้วยระเบียบ
วิธีกำรคัดสรร
เสมือนจริงและ
กำรทดสอบฤทธิ์
ทำงชีวภำพ

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

1 ผลงำน

-

งปม.

โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
ใช้ประโยชน์กำก
ไขมันจำกระบบ
บำบัดน้ำเสีย

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
25,000

12,000

25,000

12,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

รด.

-

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

1 ผลงำน

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
ดูดซับตะกั่ว
จำกน้ำทิ้งด้วย
ฟิล์มคอมโพสิต
เพคติน/สำหร่ำย จำนวนหน่วยวิจัย/
ชีวมวล
ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
25,000

25,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

1 กลุ่ม

25,000

25,000

-

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-
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สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
ดูดซับสีย้อมผ้ำ
จำกน้ำทิ้งด้วย
ถ่ำนกัมมันต์จำก
สำหร่ำยชีวมวล จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

ผลกำร
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

โครงกำรวิจัยกำร
ตรวจวัดเชื้อ
แบคทีเรียแบบ
รวดเร็วที่
ปนเปื้อนใน
อำหำรโดยใช้
นวัตกรรมแมกนี
โตอิมพีแดนซ์
เซ็นเซอร์ควำมไว
สูงร่วมกับ
อนุภำคแม่เหล็ก
นำโน

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

งปม.

โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
นำเสนออัต
ลักษณ์ของชุมชน
บนฐำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์ เพื่อ จำนวนหน่วยวิจัย/
รองรับ
ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
30,000

12,000

30,000

12,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

รด.

-

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

โครงกำรวิจัยกำร
เปรียบเทียบผล
ของรูปแบบ
กิจกรรมทำงกำย
ต่อกำรบำดเจ็บ
ควำมสำมำรถใน
กำรเดิน และ
ควำมเสี่ยงในกำร
หกล้มของ
ผู้สูงอำยุในเขต
ชนบท จังหวัด
อุบลรำชธำนี

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

งปม.

โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
เปรียบเทียบวิธี
วินิจฉัยโรคพยำธิ
ใบไม้ตับ
เปรียบเทียบกับ จำนวนหน่วยวิจัย/
วิธีมำตรฐำน
ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
12,000

12,000

12,000

12,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

รด.

-

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
ผลิตรีคอม
บิแนนท์โปรตีน
เพื่อวินิจฉัยโรค
พยำธิใบไม้ตับ
จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

โครงกำรวิจัยกำร
ผลิตและ
กำรศึกษำสมบัติ
กำรเรืองแสงและ
สมบัติทำง
โครงสร้ำงของ
วัสดุแก้วเพื่อ
นำไปประยุกต์ใช้
ในอุปกรณ์
ไดโอดเปล่งแสงสี
ขำว (W-LEDs) ที่
ให้ควำมสว่ำงสูง

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
20,000

20,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

167,500

-
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สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

167,500

ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
เฝ้ำระวังควำม
ปลอดภัยด้ำนยำ
เชิงรุกในชุมชน:
กรณีศึกษำ ควำม จำนวนหน่วยวิจัย/
รอบรู้
ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
12,000

12,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

1 กลุ่ม

8,000

8,000

-

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-
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สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

โครงกำรวิจัย
จำนวนกลุ่มวิจัย
กำรพัฒนำกำร
ขนส่งอย่ำงยั่งยืน
เพื่อลดก๊ำซเรือน
กระจกสู่กำรเป็น จำนวนหน่วยวิจัย/
มหำวิทยำลัยสี ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ
เขียว

ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัย
กำรพัฒนำกำร
ตลำดเชิง
สร้ำงสรรค์เพื่อ
ส่งเสริมกำร
ท่องเที่ยวของ
จังหวัด
อุบลรำชธำนีสู่
กำรเป็นเมือง
ต้นแบบเมือง
ท่องเที่ยว
ชำยแดนบน
ฐำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

8,000

8,000

-

-

-

-

-

-

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

20,000

สถำนะ

จำนวนกลุ่มวิจัย

โครงกำรวิจัย
จำนวนกลุ่มวิจัย
กำรพัฒนำ
รูปแบบกำร
กำจัดขยะเศษ
อำหำรด้วย
จำนวนหน่วยวิจัย/
วิธีกำรรวมกำร ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ
ทำปุ๋ยหมักพร้อม
ปลูกผัก
จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

20,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
เพำะเลี้ยงจุล
สำหร่ำยท้องถิ่น
ภำค
ตะวันออกเฉียงเห จำนวนหน่วยวิจัย/
นือของประเทศ ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ
ไทย เพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน
จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

โครงกำรวิจัยกำร
วิเครำะห์
ควำมรู้สึกจำก
ข้อคิดเห็นของ
นักท่องเที่ยว
ในเฟซบุ๊กด้วยวิธี
ทำเหมือง
ข้อควำมเพื่อ
ส่งเสริมกำร
พัฒนำต้นแบบ
เมืองท่องเที่ยว
ชำยแดน

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
30,000

30,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

-

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

25,000

-
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สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

25,000

ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

โครงกำรวิจัยกำร
วิจัยเชิง
ปฏิบัติกำรแบบมี
ส่วนร่วมเพื่อเพิ่ม
ศักยภำพของ
ควำมร่วมมือใน
กำรจัดกำรขยะ
มูลฝอยจำก
หลำกหลำยภำค
ส่วนในจังหวัด
อุบลรำชธำนี

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

งปม.

โครงกำรวิจัย
กำรศึกษำกำรเจือ
ไอออนแม่เหล็ก
ใน II-VI และ III-V
คอร์/เชลล์นำโน
คริสตอล โดยวิธี
ไทด์บำยดิง่ เพื่อ
ประยุกต์ใน
อุปกรณ์ทำง
แม่เหล็กในระดับ
นำโนเมตร

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
12,000

141,500

12,000

141,500

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

รด.

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัย
กำรศึกษำ
ประสิทธิภำพ
และควำม
ปลอดภัยของ
ต้นแบบเจลพริก
นำโนเทคโนโลยี
ในอำสำสมัคร
สุขภำพดี

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

12,000

12,000

-

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

1 กลุ่ม

1 กลุ่ม

12,000

สถำนะ

จำนวนกลุ่มวิจัย

โครงกำรวิจัยกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
สกัดและ
วิเครำะห์ปริมำณ
สำรสำคัญในรก
แพะเพื่อใช้เป็น จำนวนหน่วยวิจัย/
สำรออกฤทธิ์
ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ
ในทำงเวชสำอำง

12,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

โครงกำรวิจัยกำร
สร้ำงอุปกรณ์
ตรวจวัดกำรคำย
แสงขนำดพกพำ
เพื่อประยุกต์ใช้
เป็นอุปกรณ์
ภำคสนำมในกำร
ตรวจวิเครำะห์
ปริมำณสำร
ฟอร์มำลินใน
ผลิตภัณฑ์อำหำร

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

งปม.

โครงกำรวิจัยกำร
สังเครำะห์ ซี
โอไลต์ เอ จำก
เถ้ำลอยโรงไฟฟ้ำ
แม่เมำะและกำร
ประยุกต์ใช้ใน
กำรบำบัดโลหะ
หนักและสีย้อม
อุตสำหกรรมที่
ปนเปื้อนใน
สำรละลำย

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
25,000

10,000

25,000

10,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

รด.

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

โครงกำรวิจัย
ควำมรู้ ทัศนคติ
และกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรฐำน
หอพักของ
บุคลำกรผู้ดูแล
หอพักเอกชน ใน
เขตเทศบำลเมือง
ศรีไค อ.วำรินชำ
รำบ จ.
อุบลรำชธำนี

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

งปม.

โครงกำรวิจัย
ควำมสัมพันธ์
ของกำรสร้ำงไบ
โอฟิล์มและกำร
ดือ้ ยำต้ำนเชื้อรำ
ของยีสต์แคนดิ
ดำที่แยกจำก
ผู้ป่วย
โรงพยำบำล
สรรพสิทธิประสงค์

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
30,000

30,000

30,000

30,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

รด.

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

โครงกำรวิจัยนำ
โนคอมโพลิตชนิด
ใหม่ที่มีพอลิ
เมอร์ที่มีรอย
พิมพ์ประทับ
โมเลกุลสำหรับ
กำรตรวจวัดสำร
ชี้วัดทำงชีวภำพ
ที่สำคัญแบบ
จำเพำะเจำะจง
และสภำพไวสูง
ด้วยเทคนิคไฟฟ้ำ
เคมี

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

โครงกำรวิจัย
แนวทำงกำร
พัฒนำกำร
จัดกำรขยะ
ภำยใน
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีเพื่อ
สู่กำรเป็น
มหำวิทยำลัยสี
เขียว

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

167,500

8,000

167,500

8,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

รด.

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

โครงกำรวิจัยผล
ของโปรแกรม
ส่งเสริมสุขภำพ
เด็กก่อนวัยเรียน
ที่มีภำวะผอมต่อ
พฤติกรรมกำร
เลี้ยงดูเด็กด้ำน
โภชนำกำรของ
ผู้ดูแล

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

งปม.

โครงกำรวิจัย
พฤติกรรมควำม
ปลอดภัยของ
ผู้ปฏิบัติงำนร้ำน
จำหน่ำยก๊ำซหุง
ต้ม เขตอำเภอวำ
รินชำรำบ และ
อำเภอเมือง
จังหวัด
อุบลรำชธำนี

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
27,800

12,000

27,800

12,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

รด.

-

234

ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัย
จำนวนกลุ่มวิจัย
ระบบฟลูออเรส
เซนต์สเปกโตร
มิเตอร์รำคำ
ประหยัดสำหรับ จำนวนหน่วยวิจัย/
กำรประเมินและ ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ
สำรวจคุณภำพน้ำ

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
12,000

12,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

1 กลุ่ม

8,000

8,000

-

-

-

-

-

-

-
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สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

โครงกำรวิจัย
จำนวนกลุ่มวิจัย
ระบบวิเครำะห์
และทำนำยกำร
เข้ำศึกษำต่อของ
นักศึกษำใหม่
จำนวนหน่วยวิจัย/
ระดับปริญญำตรี ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี
จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
8,000

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

โครงกำรวิจัย
รูปแบบกำร
พัฒนำพื้นที่
ชำยแดนเพื่อ
ส่งเสริม
อุตสำหกรรม
บริกำรและ
กำรค้ำชำยแดน
บ้ำนปำกแซง
อำเภอนำตำล
จังหวัด
อุบลรำชธำนี

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

30,000

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

โครงกำรวิจัย
รูปแบบ
กระบวนกำร
จัดกำรเรียนรู้
ออนไลน์เพื่อ
พัฒนำทักษะ
และผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน
ของนักศึกษำ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี
ในช่วง
สถำนกำรณ์กำร
แพร่ระบำดของ
โควิด-19

30,000

8,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัย
อุบลรำชธำนีใน
บริบทของกำร
พัฒนำศักยภำพ
ทำงเศรษฐกิจ
ศึกษำจำก
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงประเทศ
ไทยกับเพื่อน
บ้ำนจำก ค.ศ.
1973-2021

โครงกำรวิจัย
อุปกรณ์ฉลำดที่
ประดิษฐ์มำจำก
กระดำษโดยใช้
วัสดุผสมระดับนำ
โนชนิดใหม่ที่
ประกอบไปด้วย
คำร์บอนดอทที่
เจือด้วย
ไนโตรเจนบน
นิกเกิล-แมน
กำนีส-ไอรอน เล
เยอร์ดับเบิลไฮดร
อกไซด์เพื่อใช้เป็น
เอนไซม์เปอร์
ออกซิเดสจำลอง
และเป็นตัวติด
ฉลำกภูมิคมุ้ กัน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
24,000

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

167,500

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

จำนวนกลุ่มวิจัย

167,500

24,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
เงินสนับสนุน
จำนวนกลุ่มวิจัย
กลุ่มวิจัย
ประจำปีงบ
2564 (กลุ่มใหม่)

2 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.
1,000,000

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
1,000,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

-

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

2

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย

10 นักวิจัย

-

จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

2 กลุ่ม

225,000

225,000

-
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ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

เงินสมทบกำร
จำนวนกลุ่มวิจัย
วิจัยร่วมกับ
หน่วยงำน
ภำยนอก
ประจำปี 2565

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

100 อนุมัติทุนสนับสนุนกลุ่มวิจัย 1) ไม่มี
กลุ่มวิจัยกำรหำค่ำที่ดีที่สุดใน
ระบบปัญญำประดิษฐ์สำหรับ
เมืองอัจฉริยะที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอำยุ 2) กลุ่มวิจัยกำร
พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรข้ำมชำติ
และชำยแดนศึกษำในพื้นที่
สังคมและวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง
สัญญำดำเนินงำนระหว่ำงวันที่
4 ม.ค. 2565 - 30 ก.ย.
2565

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

ไม่มี

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก) เงินสมทบกำร
วิจัยร่วมกับ
หลัก)

ตัวชี้วัด

หน่วยงำน
ภำยนอก
ประจำปี 2565 จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย

2 นักวิจัย

-

จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

1 กลุ่ม

40,000

40,000

-

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

ชุดโครงกำรกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
พัฒนำตัวดูดซับ
จำกชีวมวลและ
ของเสียจำก
โรงไฟฟ้ำเพื่อกำร จำนวนหน่วยวิจัย/
ใช้ประโยชน์ใน ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ
กำรบำบัดน้ำเสีย

สถำนะ

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ชุดโครงกำรกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
พัฒนำระบบ
ข้อมูลกำรเฝ้ำ
ระวังควำม
ปลอดภัยด้ำนยำ จำนวนหน่วยวิจัย/
ในโรงพยำบำล ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ
ในด้ำนยำคูเ่ หมือน

ชุดโครงกำรกำร
พัฒนำระบบ
เพำะเลี้ยงจุล
สำหร่ำย

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
40,000

40,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

100,000

-
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สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

100,000

ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ชุดโครงกำรกำร จำนวนกลุ่มวิจัย
ยับยั้งกำร
แสดงออกของยีน
ในกระบวนกำร
เมแทบอลิสม
จำนวนหน่วยวิจัย/
ของพยำธิใบไม้ตับ ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ

ชุดโครงกำร
กำรศึกษำควำม
ไวต่อยำต้ำนเชื้อ
รำและกำร
วิเครำะห์ยีน
ERG11 ของ
ยีสต์แคนดิดำที่
แยกจำกผู้ป่วย
โรงพยำบำล
สรรพสิทธิ์ประสงค์

1 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
40,000

40,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

100,000

-
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สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

100,000

ผลกำร
ดำเนินงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ชุดโครงกำร
รูปแบบกำร
พัฒนำกำร
ท่องเที่ยว
ชำยแดนบน
ฐำนเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
จังหวัด
อุบลรำชธำนี

ชุดโครงกำรวิจัย
แนวทำงกำร
เตรียมควำม
พร้อมของจังหวัด
อุบลรำชธำนีเพื่อ
รองรับกำรเป็น
เมืองต้นแบบ
ด้ำนบริกำร
สุขภำพข้ำมแดน
ในเขตอีสำนใต้

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
40,000

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

1,520,000

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

จำนวนกลุ่มวิจัย

1,520,000

40,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

ชุดโครงกำร
อุปกรณ์กระดำษ
แบบพกพำที่มี
รำคำถูกสำหรับ
กำรตรวจวัด
ฟอร์มำลินใน
ตัวอย่ำงอำหำร
ในระดับต่ำโดย
ใช้อนุภำคนำโน
คำร์บอนดอทที่
เจือด้วย
ไนโตรเจน
(N-CDs) เป็นตัว
ติดตำมปฏิกิริยำ
กำรคำยแสง

จำนวนกลุ่มวิจัย

1 กลุ่ม

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

งปม.

ทุนกำรศึกษำ
จำนวนกลุ่มวิจัย
ระดับ
บัณฑิตศึกษำที่มี
ควำมเชื่อมโยง
กับกลุ่มวิจัย
จำนวนหน่วยวิจัย/
ประจำปี 2565 ศูนย์ควำมเชีย่ วชำญ

5 กลุ่ม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
80,000

250,000

80,000

250,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

-

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

-

จำนวนนักวิจัย

5 กลุ่ม

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

5

100 อนุมัติทุนวิัยระดั
จั บบัณฑิตฯ
จำนวน 5 โครงกำร เป็นวงเงิน
รวม 0.25 ล้ำนบำท ตำมแผน

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

5

100 จำนวนนักวิจัย (ที่ปรึกษำ) 5
คน และนักวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษำ 5 คน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ระดับ
บัณฑิตศึกษำที่มี
ควำมเชื่อมโยง
กับกลุ่มวิจัย
ประจำปี 2565

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

โครงกำร
ประเมินผล
กระทบเชิง
เศรษฐกิจและ
สังคมรำยจังหวัด
ของโครงกำร
ยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรำยตำบล
แบบบูรณำกำร
(1 ตำบล 1
มหำวิทยำลัย)

โครงกำร
พัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน และ
ระบบ
มำตรฐำนกำร
วิจัย

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

-

-

จำนวนหน่วยวิจัย/
ศูนย์ควำมเชี่ยวชำญ

-

จำนวนเครือข่ำย
ควำมร่วมมือ
ระดับชำติและ
นำนำชำติ

-

จำนวนนักวิจัย
จำนวนผลงำนวิจัย
พื้นฐำนและวิจัยขั้น
แนวหน้ำ

-

-

โครงกำรบริหำร ร้อยละของจำนวน
จัดกำรงำนควำม เครื่องมือขั้นสูงที่มี
ปลอดภัยทำง
กำรใช้งำน
ชีวภำพ

สถำนะ

รด.

จำนวนกลุ่มวิจัย

โครงกำรพัฒนำกำลังคน
และสถำบันควำมรู้ ผลรวม

โครงกำร
พัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน
และระบบ
มำตรฐำน
กำรวิจัย

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

-

5,115,800

5,115,800

59,500

59,500

-

-

-

-

ร้อยละของ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
ชีวภำพที่ได้
มำตรฐำน

-
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อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

โครงกำรบริ
หำร
ยุทธศำส โครงกำร
ชื่อ โครงกำร
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
พัฒนำ
พัฒนำ
จัดกำรงำนควำม
ตร์ โครงสร้
โครงกำร
กิจกรรม/
โครงกำร
ำง โครงสร้
ำง
ปลอดภั
ยทำง
มหำวิทย พื้นย่ฐำนอย พื้นโครงกำร
ฐำน และ ชีวภำพ(ย่อย)
ำลัย และระบบ
( 8 ระบบ
( 12 หลัก)
มำตรฐำน
หลัก) มำตรฐำนกำร
กำรวิจัย

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

วิจัย

งปม.

รด.

งปม.

รด.

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
เคมีกำยภำพได้
มำตรฐำน

-

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติกำรที่ใช้
สัตว์ทดลองได้
มำตรฐำน

-

จำนวนงำนวิจัยที่
ทำผิดจริยธรรมใน
มนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง

-

จำนวนงำนวิจัยที่
ทำผิดด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ

-

ร้อยละของกำร
งำนวิจัยที่ทำผิด
จริยธรรมในมนุษย์
หรือสัตว์ทดลอง
มำตรฐำนกำรวิจัย

-

จำนวน
คณะกรรมกำรที่
ได้รับกำรพัฒนำ

2 คน

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

รอสำนักงำนกำรวิจัยแห่งชำติ
เปิดรับสมัครเข้ำร่วมอบรม

จำนวน
โครงกำรวิจัยที่ยื่น
ขอรับรองมำตรฐำน
กำรควำมปลอดภัย
ทำงชีวภำพ

5 โครงกำร

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยังไม่มีบุคลำกรหรือนักวิจัยที่
ยื่นขอรับรองมำตรฐำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพฯ
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แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

อยู
สรุ่ระหว่
ปผลำง
ดำเนินงำน

กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรบริหำร
จัดกำรงำนเลี้ยง
และใช้สัตว์เพื่อ
งำนทำง
วิทยำศำสตร์

ร้อยละของจำนวน
เครื่องมือขั้นสูงที่มี
กำรใช้งำน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
80,500

80,500

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

รด.
-

ร้อยละของ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
ชีวภำพที่ได้
มำตรฐำน

-

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
เคมีกำยภำพได้
มำตรฐำน

-

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติกำรที่ใช้
สัตว์ทดลองได้
มำตรฐำน

-

จำนวนงำนวิจัยที่
ทำผิดจริยธรรมใน
มนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง

-

จำนวนงำนวิจัยที่
ทำผิดด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ

-

ร้อยละของกำร
งำนวิจัยที่ทำผิด
จริยธรรมในมนุษย์
หรือสัตว์ทดลอง
มำตรฐำนกำรวิจัย

-
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สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
จำนวน
คณะกรรมกำรที่
ได้รับกำรพัฒนำ

จำนวน
โครงกำรวิจัยที่ยื่น
ขอรับรองมำตรฐำน
กำรใช้สัตว์เพื่องำน
ทำงวิทยำศำสตร์

โครงกำรบริหำร ร้อยละของจำนวน
จัดกำรมำตรฐำน เครื่องมือขั้นสูงที่มี
จริยธรรมกำรวิจัย กำรใช้งำน
ในมนุษย์

รด.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

2 คน

30 โครงกำร

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

16 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-
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ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.

-

ร้อยละของ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
ชีวภำพที่ได้
มำตรฐำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

รอสถำบันพัฒนำกำร
ดำเนินกำรต่อสัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์ (สพสว.) เปิดรับ
สมัครเข้ำร่วมอบรม โดยทำง
สพสว. จะมีกำหนดจัดอบรม
ในช่วงเดือนพฤษภำคมมิถุนำยน 2565 ในรูปแบบ
ออนไลน์
มีนักวิจัยยื่นโครงกำรเพื่อขอ
รับรองมำตรฐำนกำรใช้และ
เลี้ยงสัตว์เพื่องำนทำง
วิทยำศำสตร์ จำนวน 16
โครงกำร โดยผ่ำนกำรรับรอง
แล้ว จำนวน 11 โครงกำร
และอยู่ระหว่ำงพิจำรณำ
จำนวน 5 โครงกำร

นักวิจัย
เตรียม
เอกสำรไม่
เรียบร้อย
และ
ครบถ้วน

1. ดำเนินกำรตรวจสอบ
หำกพบว่ำเอกสำรไม่
ถูกต้องหรือครบถ้วน
แจ้งกลับให้นักวิจัยแก้ไข
หรือเพิ่มเติม
2. ขอควำมอนุเครำะห์
จำกผู้ประสำนงำนของ
คณะ ให้ดำเนินกำร
ตรวจสอบเอกสำรใน
เบื้องต้นก่อนส่งมำที่
สำนักงำนส่งเสริมบริหำร
งำนวิจัยฯ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

โครงกำรบริ
หำร
ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
จัดกำรมำตรฐำน
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ จริยโครงกำร
ธรรมกำรวิจัย
มหำวิทย ย่อย โครงกำร ในมนุ(ย่
ษย์อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

รด.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

-

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติกำรที่ใช้
สัตว์ทดลองได้
มำตรฐำน

-

จำนวนงำนวิจัยที่
ทำผิดจริยธรรมใน
มนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง

-

จำนวนงำนวิจัยที่
ทำผิดด้ำนควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพ

-

ร้อยละของกำร
งำนวิจัยที่ทำผิด
จริยธรรมในมนุษย์
หรือสัตว์ทดลอง
มำตรฐำนกำรวิจัย

-

2 คน

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

ร้อยละ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
เคมีกำยภำพได้
มำตรฐำน

จำนวน
คณะกรรมกำรที่
ได้รับกำรพัฒนำ

สถำนะ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

รอสำนักงำนมำตรฐำนกำรวิจัย
ในคน สำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ เปิดรับสมัครเข้ำร่วม
อบรม

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
จำนวน
โครงกำรวิจัยที่ยื่น
ขอรับรองมำตรฐำน
จริยธรรมกำรวิจัย

โครงกำร
พัฒนำระบบ
กลไกกำร
บริหำร
งำนวิจัยของ
มหำวิทยำลัย

รด.

-

Research cafe จำนวนข้อร้องเรียน 0
ที่เกิดขึ้นจำกกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย
ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

140,000

140,000

25,600.00

25,600.00

-

-

49,390.00

0

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

116 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

49,390.00 อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

มีนักวิจัยยื่นโครงกำรเพื่อขอ
รับรองมำตรฐำนจริยธรรมกำร
วิจัยในมนุษย์ จำนวน 116
โครงกำร โดยผ่ำนกำรรับรอง
แล้ว จำนวน 89 โครงกำร
และอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ
จำนวน 27 โครงกำร

นักวิจัย
เตรียม
เอกสำรไม่
เรียบร้อย
และ
ครบถ้วน

1. ดำเนินกำรตรวจสอบ
หำกพบว่ำเอกสำรไม่
ถูกต้องหรือครบถ้วน
แจ้งกลับให้นักวิจัยแก้ไข
หรือเพิ่มเติม
2. ขอควำมอนุเครำะห์
จำกผู้ประสำนงำนของ
คณะ ให้ดำเนินกำร
ตรวจสอบเอกสำรใน
เบื้องต้นก่อนส่งมำที่
สำนักงำนส่งเสริมบริหำร
งำนวิจัยฯ

-

-

249

ผลกำร
ดำเนินงำน

รด.

40 โครงกำร

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน และระบบ
มำตรฐำนกำรวิจัย ผลรวม
โครงกำร
พัฒนำ
ระบบ
กลไกกำร
บริหำร
งำนวิจัย
ของ
มหำวิทยำลั
ย

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำส
ตร์
มหำวิทย
ำลัย

โครงกำร
พัฒนำ
ระบบ
ชื่อ
กลไกกำร
โครงกำร
บริ
หำร
งำนวิ
ย่อจัยย
ของ( 8
มหำวิทยำลั
หลัก)
ย

โครงกำร
Research cafe
พัฒนำระบบ
กลไกกำร
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
บริหำร
กิจจกรรม/
โครงกำร
งำนวิ
ัยของ
มหำวิ
ทยำลัย
โครงกำร
(ย่อย)

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

( 12 หลัก)
งปม.

กำรจัดกำร
สำนักงำน

ร้อยละควำมพึง
พอใจต่อ
กระบวนกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย

80

ร้อยละควำมไม่พึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย
(จำแนกตำมกลุ่ม
ผู้รับบริกำร)

0

0

ร้อยละควำมพึง
พอใจต่อ
กระบวนกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย

80

งปม.

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

รด.
-

-

-

จำนวนข้อร้องเรียน 0
ที่เกิดขึ้นจำกกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย
ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย

รด.

ร้อยละ

ผลกำร
ดำเนินงำน

6,500

6,500

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

ร้อยละ

-
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-

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

สำนักงำน

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ร้อยละควำมไม่พึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย
(จำแนกตำมกลุ่ม
ผู้รับบริกำร)
โครงกำรประเมิน
ข้อเสนอ
โครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

0

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.
-

จำนวนข้อร้องเรียน
ที่เกิดขึ้นจำกกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย

-

43,000

43,000

-

ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย

80 ร้อยละ

-

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

82

100 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำรของสำนักงำน
ส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ไตร
มำสที่ 2 ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึง
พอใจร้อยละ 82.43

ร้อยละควำมพึง
พอใจต่อ
กระบวนกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย

80 ร้อยละ

-

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

82

100 มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ
กำรให้บริกำรของสำนักงำน
ส่งเสริมบริหำรงำนวิจัยฯ ไตร
มำสที่ 2 ผู้ใช้บริกำรมีควำมพึง
พอใจร้อยละ 82.43
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ดำเนินกำรประเมินข้อเสนอ
โครงกำร ดังนี้ (1) เพื่อจัดทำ
คำของบประมำณเพื่อสนับสนุน
งำนวิจัยมูลฐำน
(Fundamental Fund)
จำนวน 30 แผนงำน 73
โครงกำร (2) ทุนวิจัยเงิน
รำยได้มหำวิทยำลัย จำนวน
18 ชุดโครงกำร 37 โครงกำร
ย่อย และ 25 โครงกำร

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ร้อยละควำมไม่พึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย
(จำแนกตำมกลุ่ม
ผู้รับบริกำร)
โครงกำรประเมิน
ควำมก้ำวหน้ำ
และรำยงำนกำร
วิจัย

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

-

0

ร้อยละควำมพึง
พอใจต่อ
กระบวนกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย

80

ร้อยละควำมไม่พึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย
(จำแนกตำมกลุ่ม
ผู้รับบริกำร)

0

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

รด.
-

จำนวนข้อร้องเรียน 0
ที่เกิดขึ้นจำกกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย
ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

132,000

132,000

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

82 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

ร้อยละ

-

-
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ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
จำนวนโครงกำรที่
ได้รับกำรประเมิน

ประชุม
คณะกรรมกำร
บริหำรงำนวิจัย

โครงกำรพัฒนำระบบ
กลไกกำรบริหำรงำนวิจัย
ของมหำวิทยำลัย ผลรวม

50

รด.

0

ร้อยละควำมพึง
พอใจต่อ
กระบวนกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย

80

ร้อยละควำมไม่พึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย
(จำแนกตำมกลุ่ม
ผู้รับบริกำร)

0

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

22,800

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

21 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

22,800

-

ร้อยละ

-

-

-

229,900.00

229,900.00

-
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ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

โครงกำร

จำนวนข้อร้องเรียน 0
ที่เกิดขึ้นจำกกำร
บริหำรจัดกำร
งำนวิจัย
ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อ
ทรัพยำกรเพื่อ
สนับสนุนกำรวิจัย

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

49,390.00

49,390.00

-

ประชุมคณะกรรมกำรบริหำร
งำนวิจัยฯ แล้ว จำนวน 6 ครั้ง

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรวิจัย
โครงกำรวิจั กำรจัดกำรทุน
ยและ
ทำงวัฒนธรรม
สร้ำง
เพื่อส่งเสริม
นวัตกรรม เศรษฐกิจ
เพื่อกำร สร้ำงสรรค์
พัฒนำเชิง อำเภอเขมรำฐ
พื้นที่และ จังหวัด
ลดควำม อุบลรำชธำนี
เหลื่อมล้ำ

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

2,117,200

จำนวนทุนอุดหนุน
กำรวิจัย

-

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ในกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่

1 ผลงำน

-

โครงกำรวิจัย
เครือข่ำย
คุณค่ำและ
ควำมเป็น
ท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงระบบ
นิเวศอำหำร
ปลอดภัยใน
จังหวัด
อุบลรำชธำนี

โครงกำรวิจัย
เครือข่ำยคุณค่ำ
และควำมเป็น
ท้องถิ่นสู่กำร
สร้ำงระบบนิเวศ
อำหำรปลอดภัย
ในจังหวัด
อุบลรำชธำนี

จำนวนทุนอุดหนุน
กำรวิจัย

-

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ในกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่

1 ผลงำน

-

โครงกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำ
พื้นที่และแก้ไข
ปัญหำควำม
ยำกจนแบบ
เบ็ดเสร็จและ
แม่นยำจังหวัด
อำนำจเจริญ
ระยะที่ 2

โครงกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำพื้นที่
และแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนแบบ
เบ็ดเสร็จและ
แม่นยำจังหวัด
อำนำจเจริญ
ระยะที่ 2

จำนวนทุนอุดหนุน
กำรวิจัย

-

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ในกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่

1 ผลงำน

-

4,507,000

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

498,000.00

18,000

498,000

242,328.00

254

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ตำมเป้ำหมำย

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

1

100 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

1

100 อยู่ระหว่ำงรอผลกำรพิจำรณำ
รำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์จำก
บพท.

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

1

100 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

-

4,507,000

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.

โครงกำรวิจัยกำร
จัดกำรทุนทำง
วัฒนธรรมเพื่อ
ส่งเสริม
เศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์
อำเภอเขมรำฐ
จังหวัด
อุบลรำชธำนี

18,000

2,117,200

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

242,328

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

โครงกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำพื้นที่
และแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจนแบบ
เบ็ดเสร็จและ
แม่นยำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

จำนวนทุนอุดหนุน
กำรวิจัย

-

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ในกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่

1 ผลงำน

-

โครงกำรวิจัย
ระบบนิเวศ
อำหำร
ปลอดภัยบน
ฐำนเศรษฐกิจสี
เขียวเพื่อกำร
พัฒนำเมือง
อุบลรำชธำนี

ชุดโครงกำรวิจัย
ระบบนิเวศ
อำหำรปลอดภัย
บนฐำนเศรษฐกิจ
สีเขียวเพื่อกำร
พัฒนำเมือง
อุบลรำชธำนี

จำนวนทุนอุดหนุน
กำรวิจัย

-

จำนวนงบประมำณ
อุดหนุนกำรวิจัย

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
นำไปใช้ในกำร
พัฒนำเชิงพื้นที่

1 ผลงำน

-

2,119,900

-

13,393,700

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

1

100 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

1

100 อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

รด.

โครงกำรวิจัย
เพื่อพัฒนำ
พื้นที่และแก้ไข
ปัญหำควำม
ยำกจนแบบ
เบ็ดเสร็จและ
แม่นยำจังหวัด
อุบลรำชธำนี

โครงกำรวิจัยและสร้ำง
นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ
เชิงพื้นที่และลดควำม
เหลื่อมล้ำ ผลรวม

4,631,600

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

4,631,600

1,957,014.41

2,119,900

1,957,014

-

13,393,700

-

255

2,697,342

2,697,342

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำร
สนับสนุน
และ
เผยแพร่
ผลงำนวิจัย
และกำร
นำไปใช้
ประโยชน์

โครงกำร
สนับสนุนและ
เผยแพร่
ผลงำนวิจัย
และกำร
นำไปใช้
ประโยชน์

กำรบริหำร
จัดกำร
วำรสำรวิชำกำร
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.
209,300

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
209,300

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

รด.

จำนวนผลงำนที่ยื่น
ขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

50 ผลงำน

23,430.00

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

50 ทรัพย์สิน
ทำง
ปัญญำ

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

50 ผลงำน

-

256

สถำนะ

23,430 อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

มีกำรยื่นบทควำมเพื่อขอรับ
ตีพิมพ์ในวำรสำรวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลยี จำนวน 23
เรื่อง และวำรสำร
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
จำนวน 59 เรื่อง รวม 82
เรื่อง

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ดำเนินกำรเผยแพร่บทควำม
แล้ว จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้
วำรสำรวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีฯ ปีที่ 23 ฉบับที่ 3
กันยำยน-ธันวำคม 2564
จำนวน 11 เรื่อง และวำรสำร
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 กรกฎำคมธันวำคม 2564 จำนวน 12
เรื่อง รวม 23 เรื่อง

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

กำรอนุญำตให้ใช้ จำนวนผลงำนที่ยื่น
สิทธิจำก
ขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ปัญญำ

-

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)
จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.
-

800,000

800,000

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

-

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

-

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

257

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

กำรอนุญำตให้ใช้
สิทธิจำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำ

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

-

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

3 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

บรรลุค่ำ
เป้ำหมำย
ตำมตัวชี้วัด

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

-

164,400

164,400

2 ทรัพย์สิน
ทำง
ปัญญำ

258

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

โครงกำรจัด
จำนวนผลงำนที่ยื่น
นิทรรศกำร
ขอจดทะเบียน
งำนวิจัย
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
thailand
reseaxrch expo

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

2

ผลงำนที่1.สูตรส่วนผสมและ
กรรมวิธีกำรผลิตเส้นกวยจั๊บ
ข้ำวไรซ์เบอร์รี่กึ่งสำเร็จรูป
ผลงำนที่2.ผลิตภัณฑ์เครื่อง
ผสมกรดฟอร์มิก (Formic
Acid) แบบอัตโนมัติโดย
สำมำรถสั่งกำรผ่ำนมือถือ
ผลงำนที่3เชื้อพันธุกรรมพริก
สำยพันธ์ฟื้นฟูควำมเป็นหมัน
รหัส UBU-150-2-1-3

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

100

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

โครงกำรจัด
นิทรรศกำร
ชื่ อกิจกรรม/
งำนวิจัย
โครงกำร
thailand
(ย่อย)expo
reseaxrch

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

-

-

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

2 ทรัพย์สิน
ทำง
ปัญญำ

-

จำนวนผลงำนที่ยื่น
ขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

2 ผลงำน

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

งปม.

โครงกำรจัด
นิทรรศกำร
มหกรรม
วิทยำศำสตร์

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

154,200

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

154,200

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

รด.

-
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สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

โครงกำรจัด
นิทรรศกำร
มหกรรม
วิทยำศำสตร์

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

2 ผลงำน

-

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

-

4 ผลงำน

431,700

431,700

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

โครงกำรประชุม จำนวนผลงำนที่ยื่น
วิชำกำร มอบ. ขอจดทะเบียน
วิจัย ครั้งที่ 16 ทรัพย์สินทำงปัญญำ

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

1. เสนอคณะกรรมกำรบริหำร ไม่มี
งำนวิจัยพิจำรณำกำหนดวันจัด
งำน โดยที่ประชุมเห็นชอบ
กำหนดจัดงำนระหว่ำงวันที่ 11
– 12 ก.ค. 2565
2. จัดทำข้อเสนอโครงกำร
โดยประสำนกับผู้เกี่ยวข้องใน
กำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ใน
กำรจัดงำน งบประมำณ และ
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
3. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
ตำมบันทึกที่ อว
0604.1.4/280 ลงวันที่ 20
มกรำคม 2565
4. โครงกำรได้รับอนุมัติเมื่อ
วันที่ 24 มกรำคม 2565

ไม่มี

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

3 ผลงำน

-

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

-

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

100 ผลงำน

-

จำนวนผู้เข้ำร่วม
(Onsite และ
Online)

500 คน

-

-

100,000

100,000

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.

จำนวนผลงำนที่
ร่วมนำเสนอ

เงินสนับสนุนกำร จำนวนผลงำนที่ยื่น
แปล/ตรวจสอบ ขอจดทะเบียน
ภำษำอังกฤษโดย ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ผู้เชี่ยวชำญ

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

กำหนดกำรจัดงำนระหว่ำง
วันที่ 11-12 ก.ค. 2565

ไม่มี

ไม่มี

-

กำหนดกำรจัดงำนระหว่ำง
วันที่ 11-12 ก.ค. 2565

ไม่มี

ไม่มี

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

สนับสนุนกำรแปล/ตรวจสอบ
ภำษำอังกฤษบทควำม จำนวน
1 เรื่อง

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร เงินสนั(ย่บสนุ
อย)นกำร
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก) แปล/ตรวจสอบ
ภำษำอังกฤษโดย
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

-

-

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

-

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

ผู้เชี่ยวชำญ

งปม.

สนับสนุนกำรจด จำนวนผลงำนที่ยื่น
ทะเบียนพันธุ์
ขอจดทะเบียน
พืช-สัตว์
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

10 ผลงำน

รด.

งปม.

5,000

5,000

รด.

-

-

-
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อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

สนับสนุนกำรจด
ทะเบียนพันธุ์
ชื่ อกิจกรรม/
พืช-สัตว์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

10 ผลงำน

-

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

-

จำนวนผลงำนที่ยื่น
ขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำงปัญญำ

1 ผลงำน

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

โครงกำร
(ย่อย)

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

สนับสนุน
ค่ำธรรมเนียม
กำรตีพิมพ์ผลงำน
ใน
วำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

300,000

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

300,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-
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สถำนะ

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

4 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

อนุมัติเงินสนับสนุนจำนวน 4
ผลงำน

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

สนับสนุน
ค่ำธรรมเนียม
กำรตีพิมพ์ผลงำน
ใน
วำรสำรวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

-

-

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

-

สมนำคุณกำรจด จำนวนผลงำนที่ยื่น
ทะเบียน
ขอจดทะเบียน
ทรัพย์สินทำง
ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ปัญญำ

12 ผลงำน

10,000

10,000

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

12 ผลงำน

36,000

36,000

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

3 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

-

-
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แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ปัญญำ

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

สมนำคุณกำร
จำนวนผลงำนที่ยื่น
ตีพิมพ์ผลงำนใน ขอจดทะเบียน
วำรสำรวิชำกำร ทรัพย์สินทำงปัญญำ
ระดับนำนำชำติ

45 ผลงำน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.
-

450,000

450,000

-

จำนวนทรัพย์สิน
ทำงปัญญำ (ที่ได้รับ
กำรประกำศ)

-

-

จำนวนผลงำนวิจัย
หรือนวัตกรรมที่
สำมำรถต่อยอดเชิง
พำณิชย์

-

-

จำนวนงำนวิจัยที่
นำไปใช้ประโยชน์

45 ผลงำน

-
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อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

24 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อนุมัติเงินสมนำคุณแล้ว 24
คน มีผลงำนตีพิมพ์ัใน
วำรสำรวิชำกำร ฐำนข้อมูล
SCOPUS จำนวน 24 เรื่อง

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

รำยได้จำก
ทรัพย์สินทำง
ปัญญำและ
งำนวิจัยที่นำไปใช้
ประโยชน์เชิง
พำณิชย์ (Industry
Income)

-

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

โครงกำรสนับสนุนและเผยแพร่ผลงำนวิจัย
และกำรนำไปใช้ประโยชน์ ผลรวม
ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรวิจัย ผลรวม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

รด.
-

-

2,660,600

2,660,600

-

23,430

23,430

-

22,540,000.00

22,540,000.00

-

2,770,162.41

2,770,162.41
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สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ยุทธศำสตร์
ที่ 3 ด้ำน
กำรบริกำร
วิชำกำร

โครงกำร
บริกำร
วิชำกำร
ด้ำน
กำรศึกษำ

โครงกำร
บริกำรข้อมูล
คำปรึกษำ
(คลินิก
เทคโนโลยี)

โครงกำรบริกำร จำนวนผู้เข้ำร่วม
ข้อมูลคำปรึกษำ โครงกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร

จำนวนหลักสูตร
Up skill Reskill

100 คน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.
232,000

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
232,000

153,810 อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-
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สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

รด.
153,810.00

-

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

133 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

กิจกรรม field day มะเขือ
เทศเชอร์รี วันศุกร์ที่ 4
กุมภำพันธ์ 2565 ณ ฟำร์มหำ
วิทยำลัยอุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี โดย
มี นำยสมเพชร สร้อยสระคู
รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
อุบลรำชธำนี เป็นประธำน
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ชุ
ตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชำ
อธิกำรบดี กล่ำวต้อนรับ
ภำยในงำนจัดให้มีกำรชม
โรงเรือนกำรผลิตมะเขือเทศ
เชอร์รี ทดสอบชิมผลผลิต
มะเขือเทศเชอร์รี กำรชม
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบแปรรูป
มะเขือเทศ และกำรเสวนำ
เรื่อง “ตัวแบบเชิงธุรกิจมะเขือ
เทศเชอร์รีเกรดพรีเมี่ยม
อุบลรำชธำนี” โดย รศ.ดร.บุญ
ส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยอิสระ ,
ดร.ทวีศักดิ์ วิยะชัย อำจำรย์
คณะเกษตรศำสตร์ , นำย
สำมัคคี นิคมรักษ์
ผู้ประกอบกำร มีผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมทั้งสิน 133 คน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
จำนวนหลักสูตร
หรือหลักสูตรระยะ
สั้นที่เกิดจำกควำม
ร่วมมือ

โครงกำร
โครงกำรบริกำร
สนับสนุนกำร วิชำกำรด้ำน
พัฒนำ
เทคโนโลยี ITAP
เทคโนโลยีของ
อุตสำหกรรม
ไทย (ITAP)

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

-

รำยได้จำกหลักสูตร
ระยะสั้น
จำนวนนักเรียนที่
ได้รับกำรสนับสนุน
ตำมโครงกำร

-

-

-

-

ร้อยละของ
ผู้ปกครองมีควำม
พึงพอใจที่ได้รับ
บริกำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน

-

-

จำนวนผู้เข้ำรับกำร
ฝึกทักษะ

-

-

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร

-

รำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
เศรษฐกิจฐำนรำก

-

สถำนะ

232,000

232,000

1,524,300

1,524,300

-

153,810

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

-

153,810

-

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

รด.

5,000 หลักสูตร

โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนกำรศึกษำ ผลรวม
โครงกำร
บริกำร
วิชำกำร
ด้ำน
เศรษฐกิจ
ฐำนรำก

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนครบตำม
จำนวนโครงกำรที่เปิด

-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

โครงกำรบริ
กำร
ยุทธศำส โครงกำร
ชื่อ โครงกำร
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
บริกำร
สนับสนุนกำร วิชำกำรด้ำน
ตร์ วิโครงกำร
จกรรม/ เทคโนโลยี
โครงกำร
ชำกำร พัฒกินำ
ITAP
มหำวิทย ด้ำนย่อย เทคโนโลยี
โครงกำร
(ย่อย)
ของ
สำหกรรม
ำลัย เศรษฐกิ
( 8 จ อุ(ต12
หลัก)
ฐำนรำก
ไทย
(ITAP)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

โครงกำร
บริกำรวิชำกำร
เพื่อพัฒนำ
เมืองและชุมชน
ไปสู่ควำมยั่งยืน

โครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อ
พัฒนำเมืองและ
ชุมชนไปสู่ควำม
ยั่งยืน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

-

-

จำนวนผลิตภัณฑ์
หรือสินค้ำที่ได้รับ
กำรยกระดับและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

-

-

จำนวนศูนย์
เชี่ยวชำญที่มีควำม
พร้อมสำหรับกำร
เรียนรู้และฝึกทักษะ

-

-

จำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม
จำนวนโครงกำรที่
เข้ำร่วม
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร

-

-

25 โครงกำร

-

รำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
เศรษฐกิจฐำนรำก

610,600

610,600

-

-

-
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

25

100

รด.

รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ร่วม
โครงกำรหรือ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น

300 คน

สถำนะ

-

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

อยู
สรุ่ระหว่
ปผลำง
ดำเนินงำน

กำรดำเนิน
โครงกำร

โครงกำรบริ
กำร
ยุทธศำส ชื่อ โครงกำร
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
บริกำรวิชำกำร วิชำกำรเพื่อ
ตร์ โครงกำร เพืกิ่อจพักรรม/
ฒนำ
พัฒโครงกำร
นำเมืองและ
มหำวิทย ย่อย เมือโครงกำร
(ย่อ่คย)วำม
งและชุมชน ชุมชนไปสู
ไปสู
ค
่
วำมยั
ง
่
ยื
น
ยั
ง
่
ยื
น
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ร่วม
โครงกำรหรือ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น

รด.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

1 บำท
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ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

โครงกำร
บริกำรวิชำกำร
เพื่อพัฒนำ
เมืองและชุมชน
ไปสู่ควำมยั่งยืน

โครงกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อ
พัฒนำเมืองและ
ชุมชนไปสู่ควำม
ยั่งยืน

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
จำนวนผลิตภัณฑ์
หรือสินค้ำที่ได้รับ
กำรยกระดับและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

รด.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

1 ผลิตภัณ
ฑ์
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ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

1. รศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
นวัตกรรมและบริกำรวิชำกำร
บริกำรวิชำกำรและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมคณะ
ผู้บริหำรและทีมนักวิจัย
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ให้
กำรต้อนรับ ดร.วิภำรัตน์ ดีอ่อง
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำร
วิจัยแห่งชำติ (วช.) พร้อมด้วย
เครือข่ำยวิจัยภูมิภำค : ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
มหำวิทยำลัยขอนแก่น และ
คณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
“ศูนย์วิจัยชุมชนเกษตรอินทรีย์
เมืองศรีไค” โดย มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนีได้ส่งเสริมกำร
ปลูกและพัฒนำพันธุ์ให้
เกษตรกรสำมำรถปลูกและ
ดำเนินกำรเองทุกขั้นตอนได้
นับได้ว่ำมะเขือเทศอินทรีย์เป็น
ผลไม้เศรษฐกิจใหม่ที่สร้ำง
รำยได้ให้กับเกษตรกรเป็น
อย่ำงดี ซึ่งปัจจุบันไม่เพียงพอ
ต่อควำมต้องกำรของตลำด
2. สำนักงำนส่งเสริมบริหำร
งำนวิจัยฯ ร่วมกับคณะ
เกษตรศำสตร์ ให้ต้อนรับ
คณำจำรย์ และนักศึกษำ จำก
คณะเกษตรศำสตร์

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

จำนวนศูนย์
เชี่ยวชำญที่มีควำม
พร้อมสำหรับกำร
เรียนรู้และฝึกทักษะ

-

-

จำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม
ร้อยละควำมพึง
พอใจของผู้ร่วม
โครงกำร

-

-

85 ร้อยละ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

งปม.

โครงกำรฟำร์ม
เกษตรอินทรีย์
อัจฉริยะ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

โครงกำรฟำร์ม
เกษตรอินทรีย์
อัจฉริยะ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร
รำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
เศรษฐกิจฐำนรำก
รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ร่วม
โครงกำรหรือ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น
จำนวนผลิตภัณฑ์
หรือสินค้ำที่ได้รับ
กำรยกระดับและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

200 คน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

86,000

86,000

-

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

5,000 บำท

-

-

-
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แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

จำนวนศูนย์
เชี่ยวชำญที่มีควำม
พร้อมสำหรับกำร
เรียนรู้และฝึกทักษะ

-

-

จำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม
ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำรใน
กระบวนกำร
ให้บริกำร

-

-

80 ร้อยละ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

ต่ำกว่ำค่ำ
เป้ำหมำย

-

งปม.

โครงกำร
ยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรำย
ตำบลแบบ
บูรณำกำร
(1ตำบล 1
มหำวิทยำลัย)

โครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรำยตำบล
แบบบูรณำกำร
(1ตำบล 1
มหำวิทยำลัย)

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร
รำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
เศรษฐกิจฐำนรำก
รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ร่วม
โครงกำรหรือ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น

200 คน

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

120,000

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

120,000

-

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

ดำเนินโครงกำรแล้วเสร็จตำม
กรอบกำรทำงำนที่ สป.อว.
กำหนด 30 ธันวำคม 2564

-

5,000 บำท

-
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ต่ำกว่ำค่ำ
เป้ำหมำย

-

-

กิจกรรม
กำร
ดำเนินงำน
ไม่
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรำย
ตำบลแบบ
บูรณำกำร
(1ตำบล 1
มหำวิทยำลัย)

เศรษฐกิจและ
สังคมรำยตำบล
แบบบูรณำกำร
(1ตำบล 1
มหำวิทยำลัย)

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

โครงกำร
ให้บริกำรของ
โรงงำนต้นแบบ
(ด้ำนกำรผลิต
อำหำรประเภท
เนื้อสัตว์)

โครงกำร
ให้บริกำรของ
โรงงำนต้นแบบ
(ด้ำนกำรผลิต
อำหำรประเภท
เนื้อสัตว์)

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

ต่ำกว่ำค่ำ
เป้ำหมำย

-

-

กิจกรรม
กำร
ดำเนินงำน
ไม่
สอดคล้อง
กับตัวชี้วัด

241,371 อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

รด.

จำนวนผลิตภัณฑ์
หรือสินค้ำที่ได้รับ
กำรยกระดับและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

2 ผลิตภัณ
ฑ์

-

จำนวนศูนย์
เชี่ยวชำญที่มีควำม
พร้อมสำหรับกำร
เรียนรู้และฝึกทักษะ

-

-

จำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม
จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร

-

-

200 คน

4,000,000

4,000,000

241,370.50

274

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรงำนจัดซื้อวัสดุ
กำรดำเนินงำน อุปกรณ์ใช้ในโครงกำรและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรขอ
มำตรฐำนโรงงำนต้นแบบ

เนื่องด้วย
สถำนกำรณ์
โควิดแพร่
ระบำด ทำ
ให้กำร
ดำเนินงำน
ล่ำช้ำกว่ำ
เป้ำหมำย
ที่กำหนด

วำงแผน และเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
ดำเนินงำนให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์กำรระบำด
ของไวรัสโคโรน่ำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

โครงกำร
ให้บริกำรของ
โรงงำนต้นแบบ
(ด้ำนกำรผลิต
อำหำรประเภท
เนื้อสัตชืว์่)อ

ยุทธศำส ชื่อ
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

โครงกำร
ให้บริกำรของ
โรงงำนต้นแบบ
(ด้ำนกำรผลิต
อำหำรประเภท
เนืชื้อ่ อสักิตว์จ)กรรม/

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

รำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
เศรษฐกิจฐำนรำก

500,000 บำท

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ดำเนินกำรงำนจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ใช้ในโครงกำรและ
เตรียมควำมพร้อมในกำรขอ
มำตรฐำนโรงงำนต้นแบบ

เนื่องด้วย
สถำนกำรณ์
โควิดแพร่
ระบำด ทำ
ให้กำร
ดำเนินงำน
ล่ำช้ำกว่ำ
เป้ำหมำย
ที่กำหนด

วำงแผน และเตรียม
ควำมพร้อมในกำร
ดำเนินงำนให้เข้ำกับ
สถำนกำรณ์กำรระบำด
ของไวรัสโคโรน่ำ

รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ร่วม
โครงกำรหรือ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น

-

-

จำนวนผลิตภัณฑ์
หรือสินค้ำที่ได้รับ
กำรยกระดับและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

50 ผลิตภัณ
ฑ์

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้

ไม่มี

ไม่มี

จำนวนศูนย์
เชี่ยวชำญที่มีควำม
พร้อมสำหรับกำร
เรียนรู้และฝึกทักษะ

-

-

จำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม

-

-

โครงกำร
(ย่อย)

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

รด.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
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ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำร
ยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรำย
ตำบลแบบ
บูรณำกำร
(1ตำบล 1
มหำวิทยำลัย)

โครงกำรบริกำรวิชำกำร
ด้ำนเศรษฐกิจฐำนรำก
ผลรวม

โครงกำรยกระดับ
เศรษฐกิจและ
สังคมรำยตำบล
แบบบูรณำกำร
(1ตำบล 1
มหำวิทยำลัย)

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

รด.

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำรด้ำนกำร
บริกำรวิชำกำร

-

รำยได้จำกกำร
บริกำรวิชำกำรด้ำน
เศรษฐกิจฐำนรำก

-

รำยได้เฉลี่ยต่อ
เดือนของผู้ร่วม
โครงกำรหรือ
ประชำชน
กลุ่มเป้ำหมำย
เพิ่มขึ้น

-

จำนวนผลิตภัณฑ์
หรือสินค้ำที่ได้รับ
กำรยกระดับและ
สร้ำงมูลค่ำเพิ่ม

-

จำนวนศูนย์
เชี่ยวชำญที่มีควำม
พร้อมสำหรับกำร
เรียนรู้และฝึกทักษะ

-

จำนวนผู้เข้ำรับกำร
อบรม

610,600

5,730,300

6,340,900

-
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241,371

241,371

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำร
พัฒนำ
ระบบ
กลไกกำร
บริหำรงำน
บริกำร
วิชำกำร
ของ
มหำวิทยำลั
ย

โครงกำร
พัฒนำระบบ
กลไกกำร
บริหำรงำน
บริกำรวิชำกำร
ของ
มหำวิทยำลัย

โครงกำรบริกำร
วิชำกำรแบบ
บูรณำกำร
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

โครงกำรพัฒนำระบบ
กลไกกำรบริหำรงำนบริกำร
วิชำกำรของมหำวิทยำลัย
ผลรวม

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.
500,000

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

ร้อยละของ
โครงกำรบริกำร
วิชำกำรที่มีจำก
ควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนทั้ง
ภำยในประเทศและ
ต่ำงประเทศ

50 ร้อยละ

-

จำนวนโครงกำร
บริกำรวิชำกำรที่
ดำเนินกำรในพื้นที่
เป้ำหมำยของ
มหำวิทยำลัยและ
ชุมชน

-

-

ร้อยละควำมพึง
พอใจของ
ผู้รับบริกำรใน
กระบวนกำร
ให้บริกำร

80 ร้อยละ

-

610,600

500,000

500,000

500,000

-

6,462,300

7,072,900

-
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สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

รด.

รำยได้จำกงำน
บริกำรวิชำกำร

-

ผลกำร
ดำเนินงำน

-

395,181

-

395,181

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
ต่อท่ำนอธิกำรบดี

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ยุทธศำสตร์
ที่ 4 ด้ำน
กำรทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธร
รม

โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรม
พืชอัน
เนื่องมำจำก
พระรำชดำ
ริ สมเด็จ
พระเทพ
รัตนรำชสุด
ำฯ สยำม
บรมรำช
กุมำรี

โครงกำรกำร
จัดประชุม
วิชำกำรและ
นิทรรศกำร
อพ.สธ.

โครงกำร
จัดกำร
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร

โครงกำร
เผยแพร่กำร
ดำเนินงำน
โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

โครงกำรกำรจัด
ประชุมวิชำกำร
และนิทรรศกำร
อพ.สธ.

โครงกำรจัดกำร
ฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

300 คน

340,000

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
340,000

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

จำนวนกิจกรรมที่
ดำเนินกำรร่วมกับ
หน่วยงำนภำยนอก

1 กิจกรรม

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

100 คน

150,000

150,000

จำนวนฐำนข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

-

-

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
ได้รับควำมรู้เพิ่มขึ้น
(ระดับ)

1 คน

-

โครงกำรเผยแพร่ จำนวนผู้เข้ำร่วม
กำรดำเนินงำน โครงกำร
โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

300 คน

300,000.00

300,000.00

43,440.00
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แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

รด.

จำนวนฐำนข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

43,440.00 อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

-

ดำเนินกำรจองพื้นที่สำหรับ
กำรจัดนิทรรศกำร ขนำด 6*6
เมตร ในงำนประชุมวิชำกำร
และนิทรรศกำร อพ.สธ.
ระหว่ำงวันที่ 19-24 กันยำยน
2565 ณ มหำวิทยำลัยวลัย
ลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงขอข้อมูลจำก
อำจำรย์ประจำโครงกำรเพื่อนำ
ข้อมูลมำลงในฐำนข้อมูล
ทรัพยำกร มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี ขั้นตอนต่อไปจะ
ดำเนินกำรจ้ำงเหมำลูกจ้ำงเพื่อ
ลงข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล
ต่อไป

ดำเนินกำรรวบรวมข้อมูล
สำหรับกำรจัดชิ้นงำนและ
นิทรรศกำร

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 โครงกำร
( 12 หลัก) โครงกำรเผยแพร่
หลัก) เผยแพร่กำร กำรดำเนินงำน

ตัวชี้วัด

ดำเนินงำน
โครงกำร
อนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

โครงกำรอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ
มหำวิทยำลัย
จำนวนฐำนข้อมูล/
อุบลรำชธำนี
แหล่งเรียนรู้ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงกำร
ส่งเสริมกำร
เรียน และ
อนุรักษ์
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น

โครงกำรส่งเสริม จำนวนผู้เข้ำร่วม
กำรเรียน และ โครงกำร
อนุรักษ์
ทรัพยำกรท้องถิ่น

จำนวนฐำนข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงกำร
ส่งเสริม
สนับสนุน
หน่วยงำน
สมัครเข้ำร่วม
เป็นสมำชิก
สวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียน และ
สมำชิกฐำน
ทรัพยำกร
โครงกำร
สนับสนุนกำร
ดำเนินงำน
(อพ.สธ.)

โครงกำรส่งเสริม
สนับสนุน
หน่วยงำนสมัคร
เข้ำร่วมเป็น
สมำชิกสวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียน และ
สมำชิกฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

โครงกำร
สนับสนุนกำร
ดำเนินงำน
(อพ.สธ.)

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

จำนวนฐำนข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

-

200 คน

280,000

280,000

1 ฐำนข้อมู
ล

200 คน

300,000

300,000

-

100 คน

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

300 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

148 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

จัดกิจกรรมงำน “ดนตรี อว.
เทิดพระเกียรติ 5 ธันวำคม
2564” และงำน “คริสต์มำส
แห่งควำมสุข กำรแบ่งปัน และ
กำรให้” ณ ฮือนกำนัน

ดำเนินกำรลงพื้นที่ประชุม
ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
อพ.สธ. ในพื้นที่จังหวัดศรีสะ
เกษ จำวน 4 ครั้ง 12 อำเภอ

-

300,000

300,000

-
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อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ดำเนินกำรจ้ำงเหมำปฏิบัติกำร
และดำเนินกำรจัดกำรประชุม
คณะกรรมกำรดำเนินงำน
อพ.สธ.-มอบ. เมื่อวันที่ 9 ก.พ.
5 ที่ผ่ำนมำ

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
โครงกำร
โครงกำร
มหำวิทย ย่อย สนัโครงกำร
(ย่นอกำร
ย)
บสนุนกำร สนับสนุ
ำลัย
( 8 ด(ำเนิ12นงำนหลัก) ดำเนินงำน
(อพ.สธ.)
หลัก) (อพ.สธ.)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
จำนวนฐำนข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร
งำนสวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียนและ
งำนฐำน
ทรัพยำกร
ท้องถิ่น

โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร
งำนสวน
พฤกษศำสตร์
โรงเรียนและงำน
ฐำนทรัพยำกร
ท้องถิ่น

โครงกำรอนุรักษ์ พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ
สยำมบรมรำชกุมำรี ผลรวม

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม

จำนวนผู้เข้ำร่วม
โครงกำร

จำนวนฐำนข้อมูล/
แหล่งเรียนรู้ ด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.

-

200 คน

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

-

340,000

340,000

-

-

-

2,010,000.00

-

2,010,000.00

43,440.00

-

43,440.00

2,010,000.00

-

2,010,000.00

43,440.00

-

43,440.00
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อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

166 อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ดำเนินกำรจัดกำรประชุมกลุ่ม
สมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น
และสมำชิกสวนพฤกษศำสตร์
โรงเรียนจำนวน 4 ครั้ง

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

ร้อยละของอำจำรย์
และนักวิจัยที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะด้ำนกำร
วิจัย บริกำรวิชำกำร
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

-

ร้อยละของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนมีทักษะ
และสมรรถนะด้ำน
กำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

-

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ยุทธศำสตร์
ที่ 7 ด้ำน
กำร
พัฒนำ
ทรัพยำกร
มนุษย์

โครงกำร
พัฒนำ
ทักษะและ
สมรรถนะ
ด้ำนกำร
วิจัย
บริกำร
วิชำกำร
และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธร
รม

โครงกำร
พัฒนำ
บุคลำกรด้ำน
วิจัย

โครงกำรค่ำย
พัฒนำทักษะกำร
เขียนบทควำม
วิจัยเพื่อกำร
ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับนำนำชำติ

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
46,500

46,500

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

รด.
-

-
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สถำนะ

ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงกำร
อยู่ระหว่ำงกำรประชำสัมพันธื
เพื่อรับสมัครผู้ร่วมอบรม

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธร
รม

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรสร้ำง
นักวิจัยรุ่นใหม่
(ลูกไก่)

ร้อยละของอำจำรย์
และนักวิจัยที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะด้ำนกำร
วิจัย บริกำรวิชำกำร
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

90 ร้อยละ

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.
400,000

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
400,000
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ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำม
ร่วมมือทำงวิชำกำรในกำร
พัฒนำบุคลำกรวิจัยและ
นวัตกรรม ภำยใต้ โครงกำร
ฝึกอบรม “สร้ำงนักวิจัยรุ่น
ใหม่” (ลูกไก่) ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2565
ระหว่ำงสำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ กับ มหวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี และประชุม
ชี้แจงแนวทำงกำรดำเนินงำน
ของหน่วยงำนเครือข่ำยด้ำน
กำรวิจัย (ผู้จัด) เพื่อดำเนินกำร
จัดฝึกอบรมโครงกำร “สร้ำง
นักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประ
จำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
ร่วมกับสำนักงำนกำรวิจัย
แห่งชำติ เมื่อวันที่ 24 มีนำคม
2565 ผ่ำนระบบประชุม
ทำงไกลผ่ำนจอภำพ (Video
Conference)

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

ร้อยละของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนมีทักษะ
และสมรรถนะด้ำน
กำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

-

ร้อยละของอำจำรย์
และนักวิจัยที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะด้ำนกำร
วิจัย บริกำรวิชำกำร
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

-

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร
หลักสูตรสร้ำง
นักวิจัยระดับ
ผู้จัดกำรแผนงำน
วิจัย

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

รด.
-

75,900

75,900

-
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อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

1. จัดทำข้อเสนอโครงกำร
ไม่มี
โดยประสำนกับผู้เกี่ยวข้องใน
กำรกำหนดวัน เวลำ สถำนที่ใน
กำรจัดงำน งบประมำณ และ
ตัวชี้วัดผลกำรดำเนินงำน
3. เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัติ
ตำมบันทึกที่ อว
0604.1.4/472 ลงวันที่ 27
มกรำคม 2564
4. โครงกำรได้รับอนุมัติเมื่อ
วันที่ 28 มกรำคม 2565
5. กำหนดกำรจัดอบรมใน
เดือนมิถุนำยน 2565

ไม่มี

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

หลักสูตรสร้ำง
นักวิจัยระดับ
ผู้จัดกำรแผนงำน
วิจัย

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

ร้อยละของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนมีทักษะ
และสมรรถนะด้ำน
กำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

-

ร้อยละของอำจำรย์
และนักวิจัยที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะด้ำนกำร
วิจัย บริกำรวิชำกำร
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

80 ร้อยละ

ร้อยละของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนมีทักษะ
และสมรรถนะด้ำน
กำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

-

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

โครงกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร
กำรวิเครำะห์
ปัญหำ
ภำคอุตสำหกรรม
(หลักสูตร
shindan)

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

รด.
-

70,200

70,200

-

-
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อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำข้อเสนอ
โครงกำร

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
โครงกำรอบรม
มำตรฐำนกำรใช้
สัตว์เพื่อกำร
ทดลองทำง
วิทยำศำสตร์

โครงกำรอบรม
มำตรฐำนและ
จริยธรรมกำรวิจัย
ในมนุษย์

ร้อยละของอำจำรย์
และนักวิจัยที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะด้ำนกำร
วิจัย บริกำรวิชำกำร
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

80 ร้อยละ

ร้อยละของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนมีทักษะ
และสมรรถนะด้ำน
กำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

-

ร้อยละของอำจำรย์
และนักวิจัยที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะด้ำนกำร
วิจัย บริกำรวิชำกำร
และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

80 ร้อยละ

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
38,600

38,600

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

จะมีกำรจัดอบรมในระหว่ำง
วันที่ 5-6 พฤษภำคม 2565

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงทำบทำมวิทยำกร
และจะดำเนินกำรจัดอบรม
ในช่วงเดือนพฤษภำคม 2565

รด.

-

60,400

60,400

-
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แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

โครงกำรอบรม
มำตรฐำนและ
จริยธรรมกำรวิจัย
ชื่ อกิจกรรม/
ในมนุษย์

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

ร้อยละของ
บุคลำกรสำย
สนับสนุนมีทักษะ
และสมรรถนะด้ำน
กำรวิจัย บริกำร
วิชำกำร และทำนุ
บำรุง
ศิลปวัฒนธรรมตำม
เกณฑ์ที่กำหนด

-

โครงกำร
(ย่อย)

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.

โครงกำรพัฒนำทักษะและ
ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศำสตร์ โครงกำร โครงกำร
โครงกำรจัดหำ
ที่ 9 ด้ำน พัฒนำ
จัดหำครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ของ
กำร
ระบบและ ของหน่วยงำน หน่วยงำน
บริหำร
กลไกเพื่อ
องค์กรสู่ กำร
ควำมเป็น บริหำร
เลิศ
องค์กร

โครงกำรพัฒนำระบบและ
กลไกเพื่อกำรบริหำรองค์กร
ผลรวม

ร้อยละของ
ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

80 ร้อยละ

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

รด.
-

4,000,000

691,600
691,600

691,600
691,600
4,000,000

-

-

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร

1.ดำเนินกำรจัดทำเอกสำร
กำรซื้อจัดจ้ำงและได้ผู้รับจ้ำง
เรียบร้อย
2.ขั้นตอนอยู่ระหว่ำงรอกำรส่ง
มอบครุภัณฑ์จำกบริษัทผู้ผลิต

ร้อยละของ
ควำมสำเร็จในกำร
ดำเนินกำรตำม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติกำรของ
มหำวิทยำลัย

80 ร้อยละ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

จำนวนนวัตกรรม
ของกระบวนกำร
ทำงำน

90 ร้อยละ

-

อยู่
ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงดำเนินกำรวิจัย

4,000,000

-

4,000,000

-
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-

-

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ยุทธศำส ชื่อ
ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
ตร์ โครงกำร กิจกรรม/ โครงกำร
มหำวิทย ย่อย โครงกำร
(ย่อย)
ำลัย
( 8 ( 12 หลัก)
หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่ำเป้ำหมำย หน่วย
นับ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลำงปี

งปม.
ยุทธศำสตร์ที่ 9 ด้ำนกำรบริหำรองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้ งหมด

4,000,000
6,620,600.00

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

รด.
29,693,900.00

ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตรมำส 2
(ณ 31 มีนำคม 2564)

งปม.
4,000,000
36,314,500.00

43,440.00
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ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตรมำส 2

รด.
3,165,342.91

3,208,782.91

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำน

สรุปผล
กำร
ประเมิน
ตัวชี้ วัด

ผลกำรดำเนินงำนตำม ปัญหำ
ค่ำเป้ำหมำยตัวชี้ วัดที่ อุปสรรค
กำหนด

แนวทำงแก้ไข/
พัฒนำ

สรุปผล
กำรดำเนิน
โครงกำร

ชื่อหน่วยงานย่อย : สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ย่อย
โครงการ โครงการ
( 8 หลัก) ( 12 หลัก) (ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์

โครงการ
พัฒนาทักษะ
และ
สมรรถนะ
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

โครงการ
พัฒนาทักษะ
และ
สมรรถนะ
ของบุคลากร
ในการทางาน

โครงการ
ร้อยละของบุคลากรที่มี
พัฒนาทักษะ ทักษะและสมรรถนะเป็นไป
และ
ตามเกณฑ์ที่กาหนด
สมรรถนะ
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริม
ความสาเร็จตามวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย

-

งปม.
3,500

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในแผนกลยุทธ์

100

ร้อยละของความสาเร็จใน
การดาเนินการตามตัวชี้วัด
ในแผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

3,500

3,500

3,500

3,500
1,001,800

3,500
1,001,800

-

-

75,500

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การ
ดาเนิน
โครงการ

75,500 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

288

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงานด้าน
พัฒนาทักษะ
และสมรรถนะ
ของบุคลากร
ภายในหน่วยงาน

-

-

สถานะ

รด.

90

โครงการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน โครงการ
โครงการ
โครงการ
การบริหารองค์กรสู่
พัฒนาระบบ บริหารและ บริหาร
ความเป็นเลิศ
และกลไก
จัดการ
จัดการ
เพื่อการ
หน่วยงาน
หน่วยงาน
บริหารองค์กร

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
ผลรวมการ
มาส 2
เบิกจ่าย
(ณ 31 มีนาคม 2564) ณ สิ้นไตรมาส 2

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้าน
ยุทหารองค์
ธศาสตร์
การบริ
กรสู่
ความเป็
นเลิทศยาลัย
มหาวิ

โครงการ
ชื่อ
พัฒนาระบบ
และกลไก
โครงการ
เพื่อการ
ย่อย
บริหารองค์กร

ชื่อ
ชื่อ
กิจกรรม/ กิจกรรม/
โครงการ โครงการ
( 8 หลัก) ( 12 หลัก) (ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.
โครงการ
สนับสนุนการ
ประชุม
คณะกรรมการ
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

การประชุม ร้อยละของความสาเร็จใน
คณะกรรมการ การดาเนินการตามตัวชี้วัด
ต่างๆ ของที่ ในแผนกลยุทธ์
ปรึกษาด้าน
กฎหมายของ
สภา
มหาวิทยาลัย

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
ผลรวมการ
มาส 2
เบิกจ่าย
(ณ 31 มีนาคม 2564) ณ สิ้นไตรมาส 2

งปม.

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

รด.

90

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การประชุม
คณะกรรมการ
ต่างๆ ที่สภา
มหาวิทยาลัย
แต่
งตัง้ ม
การประชุ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ผลรวม
ผลืตสือ
ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

สรุปผล
การ
ดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

การประชุม
สภา
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการ
พัฒนาระบบ
ประชาสัมพันธ์
และสือ่ สาร
องค์กร

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สภามหา
วิทยาลย
อุบลราชธานี

โครงการ
ยกระดับการ
สือ่ สารและ
สร้าง
ภาพลักษณ์
ของ
มหาวิทยาลัย

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ร้อยละในการตระหนักรู้และ
เข้าใจของบุคลากรต่อ
วิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

90

1,001,800

1,001,800

3,000

3,000

จานวนสือ่ ประชาสัมพันธ์
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-

75,500

75,500

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
โครงการ
ตสือ
ย่อย โครงการ
โครงการ ผลืโครงการ
ยกระดับการ พัฒนาระบบ ประชาสัมพันธ์
( 8 หลัก) ( 12 หลัก) (ย่อย)

ตัวชี้วัด

สือ่ สารและ ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
สร้าง
และสือ่ สาร อุบลราชธานี
ภาพลักษณ์ องค์กร
ของ
จานวนช่องทางการ
มหาวิทยาลัย
ประชาสัมพันธ์
จานวนการเข้าถึงสือ่
ประชาสัมพันธ์
โครงการยกระดับการสื่อสาร
และสร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้ งหมด

ค่า
หน่วยนับ
เป้าหมาย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
ผลรวมการ
มาส 2
เบิกจ่าย
(ณ 31 มีนาคม 2564) ณ สิ้นไตรมาส 2

งปม.

3,000

3,000

1,004,800
1,008,300

1,004,800
1,008,300
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รด.

-

-

-

-

75,500
75,500

75,500
75,500

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
แนว
อุปสรรค ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การ
อยู
่ระหว่นาง
ดาเนิ
ดาเนินงาน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานย่อย : สานักงานสภาอาจารย์
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อโครงการ
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.
ยุทธศาสตร์ที่ 9
ด้านการบริหาร
องค์กรสู่ความเป็น
เลิศ

โครงการพัฒนา
ระบบและกลไก
เพื่อการบริหาร
องค์กร

โครงการบริหาร
และจัดการ
หน่วยงาน

รด.
723,900

1.1 โครงการค่า
เบี้ยประชุม
กรรมการและ
อนุกรรมการสภา
อาจารย์

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
มาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.
723,900

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2

สถานะ

รด.
23,365

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
การ ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข/ การ
ประเมิน ตามค่า
พัฒนา
ดาเนิน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้ วัดที่
กาหนด

23,365
-

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

-

1.2 โครงการ
สวัสดิการค่าอาหาร
ว่างและเครื่องดืม่
สาหรับการประชุม
ประจาเดือน

-

1.3 โครงการ
จัดทาจุลสาร/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์/
สภาอาจารย์และ
รายงานประจาปี

-

1.4 โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน)

-

-

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน
-

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน
ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

ร้อยละ

-

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อโครงการ
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

1.4 โครงการทานุ
บารุง
ศิลปวัฒนธรรม
(สืบสานวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอีสาน)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.

1.5 โครงการสภา
อาจารย์พบ
ประชาคม

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย

80

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

-

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
การ ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข/ การ
ประเมิน ตามค่า
พัฒนา
ดาเนิน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้ วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

-

-

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

ร้อยละของ
ความส
าเร็จในการ
ร้อยละของ

สถานะ

รด.

ร้อยละ

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

จานวนแนวปฏิบัติ
ที่ด/ี นวัตกรรมใน
การทางาน
1.6 โครงการ
สัมมนาสภา
อาจารย์ประจาปี
2565

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
มาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

1

ชิ้น

-

-

ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อโครงการ
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

1.6ชื่ อโครงการ
กิจกรรม/
สัมมนาสภา
โครงการ
อาจารย์ประจาปี
(ย่อย)
2565

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
มาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2

รด.

ร้อยละของ
ความส
าเร็จในการ
ร้อยละของ

-

ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

-

จานวนแนวปฏิบัติ
ที่ด/ี นวัตกรรมใน
การทางาน
ร้อยละของ
ความส
าเร็จในการ
ร้อยละของ

-

ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย
จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

สรุปผล ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
การ ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข/ การ
ประเมิน ตามค่า
พัฒนา
ดาเนิน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้ วัดที่
กาหนด

-

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

1.8 โครงการ
เจ้าภาพประชุม
กรรมการบริหาร
ปขมท. และ
กรรมการสมัยสามัญ

ผลการ
ดาเนินงาน

-

จานวนแนวปฏิบัติ
ที่ด/ี นวัตกรรมใน
การทางาน
1.7 โครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
"เส้นทาง
ความก้าวหน้าของ
บุคลากร เพื่อ
ความสาเร็จ"

สถานะ

-

-
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อโครงการ
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

1.8 โครงการ
เจ้าภาพประชุม
กรรมการบริหาร
ปขมท. และ
กรรมการสมัยสามัญ

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.
จานวนแนวปฏิบัติ
ที่ด/ี นวัตกรรมใน
การทางาน
3.1 โครงการเงิน
สนับสนุน ปอมท.

1

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

จานวนแนวปฏิบัติ
ที่ด/ี นวัตกรรมใน
การทางาน
3.2 โครงการเงิน
สนับสนุน ปขมท.

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
มาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1.00

รด.

ชิ้น

สรุปผล ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
การ ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข/ การ
ประเมิน ตามค่า
พัฒนา
ดาเนิน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้ วัดที่
กาหนด
100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

-

ร้อยละ

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

-

1

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

ชิ้น

บรรลุค่า
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

1.00

100 บรรลุตาม
วัตถุประสงค์

-

ร้อยละ

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

3.2 โครงการเงิน
สนับสนุน ปขมท.

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อโครงการ
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.

4.1 โครงการเข้า
ร่วมการประชุม
ประธานสภา
อาจารย์(ปอมท.)

4.2 โครงการเข้า
ร่วมการประชุม
ประธาน
อนุกรรมการสภา
อาจารย์ประจาปี
(ปขมท.)

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
มาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2

รด.

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

-

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย

100

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

-

ร้อยละ

สถานะ

-

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
การ ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข/ การ
ประเมิน ตามค่า
พัฒนา
ดาเนิน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้ วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

-

ร้อยละ

-
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อโครงการ
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
4.2 โครงการเข้
(ย่อย) า
ร่วมการประชุม
ประธาน
อนุกรรมการสภา
อาจารย์ประจาปี
(ปขมท.)

4.3 โครงการเข้า
ร่วมการประชุม
วิชาการประจาปี
(ปอมท.)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.
ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย

100

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
มาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.

ร้อยละ

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2

สถานะ

รด.
-

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
การ ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข/ การ
ประเมิน ตามค่า
พัฒนา
ดาเนิน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้ วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

-

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

-
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อโครงการ
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.

4.4 โครงการเข้า
ร่วมการประชุม
วิชาการประจาปี
(ปขมท.)

4.5 โครงการ
ประชุมวิชาการ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่
สภาอาจารย์

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย

100

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ตามกลุ่มเป้าหมาย

100

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

-

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
มาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2

สถานะ

รด.

ร้อยละ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
การ ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข/ การ
ประเมิน ตามค่า
พัฒนา
ดาเนิน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้ วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

-

ร้อยละ

-

-

ร้อยละ

-
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ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อโครงการ
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
4.5 โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ประชุมวิชาการ
เครือข่ายเจ้าหน้าที่
สภาอาจารย์

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
กลางปี
งบประมาณต้นปี

งปม.
ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการของ
มหาวิทยาลัย

100

จานวนนวัตกรรม
ของกระบวนการ
ทางาน

-

จานวนแนวปฏิบัติ
ที่ด/ี นวัตกรรมใน
การทางาน
โครงการพั ฒนาระบบและกลไกเพื่อ
การบริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
มาส 2
(ณ 31 มีนาคม 2564)

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส
2

สถานะ

รด.

ร้อยละ

-

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
การ ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข/ การ
ประเมิน ตามค่า
พัฒนา
ดาเนิน
ตัวชี้วัด เป้าหมาย
โครงการ
ตัวชี้ วัดที่
กาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

12.50 อยู่
อยู่ระหว่างการ
ระหว่าง
ดาเนินงาน
ดาเนินงาน

-

1

ชิ้น

-

-

723,900

723,900

723,900
723,900

723,900
723,900
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-

-

23,365

23,365

23,365
23,365

23,365
23,365

ชื่อหน่วยงานย่อย : สานักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

ยุทธศาสตร์ที่
7 ด้านการ
พัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์

โครงการ
โครงการ
พัฒนาทักษะ พัฒนา
และ
บุคลากรสาย
สมรรถนะ
วิชาการ
ด้านการเรียน
การสอน

TQA
Application
Report
Writing

ร้อยละของ 80
อาจารย์ที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะ
ด้านการเรียน
การสอนตาม
เกณฑ์ที่
กาหนด

ร้อยละ

ร้อยละของ 80
อาจารย์ที่มี
คุณวุฒิสงู ขึ้น

ร้อยละ

โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการ
เรียนการสอน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ โครงการ
โครงการ
การประเมิน
9 ด้านการ บริหาร
พัฒนา
คุณภาพ
บริหาร
องค์กรสู่ความ คุณภาพ
ภายใน
องค์กรสู่ความ เป็นเลิศ
องค์กรสู่ความ สานักงาน
เป็นเลิศ
เป็นเลิศ
อธิการบดี
ปีงบประมาณ
2564

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

384,300

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

384,300

384,300
54,500

384,300
54,500
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ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

รด.

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

350,840 อยู่ระหว่าง

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

384,300

384,300

สถานะ

-

-

-

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะ
ดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส
4 ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหา
อุปสรรค

-

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

-

-

350,840

ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะ
ดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส
4 ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่
9ยุทด้ธศาสตร์
านการ
บริ
ห
าร
มหาวิทยาลัย
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

โครงการ
บริชื่หอโครงการ
าร
องค์กย่รสูอย่ความ
เป็น( เลิ
8 ศหลัก)

โครงการ
พัชืฒ่อนา
กิจกรรม/
คุณโครงการ
ภาพ
องค์
กรสูหลั
่ความ
( 12
ก)
เป็นเลิศ

การประเมิน
คุชืณ่อภาพ
กิจกรรม/
ภายใน
โครงการ
สานัก(ย่งาน
อย)
อธิการบดี
ปีงบประมาณ
2564

โครงการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพ
ภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

185,700

185,700

-

-

300

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

โครงการ
เตรียมความ
พร้อมให้กับ
คณะที่จะเข้า
ร่วม
EdPEx200
รุ่น 9

โครงการ
เตรียมความ
พร้อมให้กับ
คณะที่จะเข้า
ร่วม
EdPEx200
รุ่น 9 ครั้งที่ 2

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

56,800

งปม.

56,800

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

-

70,400

70,400
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-

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

โครงการ
เตรียมความ
พร้อมให้กับ
ชื่อกิจกรรม/ คณะที
ชื่อกิจ่จกรรม/
ะเข้า
โครงการ ร่วมโครงการ
( 12 หลัก) EdPEx200
(ย่อย)
รุ่น 9 ครั้งที่ 2

โครงการ
เตรียมความ
พร้อมให้กับ
คณะที่จะเข้า
ร่วม
EdPEx200
รุ่น 9 ครั้งที่ 3

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

64,000

64,000

-

-
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

โครงการนา
ร่อง AUN
QA ปี
การศึกษา
2564

โครงการนา
ร่อง AUN
QA ปี
การศึกษา
2564 ครั้งที่
2

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

65,000

65,000

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

-

-

-

-
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

โครงการนา
ร่อง AUN
QA ปี
ชื่อกิจกรรม/ การศึ
ชื่อกิกจษา
กรรม/
โครงการ 2564
โครงการ
ครั้งที่
( 12 หลัก) 2 (ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

โครงการนา
ร่อง AUN
QA ปี
การศึกษา
2564 ครั้งที่
2

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

60,000

60,000

-

-
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

โครงการ
บริหารทั่วไป

โครงการ
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ
AUN QA (ส่ง
บุคลากร)

รด.

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)
งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

-
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

โครงการ
พัฒนาความรู้
ความเข้าใจ
ชื่อกิจกรรม/ AUN
ชื่อกิจQA
กรรม/
(ส่ง
โครงการ บุคโครงการ
ลากร)
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

โครงการสร้าง
ความเข้าใจ
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
เกณฑ์ IQA

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

55,300

55,300

-

-
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
ระดับ
มหาวิทยาลัย

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
ระดับ
มหาวิทยาลัย
ครั้งที่2

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

55,200

งปม.

55,200

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

-

37,800

37,800
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-

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
ชื่อกิจกรรม/ เกณฑ์
ชื่อกิจEdPEx
กรรม/
โครงการ
โครงการ
ระดับ
( 12 หลัก) มหาวิ(ย่ทอยาลั
ย) ย
ครั้งที่2

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ครั้งที่ 1

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

60,200

60,200

-

-
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
กลุ่ม
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์
ครั้งที่ 2

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

69,800

งปม.

69,800

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

-

30,200

30,200
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-

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
ชื่อกิจกรรม/ เกณฑ์
ชื่อกิจEdPEx
กรรม/
โครงการ กลุโครงการ
่ม
( 12 หลัก) วิทยาศาสตร์
(ย่อย)
และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ครั้งที่ 2

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

43,800

43,800

-

-
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ครั้งที่
1

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx
กลุ่ม
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ ครั้งที่
2

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

38,800

งปม.

38,800

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

-

41,800

41,800
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-

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

โครงการให้
ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
ชื่อกิจกรรม/ เกณฑ์
ชื่อกิจEdPEx
กรรม/
โครงการ กลุโครงการ
่ม
( 12 หลัก) วิทยาศาสตร์
(ย่อย)
สุขภาพ ครั้งที่
2

ให้ความรู้และ
คาปรึกษาตาม
เกณฑ์ TQA
ระดับสานัก

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

จานวน
กิจกรรม
โครงการที่มี
ส่วนร่วมใน
การพัฒนา
องค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ

-

ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการ
บริหาร
จัดการตาม
เกณฑ์
มาตรฐานสากล
(EdPEx/TQA)

-

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

รด.

-

81,200

81,200

-

-
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สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

1,070,500

1,070,500

โครงการ UBU KM
fair 2022
โครงการ
โครงการ
จานวนงาน
พัฒนาการ
UBU KM fair
ประจาที่ถูก
จัดการความรู้
พัฒนา/แนว
ปฏิบัตทิ ี่ดี/
นวัตกรรม/
งานวิจัยจาก
งานประจา
(R2R) ที่เกิด
จาก
กระบวนการ
จัดการความรู้

76,400

76,400

โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ ผลรวม

76,400

76,400

โครงการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม

โครงการ
โครงการวัสดุ โครงการบริหารทัร้่วอไปยละของ
พัฒนาระบบ รวมศูนย์
ความสาเร็จ
และกลไกเพื่อ
ในการ
การบริหาร
ดาเนินการ
องค์กร
ตามตัวชี้วัด
ในแผนกลยุทธ์

ร้อยละของ
ความสาเร็จ

-

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

350,840

-

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

รด.

350,840

-

-

ผลการ
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน ซึ่งจะ
ดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส
4 ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

เนื่องจาก
สานักงานประกันฯ
อยู่ภายใน
หน่วยงาน
สานักงานอธิกาบดี
ซึ่งสานักงาน
อธิการบดีมี
โครงการวัสดุรวม
ศูนย์ ตัง้
งบประมาณไว้ที่
ส่วนกลาง จึงขอ
ยกเลิกโครงการ
ของหน่วยงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

80 ร้อยละ

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ

80 ร้อยละ

-

ยกเลิกโครงการ

ยกเลิกโครงการ
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ปัญหา
อุปสรรค

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

ยกเลิกโครงการ

และกลไกเพื่อ
การบริหาร
องค์กร

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการ
มหาวิทยาลัย
ย่อย
( 8 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า หน่วยนับ
เป้าหมา
ย

งบประมาณต้นปี +ตั้งเพิ่มกลางปี

งปม.

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนการ
ทางาน
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการ
บริหารองค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ผลรวม
งบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
2
(ณ 31 มี นาคม 2564)

รด.

งปม.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

รด.

-

-

1,146,900
1,531,200

-

-

1,146,900
1,531,200
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-

350,840
350,840

350,840
350,840

-

-

สรุปผลการ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานย่อย : สานักงานตรวจสอบภายใน
ยุทธศาสต ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ตัวชี้วัด
ค่า หน่วยนับ
ร์
โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
เป้าหมาย
ทยา โครงการ
ย่อย โครงการ
โครงการ โครงการ
โครงการ ร้อยละของ
ยุมหาวิ
ทธศาสตร์
ที่ 7 ด้าน
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์

พัฒนา
ทักษะและ
สมรรถนะ
ด้านการ
ปฏิบัติงาน

ส่งเสริมและ
พัฒนาขีด
ความสามารถ
ของบุคลากร

ให้บริการ
คาปรึกษา
ประจาปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2565

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
งบประมาณต้นปี งปม. มาส 2 รด.
งปม. กลางปี รด.
7,500

7,500

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส- 2

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้วัด
น

บุคลากรที่มี
ทักษะและ
สมรรถนะ
เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่
กาหนด

จานวน
บุคลากร
สาย
สนับสนุนที่
มีทักษะและ
องค์ความรู้
ที่ส่งเสริม
ความสาเร็จ
ตาม
วิสัยทัศน์
ของ
มหาวิทยาลัย

ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข การดาเนิน
ตามค่กาคน ไม่สามารถ ศึ/พั
ฒนา โครงการ
บุคลากรทุ
กษา/
ได้รับการพัฒนา
ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงาน
แต่ยังมีชั่วโมง
การอบรมไม่ครบ
18 ชั่วโมง/
คน/ปี ซึ่งคาดว่า
จะบรรลุ
เป้าหมายภายใน
เดือนกันยายน
2565

100.00 ร้อยละ

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อบรมใน
ที่ตงั้ ของผู้
จัดงาน
(On-site)
ได้
เนื่องจาก
สถานการณ์
การแพร่
ระบาดของ
COVID-19

ค้นคว้า
ความรู้ด้วย
ตนเอง และ
อบรมผ่าน
สือ่
อิเล็กทรอนิก
ส์

ยุทธศาสต ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ตัวชี้วัด
ค่า หน่วยนับ
ร์
โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
เป้าหมาย
มหาวิทยา ย่อย โครงการ โครงการ จานวน
18.00 ชั่วโมง

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
งบประมาณต้นปี งปม. มาส 2 รด.
งปม. กลางปี รด.

ชั่วโมง
อบรม/คน/ปี
ร้อยละของ
บุคลากรที่
ได้รับการ
พัฒนา

100.00 ร้อยละ

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการ
อบรม CGIA
หลักสูตร
Advanced
ด้โครงการ
าน
อบรม CGIA
หลักสูตร
Fundament
al
โครงการ
อบรม CGIA
หลักสูตร
Intermediat
eโครงการ
ด้าน
อบรมการ
ตรวจสอบ
ระบบ
เทคโนโลยี
โครงการ
อบรม
เกี่ยวกับการ
ป้องกันการ
ทุจริต

316

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้วัด
น
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข การดาเนิน
ตามค่า
/พัฒนา โครงการ

ยุทธศาสต ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ตัวชี้วัด
ค่า หน่วยนับ
ร์
โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
เป้าหมาย
มหาวิทยา โครงการพั
ย่อย ฒนาทัโครงการ
โครงการ
กษะ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
งบประมาณต้นปี งปม. มาส 2 รด.
งปม. กลางปี รด.
107,960.00

107,960.00

107,960.00
11,600.00

107,960.00
11,600.00

-

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส- 2

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้วัด
น

ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข การดาเนิน
ตามค่า
/พัฒนา โครงการ

และสมรรถนะด้านการ
ปฏิบัติงาน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม
ยุทธศาสตร์ โครงการ
โครงการ การจัดซื้อ
ที่ 9 ด้าน พัฒนา
บริหารและ วัสดุรายไตร
การบริหาร ระบบและ จัดการ
มาสที่
องค์กรสู่
กลไกเพื่อ หน่วยงาน นอกเหนือจา
ความเป็นเลิศ การบริหาร
กรายการ
องค์กร
วัสดุรวม
ศูนย์ของ
สานักงาน
อธิการบดี

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ในการ
ดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด
ในแผนกล
ยุทธ์

ร้อยละของ
ความสาเร็จ
ในการ
ดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด
ใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลัย

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนการ
ทางาน

-

19,625.80

80.00 ร้อยละ

1.00 นวัตกรรม
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19,625.80

-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80

-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

1

1. มีการจัดทา
แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ
ให้บริการ
คาปรึกษา ให้
เป็นตาม
หลักเกณฑ์ที่
กรมบัญชีกลาง
กาหนด
2. เบิกจ่ายได้
100 ตามเป้าหมายที่
กาหนด

100

มีการจัดทา
แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการ
ให้บริการ
คาปรึกษา
ให้เป็นตาม
หลักเกณฑ์
ที่
กรมบัญชีกล
างกาหนด

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสต ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ตัวชี้วัด
ค่า หน่วยนับ
ร์
โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
เป้าหมาย
มหาวิทยา ย่อย โครงการ โครงการ ร้อยละการ
90.00 ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
งบประมาณต้นปี งปม. มาส 2 รด.
งปม. กลางปี รด.

เบิกจ่าย
งบประมาณ
ตามแผน
ปฏิบัติงาน
และ
แผนการใช้
จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี
การประชุม
คณะกรรมกา
รตรวจสอบ
ประจา
จานวนครั้ง
มหาวิทยาลัย ในการจัด
อุบลราชธานี ประชุม
โครงการ
สร้างระบบ
รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
แบบอัจฉริยะ

6.00 ครั้ง

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ร้อยละของ ความสาเร็จ
ในการ
ดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด
ในแผนกล
ยุทธ์

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้วัด
น
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

4 อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข การดาเนิน
ตามค่า
/พัฒนา โครงการ

จัดประชุมแล้ว
4 ครั้ง ซึ่งอาจมี
การประชุม
มากกว่า 6 ครั้ง
ที่กาหนดไว้

ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการ
พิจารณา TOR
และกาหนด
ราคากลาง ซึ่ง
การดาเนิน
โครงการใน
ภาพรวม จะแล้ว
เสร็จในเดือน
กันยายน 2565
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งบประมาณ
จัดประชุม
อาจไม่
เพียงพอ

ขอนุมัติ
สนับสนุน
งบประมาณ
เพิ่มเติม ใน
เดือน
เมษายน
2565

รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
แบบอัจฉริยะ

ยุทธศาสต ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ตัวชี้วัด
ค่า หน่วยนับ
ร์
โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
เป้าหมาย
มหาวิทยา ย่อย โครงการ โครงการ ร้อยละของ -

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
งบประมาณต้นปี งปม. มาส 2 รด.
งปม. กลางปี รด.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้วัด
น

ความสาเร็จ
ในการ
ดาเนินการ
ตามตัวชี้วัด
ใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลัย

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนการ
ทางาน
จานวน
ระบบงาน
เฉพาะ
ส่วนประกอบ
ด้วย ข้อมูล
นาเข้า การ
ประมวลผล
และการ
รายงานผล

3.00 Module

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน
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อยู่ระหว่างดาเนินงาน

พิจารณา TOR
และกาหนด
ราคากลาง ซึ่ง
การดาเนิน
โครงการใน
ภาพรวม
จะแล้ว
ผลการ
เสร็จในเดือน
ดาเนินงาน
กันยายน 2565

ตามค่า

ปัญหา
แนว
สรุปผล
อุปสรรค ทางแก้ไข การดาเนิน
/พัฒนา โครงการ

ยุทธศาสต ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ตัวชี้วัด
ค่า หน่วยนับ
ร์
โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
เป้าหมาย
มหาวิทยา ย่อย โครงการ โครงการ ต้นแบบ
1.00 ระบบ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
ผลรวม
ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตร
งบประมาณต้นปี งปม. มาส 2 รด.
งปม. กลางปี รด.

ผลรวมการ
เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ระบบ
สารสนเทศ
รายงานผล
การ
ตรวจสอบ
ภายใน
โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อการบริหาร
องค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

145,340.00

145,340.00

19,625.80

19,625.80

145,340.00
253,300.00

145,340.00
253,300.00

19,625.80
19,625.80

19,625.80
19,625.80
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สถานะ
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้วัด
น
อยู่ระหว่างดาเนินงาน

ผลการ
ปัญหา
แนว
สรุปผล
ดาเนินงาน อุปสรรค ทางแก้ไข การดาเนิน
ตามค่า
/พัฒนา โครงการ

ชื่อหน่วยงานย่อย : ส่วนกลาง-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ยุทธศาสต
ร์ที่ 1
ด้านการ
ผลิต
บัณฑิต

โครงการ
ค่าใช้จ่าย
บุคลากร
ภาครัฐ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

โครงการ
รายการบุคลากร
ค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ
ยกระดับ
คุณภาพ
การศึกษาและ
การเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

-

268,873,400

268,873,400

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ ผลรวม

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร

โครงการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริม
สวัสดิการของ
นักศึกษา

ค่าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต
สาหรับนักศึกษา
ในการเรียน
ออนไลน์ (Top up
Internet)

ร้อยละ
ของ
นักศึกษา
ที่ได้รับ
บริการ
ด้าน
สวัสดิการ
จานวน
นวัตกรรม
ของ
มหาวิทยาลั
ย

ผลรวมงบประมาณต้นปี

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

268,873,400

-

สถานะ

-

268,873,400

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน
ให้กับบุคลากร
ซึ่งจะ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ

-

80

ร้อยละ

-

-

-

80

ร้อยละ

-

-

-
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ปัญหาอุ ปสรรค

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

โครงการ
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
กิจกรรมเสริม
หลักสูตร

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

โครงการ
สนับสนุนและ
ส่งเสริม
สวัสดิการของ
นักศึกษา

ค่าใช้บริการ
อินเตอร์เน็ต
สาหรับนักศึกษา
ในการเรียน
ออนไลน์ (Top up
ชื่อกิจกรรม/ Internet)
ชื่อกิจกรรม/

โครงการ
( 12 หลัก)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ
(ย่อย)

ร้อยละ
ของ
นักศึกษา
เข้าร่วม
อบรมมี
ทักษะใน
ศตวรรษที่
21
เป็นไป
ตามที่
กาหนด

50

โครงการส่งเสริมและสนับสนุ นกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลรวม
โครงการ
สนับสนุนการ
จัดการศึกษา

โครงการวัสดุ
โครงการวัสดุ
การศึกษา (คณะ การศึกษา (คณะ
ศิลปประยุกต์ฯ) ศิลปประยุกต์ฯ)

โครงการสนั บสนุ นการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบั ณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสต โครงการ
โครงการพัฒนา โครงการพัฒนา
ร์ที่ 3
บริการวิชาการ ส่งเสริม
ส่งเสริม
ด้านการ ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรม
บริการ ฐานราก
ขนาดย่อมเพื่อ ขนาดย่อมเพื่อการ
วิชาการ
การส่งออกสู่
ส่งออกสู่ประเทศ
ประเทศเพื่อน เพื่อนบ้าน
บ้าน

ร้อยละ

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ด้านการ
บริการ
วิชาการ

80

-

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

-

ร้อยละ
การ
เบิกจ่าย
เป็นไป
ตาม
มาตรการ
การ
เบิกจ่าย

ผลรวมงบประมาณต้นปี

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

-

421,100

421,100
269,294,500
2,500,000

-

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

-

-

421,100

23,140.00

268,873,400
2,500,000

2,190,000.00
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-

-

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

-

23,140.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุทาง
การศึกษา ซึ่ง
จะดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

2,190,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
การดาเนินงาน
ซึ่งจะ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสต
ร์ที่ 3
ธศาส
ด้ยุาทนการ
บริกตร์
าร
วิมหาวิ
ชาการทย

าลัย

โครงการ
บริการวิชาการ
่อโครงการ
ด้าชืนเศรษฐกิ
จ
ย่ อย
ฐานราก

( 8 หลัก)

โครงการพัฒนา
ส่งเสริม
่อกิจกรรม/
อุตชืสาหกรรม
โครงการ
ขนาดย่
อมเพื่อ
การส่
งออกสู
( 12
หลั่ ก)
ประเทศเพื่อน
บ้าน

โครงการพัฒนา
ส่งเสริม
่อกิจกรรม/
อุตชืสาหกรรม
โครงการ
ขนาดย่
อมเพื่อการ
ส่งออกสู
(ย่่ปอระเทศ
ย)
เพื่อนบ้าน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

รายได้
จากการ
บริการ
วิชาการ
ด้าน
เศรษฐกิจ
ฐานราก
รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือนของ
ผู้ร่วม
โครงการ
หรือ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหม
ายเพิ่มขึ้น

-

-

-

-

-

-

จานวน
ผลิตภัณฑ์
หรือ
สินค้าที่
ได้รับการ
ยกระดับ
และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

-

-

-
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ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการส่งเสริม
การผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bio
Economy) ให้
เป็นฐานรายได้
ใหม่ที่สาคัญของ
ภาค

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการส่งเสริม
การผลิตเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio
Economy) ให้
เป็นฐานรายได้
ใหม่ที่สาคัญของ
ภาค

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

จานวน
ศูนย์
เชี่ยวชาญ
ที่มีความ
พร้อม
สาหรับ
การ
เรียนรู้
และฝึก
ทักษะ

-

จานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ
ด้านการ
บริการ
วิชาการ

-

รายได้
จากการ
บริการ
วิชาการ
ด้าน
เศรษฐกิจ
ฐานราก

-

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

-

27,447,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

27,447,000

-

-

-

324

อยู่ระหว่าง
การดาเนินงาน
ซึ่งจะ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

เศรษฐกิจชีวภาพ
(Bio
Economy) ให้
เป็นฐานรายได้
ใหม่ที่สาคัญของ
ภาค

ชีวภาพ (Bio
Economy) ให้
เป็นฐานรายได้
ใหม่ที่สาคัญของ
ภาค

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือนของ
ผู้ร่วม
โครงการ
หรือ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหม
ายเพิ่มขึ้น

90

จานวน
ผลิตภัณฑ์
หรือ
สินค้าที่
ได้รับการ
ยกระดับ
และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

จานวน
ศูนย์
เชี่ยวชาญ
ที่มีความ
พร้อม
สาหรับ
การ
เรียนรู้
และฝึก
ทักษะ

ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

-

-

-

-

#VALUE!

-

-

-

#VALUE!
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการอุทยา
ศาสตร์วิทย
ศาสตร์

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการอุทยา
จานวน
1,000 คน
ศาสตร์วิทยศาสตร์ ผูเ้ ข้าร่วม
โครงการ
ด้านการ
บริการ
วิชาการ
รายได้
######### บาท
จากการ
บริการ
วิชาการ
ด้าน
เศรษฐกิจ
ฐานราก
รายได้
เฉลี่ยต่อ
เดือนของ
ผู้ร่วม
โครงการ
หรือ
ประชาชน
กลุ่มเป้าหม
ายเพิ่มขึ้น

จานวน
ผลิตภัณฑ์
หรือ
สินค้าที่
ได้รับการ
ยกระดับ
และสร้าง
มูลค่าเพิ่ม

100 ผลิตภัณฑ์

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

67,354,700

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

67,354,700

11,098,143.00

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

11,098,143.00 บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

-

-

-

-

-

-
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ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

ต่ากว่าค่า
เป้าหมาย

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

2,700

100 บรรลุ
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

-

624,050

6 บรรลุ
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

-

-

ดาเนินการ
ต่อเนื่อง ซึ่ง
คาดว่าจะครบ
กาหนดตาม
เป้าหมาย
ภายในไตรมาส
4

-

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

55 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

จานวน
ศูนย์
เชี่ยวชาญ
ที่มีความ
พร้อม
สาหรับ
การ
เรียนรู้
และฝึก
ทักษะ
โครงการบริการวิ ชาการด้านเศรษฐกิจฐานราก ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ ผลรวม

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

6 ศูนย์

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

29,947,000

67,354,700

97,301,700

2,190,000

11,098,143

13,288,143

29,947,000

67,354,700

97,301,700

2,190,000.00

11,098,143.00

13,288,143.00
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บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
6

100 บรรลุ
เป้าหมายตาม
ตัวชี้วัด

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

-

-

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ยุทธศาสต
ร์ที่ 6
ด้านการ
เป็น
มหาวิทยา
ลัยน่าอยู่
และเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อ
ม

โครงการ
พัฒนากายภาพ
ระบบ
สาธารณูปโภค
และโครงสร้าง
พื้นฐานของ
มหาวิทยาลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการ
ก่อสร้างอาคาร
โรงพละศึกษา
หลังที่ 2

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการก่อสร้าง
อาคารโรงพละ
ศึกษา หลังที่ 3

ตัวชี้วัด

ร้อยละ
ของ
อาคารที่มี
การใช้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พให้
เป็นไป
ตาม
ประกาศ
กระทรวงศึ
กษาธิการ
เรื่อง
แนว
ทางการ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการใช้
ประโยชน์
อาคาร
ของ
สถาบัน
อุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

80

ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

5,000,000

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

5,000,000

2,610,000.00
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

2,610,000.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัจจุบัน
ดาเนินการ
เบิกจ่ายไปและ
งวดที่ 3
(งบประมาณ
การดาเนินการ
เบิกจ่าย
แบ่งเป็น 5
งวด) ซึ่งจะ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

-

-

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ความพึง
พอใจของ
บุคลากร
และ
นักศึกษา
ต่อ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
สิ่งอานวย
ความ
สะดวก
สาธารณูปโ
ภค

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

90

ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-
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ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
-

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการ
โครงการปรับปรุง
ปรับปรุงผิว
ผิวจราจรถนนรอบ
จราจรถนนรอบ เขตการศึกษา
เขตการศึกษา

ตัวชี้วัด

ร้อยละ
ของ
อาคารที่มี
การใช้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พให้
เป็นไป
ตาม
ประกาศ
กระทรวงศึ
กษาธิการ
เรื่อง
แนว
ทางการ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการใช้
ประโยชน์
อาคาร
ของ
สถาบัน
อุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

80

ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

12,000,000

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

12,000,000

10,488,000.00
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

10,488,000.00 บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
80

100 โครงการ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว
เมื่อเดือน
มกราคม
2565 ที่ผ่านมา

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ความพึง
พอใจของ
บุคลากร
และ
นักศึกษา
ต่อ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
สิ่งอานวย
ความ
สะดวก
สาธารณูปโ
ภค

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

90

ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

-

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-
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บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
90

100

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการ
ปรับปรุงอาคาร
สานักงาน
อธิการบดี

โครงการปรับปรุง
อาคารสานักงาน
อธิการบดี

ตัวชี้วัด

ร้อยละ
ของ
อาคารที่มี
การใช้
อย่างมี
ประสิทธิภา
พให้
เป็นไป
ตาม
ประกาศ
กระทรวงศึ
กษาธิการ
เรื่อง
แนว
ทางการ
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พการใช้
ประโยชน์
อาคาร
ของ
สถาบัน
อุดมศึกษา

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

80

ร้อยละ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

3,000,000

2092500
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ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

2,092,500.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ปัจจุบัน
ดาเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้ว
1 งวด
(งบประมาณ
การดาเนินการ
เบิกจ่าย
แบ่งเป็น 4
งวด) ซึ่งจะ
ดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

ผู้รับจ้างดาเนิน
กล่าช้า ซึ่ง
ข้อตกลงสัญญา
จักต้องแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 26
มี.ค. 65 แต่
เนื่องจากมี
มาตรการ
ช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ
จากรัฐบาล
(มาตรการจะ
ขยายตาม พรก.
ฉุกเฉิน) ในส่วน
ของค่าปรับผู้
รับจ้าง ค่าปรับ
ร้อยละ 0 บาท
จึงไม่สามารถ
ปรับเงินค่า
ล่วงเกินวันเวลา
ที่กาหนดได้

ประสานงาน
กับผู้รับจ้าง
อย่างต่อเนื่อง
สอบถาม
หากมีปัญหา
อุปสรรค
ดาเนินการ
แก้ไขไป
ร่วมกัน
เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ความพึง
พอใจของ
บุคลากร
และ
นักศึกษา
ต่อ
โครงสร้าง
พื้นฐาน
สิ่งอานวย
ความ
สะดวก
สาธารณูปโ
ภค

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็ นมหาวิ ทยาลัยน่ าอยู่ และเป็ นมิ ตรกับ
ยุทธศาสต โครงการ
โครงการเงินทุน โครงการเงินทุน
ร์ที่ 8
พัฒนาระบบ สารองของ
สารองของ
ด้านการ บริหารจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย
มี
ด้าน
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
เสถียรภา งบประมาณ
พทาง
และทางการเงิน
การเงิน
โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไป
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการเงิน
สารองจ่ายทั่วไป
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ
และทางการเงิน ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมี เสถียรภาพทางการเงิน ผลรวม

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

90

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

ร้อยละ

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

20,000,000
20,000,000
ร้อยละ
ของ
เงินทุน
สารอง
เป็นไป
ตามแผน
ที่กาหนด

80

ร้อยละ

42,641,200

17,000,000
17,000,000
42,641,200

15,190,500.00
15,190,500.00

-

ร้อยละ
ของ
เงินทุน
สารอง
เป็นไป
ตามแผน
ที่กาหนด

80

ร้อยละ

9,736,000

9,736,000

-

52,377,200

52,377,200

-

-

-

-

52,377,200

52,377,200

-

-

-
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แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

-

15,190,500.00
15,190,500.00
- อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

ปัญหาอุ ปสรรค

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ยุทธศาสต
ร์ที่ 9
ด้านการ
บริหาร
องค์กรสู่
ความเป็น
เลิศ

โครงการ
พัฒนาระบบ
และกลไกเพื่อ
การบริหาร
องค์กร

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ
โครงการ
ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายผู้บริหาร ค่าใช้จ่ายผูบ้ ริหาร ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนกล
ยุทธ์

80

ร้อยละ

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลั
ย

80

ร้อยละ

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนกา
รทางาน

-

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

1,400,000

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

1,400,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

51355

สถานะ

51,355.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน ซึ่ง
จะดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการ
ค่าใช้จ่ายพิธี
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการ
ค่าใช้จ่ายพิธี
พระราชทาน
ปริญญาบัตร

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนกล
ยุทธ์

80

ร้อยละ

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลั
ย

80

ร้อยละ

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนกา
รทางาน

-

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

5,000,000

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

5,000,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80

100

-

-

บรรลุค่า
เป้าหมาย
ตามตัวชี้วัด

80

100

-

-
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#VALUE!

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการจัดหา
ครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนกล
ยุทธ์

-

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลั
ย

80

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนกา
รทางาน

-

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

205,000

ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

205,000

3990000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

3,990,000.00

-

-

-

-
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ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
#VALUE!

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

#VALUE!

อยู่ระหว่าง
กระบวนการ
ขอซื้อขอจ้าง

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ
บริหารและ
จัดการ
ส่วนกลางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

โครงการบริหาร
และจัดการ
ส่วนกลางด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนกล
ยุทธ์

-

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลั
ย

80

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนกา
รทางาน

-

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

6,480,600

ร้อยละ

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

6,480,600

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

-

-

-

-
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ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
#VALUE!

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

#VALUE!

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน ซึ่ง
จะดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ
ค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียม
และการจัดพิมพ์
เอกสารทาง
การเงินต่างๆ

โครงการค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและ
การจัดพิมพ์
เอกสารทาง
การเงินต่างๆ

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนกล
ยุทธ์

80

ร้อยละ

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลั
ย

80

ร้อยละ

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนกา
รทางาน

-

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

24,000

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

24,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

6927.6

สถานะ

6,927.60 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

#VALUE!

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน ซึ่ง
จะดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

โครงการ
โครงการค่าใช้จ่าย ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายในการ ในการบริหารงบ ของ
บริหารงบลงทุน ลงทุน
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนกล
ยุทธ์

80

ร้อยละ

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลั
ย

80

ร้อยละ

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนกา
รทางาน

-

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

389,300

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

389,300

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

6090

สถานะ

6,090.00 อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

-

-
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อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

#VALUE!

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน ซึ่ง
จะดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ยุ ทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่ อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

โครงการวัสดุ
รวมศูนย์

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

โครงการวัสดุรวม
ศูนย์

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนกล
ยุทธ์

80

ร้อยละ

ร้อยละ
ของ
ความสาเร็
จในการ
ดาเนินการ
ตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลั
ย

80

ร้อยละ

จานวน
นวัตกรรม
ของ
กระบวนกา
รทางาน

-

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้ งหมด

ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่ มกลางปี
งปม.
รด.

36,000

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

36,000

6721600

6813300

6721600
325,963,100

6813300
126,545,200

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ผลการ
ดาเนินงาน ประเมิ นตัวชี้วัด ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

435,552,300
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3,990,000.00

64,372.60

4,054,372.60

3,990,000.00
21,370,500.00

64,372.60
11,162,515.60

4,054,372.60
32,533,015.60

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินงาน ซึ่ง
จะดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุ ปสรรค

แนว
ทางแก้ ไข/
พัฒนา

สรุปผล
การดาเนิน
โครงการ

ชื่อหน่วยงานย่อย : ส่วนกลาง-สานักงานอธิการบดี
ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อ
โครงการ
ย่อย
( 8 หลัก )

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก )

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการ โครงการ
โครงการค่าใช้จ่าย
ด้านการผลิต ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐ
บัณฑิต
บุคลากร บุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
ภาครัฐ
ยกระดับคุณภาพ การศึกษาและการ
ยกระดับ การศึกษาและการ เรียนรู้
คุณภาพ
เรียนรู้
การศึกษา
บริหารจัดการด้านงบ
และการ
บุคการ
เรียนรู้
โครงการค่าใช้ จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 โครงการ โครงการค่าใช้จ่าย บริหารจัดการด้าน
ด้านการเป็น พัฒนา
ในการรักษาความ ค่าจ้างเหมารักษา
มหาวิทยาลัยน่า สวัสดิภาพ ปลอดภัย
อยู่และเป็นมิตร และความ มหาวิทยาลัย
กับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย
ให้กับ
นักศึกษา
และบุคลากร

โครงการพัฒนาสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับ
ยุ ทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่ และเป็นมิตรกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 9 โครงการ โครงการ
โครงการค่าใช้จ่ายใน
ด้านการ
พัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการ การจ้างเหมาทาความ
บริหารองค์กรสู่ ระบบและ จ้างเหมาทาความ สะอาด
ความเป็นเลิศ กลไกเพื่อ สะอาด
การบริหาร
องค์กร

ตัวชี้ วัด

ค่า หน่วย
เป้าหม นับ
าย

ร้อยละการ
80
เบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรการการ
เบิกจ่าย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
งปม.
รด.

56,871,900

40,941,700

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

97,813,600

20,796,202.77

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิ นตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

20,796,202.77 อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนให้กับ
บุคลากร ซึ่งจะดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายในไตรมาส 4
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อยู่ ระหว่างดาเนินงาน

ธานี

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผลการ
ทางแก้ไข/พัฒนา ดาเนินโครงการ

-

56,871,900
56,871,900
จานวนอุบัติเหตุ
จราจรที่เกิดขึ้น
ภายใน
มหาวิทยาลัย (มึน
เมาขณะขับรถ
การขับรถเร็ว การ
ขับยานพาหนะ
ย้อนศร)

1 ครั้ง

ร้อยละของ
อาคารที่มี
อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยที่เป็นไป
ตามมาตรฐาน
และพร้อมใช้งาน

80 ร้อยละ

-

97,813,600
97,813,600
14,031,000

-

20,796,202.77
20,796,202.77
8294800

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

40,941,700
40,941,700
14,031,000

14,031,000
14,031,000
3,206,700

20,796,202.77
20,796,202.77
8,294,800.00 อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

14,031,000
14,031,000
3,206,700

-
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8,294,800.00
8,294,800.00
1478400

สูงกว่า
เป้าหมาย

8,294,800.00
8,294,800.00
1,478,400.00 อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

80

100 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี การเตรียมความพร้อมในส่วน
ของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มี
การดาเนินการจัดโครงการ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่
บุคลากรทางด้านรักษาความ
ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราช

อยู่ ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เบิกจ่ายซึ่งจะดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

-

-

อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อ
ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
ย่อย
( 12 หลัก )
ยุทธศาสตร์ที่ 9 โครงการ โครงการ
( 8 หลัก )

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้ วัด

โครงการค่าใช้จ่ายใน
ด้านการ
พัฒนา
ค่าใช้จ่ายในการ การจ้างเหมาทาความ
บริหารองค์กรสู่ ระบบและ จ้างเหมาทาความ สะอาด
ความเป็นเลิศ กลไกเพื่อ สะอาด
การบริหาร
องค์กร
ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

ค่า หน่วย
เป้าหม นับ
าย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
งปม.
รด.

80

จานวนนวัตกรรม ของกระบวนการ
ทางาน
โครงการ
โครงการค่าใช้จ่ายใน ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายในการ การจ้างเหมา
ความสาเร็จใน
จ้างเหมาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างแหมาบริการ
เช่าเครื่องถ่าย

-

4,769,100

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

-

-

-

-

4,769,100

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

-

-

จานวนนวัตกรรม ของกระบวนการ
ทางาน

-

-

โครงการค่าใช้จ่ายใน ร้อยละของ
การจ้างแหมาบริการ ความสาเร็จใน
เช่าเครื่องถ่าย
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

881,500

881,500

-

-

-
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ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผลการประเมิ นตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผลการ
ทางแก้ไข/พัฒนา ดาเนินโครงการ

-

อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เบิกจ่ายซึ่งจะดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-

อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เบิกจ่ายซึ่งจะดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-

โครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
จ้างแหมาบริการ
เช่าเครื่องถ่าย

ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย

ชื่ อ
โครงการ
ย่อย
( 8 หลัก )

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก )

โครงการค่าใช้จ่ายใน
การจ้างแหมาบริการ
เช่าเครื่องถ่าย

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

ตัวชี้ วัด

ค่า หน่วย
เป้าหม นับ
าย

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
งปม.
รด.

จานวนนวัตกรรม ของกระบวนการ
ทางาน
โครงการบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการบริหาร
จัดการด้าน
สาธารณูปโภค

โครงการ
โครงการสวัสดิการ
สวัสดิการ
เครื่องดื่มบุคลากร
เครื่องดื่มบุคลากร

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ยุ ทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

ผลรวมงบประมาณต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

-

-

3,000,000

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

3,000,000

-

-

-

จานวนนวัตกรรม ของกระบวนการ
ทางาน

-

-

-

200,000

200,000

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

-

-

จานวนนวัตกรรม ของกระบวนการ
ทางาน

-

-

56,871,900

12,057,300
12,057,300
67,030,000

สรุปผลการประเมิ นตัวชี้วัด ผลการดาเนินงานตามค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนว
สรุปผลการ
ทางแก้ไข/พัฒนา ดาเนินโครงการ

-

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนปฏิบัติการ
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วัดใน
แผนกลยุทธ์

ผลการ
ดาเนินงาน

12,057,300
12,057,300
123,901,900

-
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1,478,400.00
1,478,400.00
30,569,402.77

1,478,400.00
1,478,400.00
30,569,402.77

อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เบิกจ่ายซึ่งจะดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-

อยู่ ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่างดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการ
เบิกจ่ายซึ่งจะดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

-

-

ชื่อหน่วยงานย่อย : หน้าห้องอธิการบดี
ยุทธศาสตร์
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
มหาวิทยาลั โครงการ กิจกรรม/ กิจกรรม/
ย
ย่อย
โครงการ โครงการ
( 8 หลัก) ( 12 หลัก) (ย่อย)

ตัวชี้วัด

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้ง
ผลรวม
งบประมาณตั้งเพิ่ม
ผลรวม ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้น ผลรวม
เพิ่มกลางปี
งบประมาณ กลางปี ณ ไตรมาส 2 งบประมาณ
ไตรมาส 2
การ
ต้นปี
(ณ 31 มีนาคม 2564) เบิกจ่าย
ณ สิ้นไตร
มาส 2
งปม.

ยุทธศาสตร์ที่
9 ด้านการ
บริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

โครงการ
โครงการ
พัฒนาระบบ บริหารและ
และกลไกเพื่อ จัดการ
การบริหาร
หน่วยงาน
องค์กร

โครงการ
พัฒนาบริหาร
และจัดการ
ภายใน

โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหาร
องค์กร ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ ผลรวม
ผลรวม

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์

90 ร้อยละ

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนปฏิบัติ
การของ
มหาวิทยาลัย

จานวน
นวัตกรรมของ
กระบวนการ
ทางาน

รด.
59,600

งปม.

รด.

59,600

งปม.

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

รด.

-

-

90 ร้อยละ

-

-

-

-

-

59,600

59,600

-

-

59,600
59,600

59,600
59,600

-

-
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สถานะ

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงาน
ตามค่า
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่
กาหนด
ในปีงบประมาณ
2565 ได้
ดาเนินงานจัดซื้อ
จัดหาวัสดุงาน
บ้านงานครัว และ
วัสดุสานักงาน
เพื่อให้สนับสนุน
การดาเนินงาน
ตามภาระกิจหน้า
ห้องอธิการบดี

ปัญหา
แนว
สรุปผล
อุปสรรค ทางแก้ไข/ การดาเนิน
พัฒนา โครงการ

-

-

ชื่อหน่วยงำนย่อย : ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์
ยุทธศำสต ชื่ อ
ชื่ อ
ชื่ อ
ร์
โครงกำร กิจกรรม/ กิจกรรม/
ยุมหำวิ
ทธศำสตร์
ทยำ โครงกำร
ย่อย โครงกำร
โครงกำร โครงกำร
โครงกำร
ที่ 2 ด้ำน
กำรวิจัย

พัฒนำ
โครงสร้ำง
พื้นฐำน และ
ระบบ
มำตรฐำน
กำรวิจัย

พัฒนำ
บริหำร
โครงสร้ำง
จัดกำรศูนย์
พื้นฐำน และ เครือ่ งมือ
ระบบ
วิทยำศำสตร์
มำตรฐำน
กำรวิจัย

ตัวชี้ วัด
ร้อยละของจำนวน
เครื่องมือขั้นสูงที่มีกำร
ใช้งำน
ร้อยละของ
ห้องปฏิบัติกำรทำง
ชีวภำพที่ได้มำตรฐำน

ค่ำ หน่วยนับ
เป้ำหมำย
80

ร้อยละ

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
งปม. กลำงปี รด.
2,840,000

ผลรวม
งบประมำณต้นปี
2,840,000

2 ห้องปฏิบัติกำ
ร

ร้อยละห้องปฏิบัติกำร
ทำงเคมีกำยภำพได้
มำตรฐำน

ร้อยละห้องปฏิบัติกำรที่
ใช้สัตว์ทดลองได้
มำตรฐำน
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ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตร
งปม. มำส 2 รด.
468048.7

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ 468,049
สิ้นไตร

สถำนะ
อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

ผลกำร
ดำเนินงำ
น

สรุปผลกำร
ประเมิน
อยู
ตัว่รชีะหว่
้วัดำง

ผลกำร
ดำเนินงำน
ตำมค่ำ

ดำเนินงำน

ปัญหำ
แนว
สรุปผล
อุปสรรค ทำงแก้ไข กำร
/พัฒนำ อยูด่รำเนิ
ะหว่นำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำร
ตรวจประเมินเพื่อ
รับรอง
ห้องปฏิบัติกำร
ตำมมำตรฐำน
ISO/IEC 17025

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินงำน

อยู่ระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรยื่น
เอกสำรของ
สถำนที่ดำเนินกำร
เพื่อพัฒนำศูนย์
สัตว์ทดลองฯ ให้
เป็นศูนย์กลำงกำร
วิจัยและทดสอบที่
ได้มำตรฐำนระบบ
กำรเลี้ยงสัตว์
ระบบชีวนิรภัย
ABSL 1

ยุทธศำสต ชื่ อ
ชื่ อ
ชื่ อ
ร์
โครงกำร กิจกรรม/ กิจกรรม/
มหำวิทยำ ย่อย โครงกำร โครงกำร

ตัวชี้ วัด

ค่ำ หน่วยนับ
เป้ำหมำย

งบประมำณต้นปี+ตั้งเพิ่ม
งปม. กลำงปี รด.

ผลรวม
งบประมำณต้นปี

จำนวนงำนวิจัยที่ทำผิด
จริยธรรมในมนุษย์หรือ
สัตว์ทดลอง
จำนวนงำนวิจัยที่ทำผิด
ด้ำนควำมปลอดภัยทำง
ชีวภำพ
ร้อยละของกำรงำนวิจัย
ที่ทำผิดจริยธรรมใน
มนุษย์หรือสัตว์ทดลอง
มำตรฐำนกำรวิจัย

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำน ยุและระบบ
ทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรวิจัย ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

2,840,000.00
2,840,000.00
2,840,000.00

2,840,000.00
2,840,000.00
2,840,000.00
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ผลกำรเบิกจ่ำย ณ สิ้นไตร
งปม. มำส 2 รด.

ผลรวมกำร
เบิกจ่ำย
ณ สิ้นไตร

สถำนะ

ผลกำร
ดำเนินงำ
น

สรุปผลกำร
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลกำร
ดำเนินงำน
ตำมค่ำ

ปัญหำ
แนว
สรุปผล
อุปสรรค ทำงแก้ไข กำร
/พัฒนำ ดำเนิน

ชื่อหน่ วยงานย่อย : ส่วนกลาง-ด้านสังคมศาสตร์
ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการย่อย
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่
1 ด้านการ
ผลิตบัณฑิต

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการ
โครงการวัสดุ
สนับสนุนการจัด การศึกษา (คณะ
การศึกษา
พยาบาลศาสตร์)

โครงการวัสดุ
การศึกษา (คณะ
พยาบาลศาสตร์)

โครงการวัสดุ
การศึกษา
(วิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์และการ
สาธารณสุข)

โครงการวัสดุ
การศึกษา
(วิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์และการ
สาธารณสุข)

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
งปม.

ร้อยละการเบิกจ่าย 80
เป็นไปตาม
มาตรการการ
เบิกจ่าย

รด.

ผลรวมงบประมาณต้นปี ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
ผลรวมการ
2
เบิกจ่าย
(ณ 31
ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.มีนาคม 2564)
รด.

755,300.00

755,300.00

1,199,700.00

1,199,700.00

1,955,000.00
1,955,000.00

1,955,000.00
1,955,000.00
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148,602.00

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้ วัด
น

ผลการ
ดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้ วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

488,000.00

อยู่
ระหว่ าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุทาง
การศึกษา ซึ่งจะ
ดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตร
มาส 4 ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

พัสดุตาม
ท้องตลาด มี
ราคาปรับสูงขึ้น
บางรายการ

รีบเร่ง
ดาเนินการจัดซื้อ
ภายในกรอบ
ระยะเวลากาหนด

148,602.00

อยู่
ระหว่ าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุทาง
การศึกษา ซึ่งจะ
ดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตร
มาส 4 ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

พัสดุตาม
ท้องตลาด มี
ราคาปรับสูงขึ้น
บางรายการ

รีบเร่ง
ดาเนินการจัดซื้อ
ภายในกรอบ
ระยะเวลากาหนด

อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินงาน

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการย่อย
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่ โครงการพัฒนา
7 ด้านการ ทักษะและ
พัฒนา
สมรรถนะด้าน
ทรัพยากร
การปฏิบัติงาน
มนุษย์

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการกองทุน
พัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการกองทุน
พัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
งปม.

ร้อยละของ
บุคลากรที่มีทักษะ
และสมรรถนะ
เป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่มี
ทักษะและองค์
ความรู้ที่ส่งเสริม
ความสาเร็จตาม
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย
ร้อยละความ
ผูกพันของ
โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน บุคลากรต่อ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม

รด.

1,936,700.00

ผลรวมงบประมาณต้นปี ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
ผลรวมการ
2
เบิกจ่าย
(ณ 31
มี
น
าคม
2564)
ณ
สิ
้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

1,936,700.00

-

-

80
1,936,700.00
1,936,700.00

1,936,700.00
1,936,700.00
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-

-

สถานะ

อยู่
ระหว่ าง
ดาเนินงาน

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้ วัด
น

อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินงาน

ผลการ
ดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้ วัดที่กาหนด

อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ
กองทุนพัฒนา
บุคลากร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่ง
จะดาเนินการ
เสร็จสิ้นภายใน
ไตรมาส 4 ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปัญหาอุปสรรค

-

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

-

ยุทธศาสตร์ ชื่อโครงการย่อย
มหาวิทยาลัย
( 8 หลัก)

ยุทธศาสตร์ที่
9 ด้านการ
บริหารองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนา
ระบบและกลไก
เพื่อการบริหาร
องค์กร

ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
( 12 หลัก)

ชื่ อกิจกรรม/
โครงการ
(ย่อย)

โครงการบริหาร
และจัดการ
ส่วนกลางด้าน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

โครงการบริหาร
และจัดการ
ส่วนกลางด้าน
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

หน่วยนับ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
งปม.

รด.

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์

80

ร้อยละ

ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิ
บัตติกกรรม
าร
จานวนนวั

-

ร้อยละ

-

-

-

ร้อยละ

-

-

80

ร้อยละ

-

ร้อยละ

-

-

-

ร้อยละ

-

-

ของกระบวนการ
โครงการวัสดุรวม โครงการวัสดุรวม ร้ทอางาน
ยละของ
ศูนย์
ศูนย์สานักงาน
ความสาเร็จในการ
อธิการบดี
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดในแผนกล
ยุทธ์
ร้อยละของ
ความสาเร็จในการ
ดาเนินการตาม
ตัวชี้วัดใน
แผนปฏิ
บัตติกกรรม
าร
จานวนนวั
ของกระบวนการ
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อ ทางาน
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด

1,000,000.00

ผลรวมงบประมาณต้นปี ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส
ผลรวมการ
2
เบิกจ่าย
(ณ 31
มี
น
าคม
2564)
ณ
สิ
้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

1,000,000.00

126,400.00

1,126,400.00
1,126,400.00
3,081,400.00

126,400.00

1,936,700.00

1,126,400.00
1,126,400.00
5,018,100.00
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-

52,300.00

52,300.00
52,300.00
52,300.00

52,300.00

-

52,300.00
52,300.00
52,300.00

สถานะ

ผลการ
สรุปผลการ
ดาเนินงา ประเมินตัวชี้ วัด
น

ผลการ
ดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้ วัดที่กาหนด

ปัญหาอุปสรรค

แนวทางแก้ไข/
สรุปผลการ
พัฒนา
ดาเนินโครงการ

อยู่
ระหว่ าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ ดาเนินการด้าน
การบริหาร
จัดการส่วนกลาง
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

-

อยู่
ระหว่ าง
ดาเนินงาน

อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินงาน

อยู่ระหว่างการ ดาเนินงาน ซึ่งจะ
ดาเนินการเสร็จ
สิ้นภายในไตร
มาส 3-4

-

-

-

-

อยู่ ระหว่ าง
ดาเนินงาน

ชื่อหน่วยงานย่อย : ส่วนกลาง-ด้านสังคมศาสตร์
ยุทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ยุทธศาสตร์ โครงการ
ที่ 1 ด้าน สนับสนุนการจัด
การผลิต การศึกษา
บัณฑิต

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

ตัวชี้วัด

โครงการวัสดุ
การศึกษา (คณะ
นิติศาสตร์)

โครงการวัสดุ
การศึกษา (คณะ
นิติศาสตร์)

ร้อยละการ
เบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรการ
การเบิกจ่าย

โครงการวัสดุ
การศึกษา (คณะ
บริหารศาสตร์)

โครงการวัสดุ
การศึกษา (คณะ
บริหารศาสตร์)

โครงการวัสดุ
การศึกษา(คณะ
รัฐศาสตร์)

โครงการวัสดุ
การศึกษา(คณะ
รัฐศาสตร์)

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

80

โครงการบริหาร
และจัดการ
ส่วนกลางด้าน
สังคมศาสตร์

ผลรวมงบประมาณ
ต้นปี

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

377,400.00

377,400.00

143,031.00

143,031.00 อยู่ระหว่างดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซือ้
จัดจ้างพัสดุทางการศึกษา ซึง่ จะ
ดาเนินการเสร็จสิน้ ภายในไตร
มาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2565

-

-

-

715,300.00

715,300.00

400,887.30

400,887.30 อยู่ระหว่างดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซือ้
จัดจ้างพัสดุทางการศึกษา ซึง่ จะ
ดาเนินการเสร็จสิน้ ภายในไตร
มาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2566

-

-

-

403,100.00

403,100.00

64,387.00

64,387.00 อยู่ระหว่างดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการจัดซือ้
จัดจ้างพัสดุทางการศึกษา ซึง่ จะ
ดาเนินการเสร็จสิน้ ภายในไตร
มาส 4 ของปีงบประมาณ พ.ศ.
2567

-

-

1,495,800.00

1,495,800.00

608,305.30

1,495,800.00
7,286,100.00

1,495,800.00
7,286,100.00

โครงการสนับสนุ นการจัดการศึกษา ผลรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม
ยุทธศาสตร์ โครงการพัฒนา โครงการบริหาร
ที่ 9 ด้าน ระบบและกลไก และจัดการ
การบริหาร เพื่อการบริหาร
ส่วนกลางด้าน
องค์กรสู่ องค์กร
สังคมศาสตร์
ความเป็น
เลิศ

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
งปม.
รด.

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์
ร้อยละการ
เบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรการ
การเบิกจ่าย
จานวน
นวัตกรรมของ
กระบวนการ
ทางาน

-

80 ร้อยละ

-

608,305

#DIV/0!

-

#DIV/0!
#VALUE!

-

อยู่ระหว่างดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นงาน

-

อยู่ระหว่างดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นงาน
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สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่างการดาเนินการด้าน
การบริหารจัดการส่วนกลางด้าน
lสังคมศาสตร์

-

-

-

-

ยุทธศาสตร์
ที่ 9 ด้าน
การบริหาร
องค์กรสู่
ความเป็น
เลิศ

โครงการพัฒนา
ระบบและกลไก
เพื่อการบริหาร
องค์กร

ยุทธศาส ชื่อโครงการ
ตร์
ย่อย
มหาวิทย ( 8 หลัก)
าลัย

ชื่อกิจกรรม/ ชื่อกิจกรรม/
โครงการ
โครงการ
( 12 หลัก)
(ย่อย)

โครงการวัสดุรวม
ศูนย์

โครงการวัสดุรวม
ศูนย์

ตัวชี้วัด

ร้อยละของ
ความสาเร็จใน
การดาเนินการ
ตามตัวชี้วดั ใน
แผนกลยุทธ์
ร้อยละการ
เบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรการ
การเบิกจ่าย

ค่า
เป้าหมาย

หน่วยนับ

-

งบประมาณต้นปี+ตั้งเพิ่มกลางปี
งปม.
รด.

207,600.00

80 ร้อยละ

7,493,700.00
7,493,700.00
8,989,500.00
132,653,100.00

ผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2
งปม.
รด.

ผลรวมการเบิกจ่าย
ณ สิ้นไตรมาส 2

สถานะ

370,000.00

จานวน
นวัตกรรมของ
กระบวนการ
ทางาน
โครงการพัฒนาระบบและกลไกเพื่อการบริหารองค์กร
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ผลรวม
ผลรวมทั้งหมด
ผลรวมงบประมาณสานักงานอธิการบดีจานวนทั้ งสิ้น

ผลรวมงบประมาณ
ต้นปี

350,207,010.48

ผลการ
ดาเนินงาน

สรุปผล
การ
ประเมิน
ตัวชี้วัด

ปัญหา
อุปสรรค

แนว
ทางแก้ไข/
พัฒนา

#VALUE!

-

-

อยู่ระหว่างดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นงาน

-

-

อยู่ระหว่างดาเนิ นงาน

อยู่ระหว่าง
ดาเนิ นงาน

7,656,100.00
7,656,100.00
9,151,900.00
482,860,110.48

ผลการดาเนินงานตาม
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดที่
กาหนด

51,046,555.95

351

101,083,281.13

152,129,837.08

อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึง่
จะดาเนินการเสร็จสิน้ ภายในไตร
มาส 3-4

-

-

-

-

สรุปผลการ
ดาเนิน
โครงการ

สรุปผลการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และผลการดาเนินงาน
และผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้น
ไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564-31 มีนาคม 2565) ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ และผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงาน จากคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด และผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตาม
โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ในระบบระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินกองทุน โดย
เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม (UBUFMIS) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ
นามาวิเคราะห์ข้อมูลโปรแกรม Microsoft Office Excel เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล ผลรวม ผลต่างๆ ค่าสูงสุด ค่าต่าสุด
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางและแผนภูมิประกอบคาบรรยาย เพื่อแสดงผลการดาเนินงานจาก
ข้อมูลดังกล่าว
1. สรุปผลการวิเคราะห์
จากสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ และผลการดาเนินงานและผลการเบิกจ่ายตาม
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม
2564-31 มีนาคม 2565) หากพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการดาเนินงานและการเบิกจ่ายในภาพรวม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 ได้กาหนดสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิท ธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้) ซึ่งมีคาอธิบายดังนี้
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการ
ที่ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจาปี ที่สามารถดาเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติก าร
ประจาปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้
ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการทางานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่างประหยัด
ต้นทุน แล้วเสร็จทันเวลาที่กาหนด ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การทางานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจาปีภายในระยะเวลาที่กาหนด (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
=
6.51 = 0.20
32.60
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ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.20 เป็นผลจากการดาเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ 6.51 และอีกร้อย
ละ 93.49 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน โครงการลักษณะ
บริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้
- ในส่วนของการดาเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน

ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานเงินงบประมาณแผ่นดิน
ดังนั้น
=
5.88 = 0.13
45.75
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.13 เป็นผลจากการดาเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ
5.88 และอีกร้อยละ 94.12 อยู่ระหว่างการดาเนินงาน ซึ่งเป็นโครงการจัดหาครุภัณฑ์โดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
และ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ทาให้ไม่สามารถส่งมอบครุภัณฑ์ได้
ตามระยะเวลาตามแผน
- ในส่วนของการดาเนินงานโดยใช้เงินรายได้
= ร้อยละเฉลี่ยของความสาเร็จในการดาเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้
ดังนั้น
=
6.59 = 0.28
23.46
ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
งานในส่วนเงินรายได้ เท่ากับ 0.28 และอีกร้อยละ 93.41 อยู่ระหว่างดาเนินงาน เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.
2565 โครงการลักษณะบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก โครงการจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก และโครงการจัดหา
ครุภัณฑ์โดยใช้เงินรายได้ และยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด -19) ทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรม
ได้ และคณะ/หน่วยงานได้มีการปรับแผนการจัดอบรม ประชุมต่างๆ โดยการประชุม online และ onsite เป็นต้น
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2. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์
จากสรุปผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและผลการ
เบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส
2 (1 ตุล าคม 2564 – 31 มีน าคม 2565) ผู้ วิเคราะห์ มีข้อเสนอแนะเพื่อ นาไปสู่ การวางแผนการดาเนิน งานให้
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนี้
1) คณะ/หน่วยงานควรนาผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ในรอบปีที่ผ่านมา มา
พิจารณาเพื่อจัดทาแผนการปรับปรุงการดาเนินงาน เพื่อให้ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ บรรลุเป้าหมาย
2) คณะ/หน่วยงานควรจัดทาแผนในการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ความชัดเจน และกากับติดตาม เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้ดาเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน หรือหากคณะ/หน่วยงาน มีความจาเป็นต้องปรับแผนการดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้สามารถดาเนินการโดยยึดหลักการแนวทางการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัด
คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิเคราะห์ครั้งต่อไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2565 (วาระพิเศษ)
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานต่อไปดังนี้
1) คณะ/หน่วยงานควรจัดทาแผนในการดาเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ความชัดเจน และกากับติดตาม เร่งรัดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้ดาเนินงาน และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผน หรือหากคณะ/หน่วยงาน มีความจาเป็นต้องปรับแผนการดาเนินงานในโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน ให้สามารถดาเนินการโดยยึดหลักการแนวทางการใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัด
คุ้มค่า ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
2) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานอันเนื่องมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจยังไม่คลี่คลายไปในระยะเวลาอันใกล้
ดังนั้น การกาหนดแผนปฏิบัติงานจะต้องคานึงถึงสถานการณ์ดังกล่าวด้วย เพื่อให้ผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้
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คณะผู้จัดทำ
--------------ที่ปรึกษำ :
1. ดร.ฐิติเดช
ลือตระกูล
(รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร)
2. นายธีระศักดิ์
เชียงแสน
(ผู้อานวยการกองแผนงาน)
ผู้จัดทำ :
1. นางนิตยา
ศรีใส
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ)
2. นางสาวนันทวรรณ มาติยะภักดิ์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ)
3. นาวสาวพรนภา
มาตา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ)
ออกแบบปก :
1. นาวสาวพรนภา
มาตา
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ)

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กองแผงาน
สำนักงานอธิการบดี

