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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

การขออนุมัติจัดกิจกรรมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นส่วนส าคัญ
ของการเรียนรู้ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รู้จักใช้สิทธิและหน้าที่ของตนเองภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสมบูรณ์ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนสภาวะสังคมในปัจจุบัน ซึ่งต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นคนเก่ง คนดี และ
สามารถท างานร่วมกับคนอ่ืนได้อย่างมีความสุข การด าเนินกิจกรรม จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและบังเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษานั้น จะต้องวิเคราะห์โครงการ เพ่ือส ารวจ
สภาพทั่วไปในการจัดโครงการ/กิจกรรม  

การวิเคราะห์โครงการ เป็นการศึกษาและประเมินในทุกขั้นตอนของโครงการและความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบแต่ละส่วนของ โครงการ การพิจารณาวงจรโครงการจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการนั้นๆ ซึ่งการวิเคราะห์โครงการจะอยู่ในขั้นตอนการประเมินและการอนุมัติโครงการ  โดยขั้นตอนนี้ 

 

 
 

จะวิเคราะห์ในด้านต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าโครงการนั้นมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ คุ้มค่าและสามารถใช้
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมตามมาใน
ภายหลังและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณและเวลา ซึ่งจะท า
ให้ผู้ประเมินเกิดความเข้าใจและเกิดแนวความคิดที่จะน าไปสู่การวางแผนและการออกแบบการประเมินให้
เหมาะสมกับโครงการต่อไป 

จากความเป็นมาและวงจรดังกล่าว  การรายงานผลการวิเคราะห์โครงการนั้นจึงมีความจ าเป็นและ
ความส าคัญจะต้องด าเนินงานให้ครอบคลุมตามตัวชี้วัดของโครงการ รายงานผลเล่มนี้จึงจัดท าขึ้นเพ่ือใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการวิเคราะห์โครงการ
ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
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1.2 วัตถุประสงค์ของวิเครำะห์โครงกำร 

1. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของส านักงานพัฒนานักศึกษา 
2. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และจัดล าดับความส าคัญโครงการ 

 
1.3 ขอบเขตกำรวิเครำะห์โครงกำร 

การวิเคราะห์ครั้งนี้ จะศึกษาสภาพทั่วไปที่เก่ียวข้องกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา การเตรียมโครงการครอบคลุมการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ จนไปถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และ
จัดล าดับความส าคัญโครงการเฉพาะกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา 7 ด้าน ไม่รวมการจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้าง/
ครุภัณฑ์ เดินทางไปราชการ และโครงการบริหารจัดการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการกิจกรรมของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
1.4 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ศัพท์ที่มีความหมายเฉพาะ ดังนี้ 
 กิจกรรมพัฒนำทักษะนักศึกษำ หมายถึง กิจกรรม 7 ด้าน ได้แก่  

1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ 
2) กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
3) กิจกรรมสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 
4) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ 
5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 
6) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน 
7) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล 

 อัตลักษณ์ หมายถึง สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม 
 UBU Smart หมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 กิจกรรมพัฒนาทักษะบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน Smart Heart 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก Smart Mind  
 กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดและการเรียนรู้ Smart Learning 
 กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ Smart Brain 
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะนวัตกรรม Smart Innovation 
 กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ Smart Entrepreneurship 
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ Smart Health 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม Smart Heritage  
 พลเมอืงเข้มแข็ง เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความภาคภูมิใจในสถาบัน เชิดชูเกียรติพลเมือง

ดีของมหาวิทยาลัย (วิชาการ กิจกรรม การเสียสละ การเป็นคนดี ผู้น า ฯลฯ) Smart Character 
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 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า Smart Character  
 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  Smart English 
 กิจกรรมพัฒนาทักษะ IT Smart IT 

 โครงกำรกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาที่สามารถท าการวิเคราะห์ วางแผนและน าไป
ปฏิบัติตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยต้องระบุวัตถุประสงคช์ัดเจนและประเมินผลได้ 

กำรเตรียมโครงกำร หมายถึง การเตรียมความสมบูรณ์ของการศึกษาความเป็นไปได้เพ่ือน าไปสู่การ
ประเมินและการอนุมัติโครงการ โดยการเตรียมโครงการจะประกอบไปด้วยภารกิจหลัก 3 ประการ คือ 

1) การก าหนดโครงร่างโครงการ คือ การก าหนดวัตถุประสงค์และทางเลือกที่เหมาะสมของโครงการ
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หลักท่ีต้องการ 

2) การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ คือ การศึกษาเพ่ือประเมินความเป็นไปได้ ความมีเหตุมีผล 
และความคุ้มค่าของโครงการว่าเป็นโครงการที่ดี เป็นไปได้จริง และให้ผลลัพธ์ออกมาคุ้มค่ากับ
การลงทุนหรือไม่ 

3) การจัดท ารายงานโครงการ คือ การสรุปผลการวิเคราะห์ในขั้นเตรียมโครงการเพ่ือใช้เป็นร่าง
น าเสนอโครงการในขั้นตอนการประเมินและการอนุมัติโครงการต่อไป 

 ตัวช้ีวัด หมายถึง  เครื่องมือที่ใช้วัดผลการด าเนินงานหรือประเมินผลการด าเนินงานของโครงการ 
 กำรวิเครำะห์โครงกำร หมายถึง การตรวจสอบองค์ประกอบหรือมุมมอง/มิตติ่างๆ ของโครงการ (ปริมาณ 
คุณภาพ เวลา ต้นทุน) เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท าโครงการและความเป็นไปได้
ของโครงการภายใต้จ านวนทรัพยากรที่มีอยู่โครงการที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน จะสามารถตัดสินใจได้
ว่าเป็นโครงการที่ควรน าไปด าเนินการต่อหรือไม่ หรือต้องไปปรับปรุงแก้ไขและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
โครงการเพิ่มเติม 
 กำรประเมินผลโครงกำรกิจกรรมนักศึกษำ หมายถึง กระบวนการหนึ่งของการพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้
นักศึกษามีความพร้อมและเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย 
และตามคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 
1.5 เป้ำหมำยกำรวิเครำะห์โครงกำร 

วิเคราะห์โครงการด้านเวลา งบประมาณและการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
 
1.6 ระยะเวลำด ำเนินกำร 

ข้อมูล : 1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563  
วิเคราห์โครงการ : ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2563 รวมระยะเวลา 5 เดือน 
 

1.7 หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

งานพัฒนาทักษะนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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1.8 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับทราบผลการวิเคราะห์โครงการใช้
ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการกิจกรรม 

2. น าผลการวิเคราะห์โครงการ วางแผนการพัฒนาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสามารถพัฒนางานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี 
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ส่วนที่ 2 วิธีกำรวิเครำะห์ 
 
2.1 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลกำรวิเครำะห์โครงกำร 
1) ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงการ  ทบทวนข้อมูล ย้อนหลัง 2 ปี เครื่องมือการ

วิเคราะห์ แนวทางการวิเคราะห์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืนได้ด าเนินการอยู่ เพ่ือวิเคราะห์ถึงความ
พร้อมของข้อมูล ให้สามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงาน 

2) ศึกษาความเป็นไปได้โครงการ และจัดล าดับความส าคัญโครงการของทุกกิจกรรมพัฒนาทักษะ
นักศึกษา มุ่งเน้นผลงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3) ออกแบบจัดหา หรือประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปที่จ าเป็น 
4) จัดท าฐานข้อมูล ส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ 

2. วิเครำะห์ข้อเสนอโครงกำร 
1) วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
2) เสนอแนะ และทบทวนโครงการ ทั้งท่ีอยู่ในแผนและที่น าเสนอข้ึนใหม่ รวมถึงเสนอเทคนิควิธีการ

ด าเนินงานโครงการ 
3) วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มด้านต่างๆ เช่นการตลาด สังคม และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาโครงการ 
4) การวิเคราะห์ความพร้อมของหน่วยงานและปัจจัยสนับสนุนการด าเนินโครงการ 

3. วิเครำะห์ต้นทุนและควำมคุ้มค่ำโครงกำร 
1) รวบรวมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 
2) วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย/ต้นทุนการด าเนินโครงการ 
3) วิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ 
4) วิเคราะห์ถึงผลข้างเคียงหรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน (ถ้ามี) 

4. ประเมินค่ำโครงกำรและรำยงำนผลกำรวิเครำะห์โครงกำร 
1) ประเมินค่าจากผลการวิเคราะห์โครงการ 
2) จัดท ารายงานการวิเคราะห์โครงการ หรือรายงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือน าเสนอผู้บริหาร 

 
2.2 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ด าเนินการวิเคราะห์โครงการโดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ ใช้สถิติ
พ้ืนฐาน และใช้สูตรการค านวณ/สูตรเงื่อนไข เพ่ือวัดความส าเร็จตามตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด ดังนี้ 

 มีฐานข้อมูลการวิเคราะห์โครงการ จัดท าฐานข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ 
 จ านวนข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
 ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ (พิจารณาเปรียบเทียบผลของการ

ด าเนินงานโครงการกับวัตถุประสงค์ของ โครงการที่ตั้งไว้) 
 ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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 สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตามแผน 
 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์โครงการ 

 
1. ข้อมูลกำรวิเครำะห์โครงกำร 
 ข้อมูลที่จะด าเนินการวิเคราะห์ครั้งนี้ เป็นข้อเสนอโครงการโครงการ/กิจกรรมของส านักงานพัฒนา

นักศึกษา ครอบคลุมการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ จนไปถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และจัดล าดับ
ความส าคัญโครงการเฉพาะกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา 7 ด้าน ไม่รวมการจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้าง/ครุภัณฑ์ 
เดินทางไปราชการ และโครงการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถจ าแนกโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ดัง
ตารางแสดงความสอดคล้องดังนี้ 

 
ตำรำงท่ี 1  ควำมสอดคล้องของกิจกรรมพัฒนำทักษะนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
 

กิจกรรม 7 ด้ำน UBU Smart อัตลักษณ ์ ชมรม 
กิจกรรมเสริมสร้าง
จิตส านึกสาธารณะและ
การบ าเพ็ญประโยชน์ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
ด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน Smart 
Heart 

ส านึกดีต่อ
สังคม 

1. ชมรมข้าวเหนียวปั้นน้อย 
2. ชมรม Rubber Tech UBU  
3. ชมรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
4. ชมรมพิราบขาว 
5. ชมรมอาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา 
7. ชมรมอาสาพัฒนาและบ าเพญ็ประโยชน ์
8. ชมรม UBU Green Club 

กิจกรรมเสริมสร้างความ
ซื่อสัตยม์ีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม 

กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรม
จริยธรรมเพื่อสร้างบัณฑิตสู่การ
เป็นพลเมืองโลก Smart Mind  

ส านึกดีต่อ
สังคม 

1. ชมรมพุทธศาสนิกสมัพันธ์ 
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE 
3. ชมรมนักศึกษาครสิเตยีน 

กิ จ ก ร ร ม ส ติ ปั ญ ญ า 
ทั ก ษ ะ วิ ช า ก า ร แ ล ะ
วิชาชีพ 

กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิด
และการเรียนรู ้Smart  Learning 

สร้างสรรค ์ 1. ชมรมคอมพิวเตอรส์ัญจร 
2. ชมรมสันทนาการ 
3. ชมรมสานฝันสมัพันธ์สัญจร 
4. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 
5. ชมรมต้นกล้าเทคโนโลย ี
6. ชมรมวิชาการ 
7. ชมรมเม็ดทราย 
8. ชมรมละครเวที 

กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ
และวิชาชีพ Smart Brain 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
นวัตกรรม Smart Innovation 
กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
Smart Entrepreneurship 

กิจกรรมเสริมสร้างและ
พัฒนาสุขภาพ และ
นันทนาการ 

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
สุขภาพ Smart Health 

สามัคค ี 1. ชมรมยิงปืน 
2. ชมรม UBU E-Sport Gaming 
3. ชมรมว่ายน้ า  
4. ชมรมบาสเกตบอล 
5. ชมรมมวย  



7 
 

กิจกรรม 7 ด้ำน UBU Smart อัตลักษณ ์ ชมรม 
6. ชมรม UBU BB GUN CLUB 
7. ชมรมฟุตบอล 
8. ชมรมรักบี้ฟุตบอล 
9. ชมรมเซปักตะกร้อ 
10. ชมรมดาบสากล 
11. ชมรมเทควันโด 
12. ชมรมบริดจ์หมากกระดานและครอสเวิร์ด 

กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และ
ศาสนา 

กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและ
วัฒนธรรม Smart Heritage  

สามัคค ี 1. ชมรมดนตรีสากล 
2. ชมรมอีสานสมัพันธ์ 
3. ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
4. ชมรมกันเกราบันเทิงศิลป ์

กิจกรรมเสริมสร้างความ
เป็นประชาธิปไตย และ
ความภูมิในสถาบัน 

พลเมืองเข้มแข็ง เสริมสร้างความ
เป็นประชาธิปไตยและความ
ภาคภูมิใจในสถาบัน เชิดชูเกียรติ
พลเมืองดีของมหาวิทยาลัย 
(วิชาการ กิจกรรม การเสยีสละ 
การเป็นคนดี ผู้น า ฯลฯ) Smart 
Character 

ส านึกดีต่อ
สังคม 

องค์การนักศึกษา 

กิจกรรมส่งเสริมความ
เป็นนานาชาติ และ
เสริมสร้างสมรรถนะสากล 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและ
พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า 
Smart Character  

สร้างสรรค ์ องค์การนักศึกษา 

กิจกรรมพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ  Smart English 
กิจกรรมพัฒนาทักษะ IT   
Smart IT 

 
การวิเคราะห์โครงการ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการสิ่งต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการท าโครงการและความ

เป็นไปได้ของโครงการภายใต้จ านวนทรัพยากรที่มีอยู่โครงการที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างครบถ้วน จะสามารถ
ตัดสินใจได้ว่าเป็นโครงการที่ควรน าไปด าเนินการต่อหรือไม่ หรือต้องไปปรับปรุงแก้ไขและชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับโครงการเพิ่มเติม จะตรวจสอบองค์ประกอบหรือมุมมอง/มิติต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ 

1.1 ปริมำณ จ านวนโครงการจ าแนกตามกิจกรรม 7 ด้าน อัตลักษณ์และSmart รวมถึงจ านวน
ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 

1.2 เวลำ ระยะเวลาการขออนุมัติและเบิกจ่ายโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
1.3 ต้นทุน/งบประมำณ ค่าใช้จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายตามแผน ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานเทียบปีที่ผ่านมา 
1.4 คุณภำพ โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตัวชี้วัด (พิจารณาเปรียบเทียบ

ผลของการด าเนินงานโครงการกับวัตถุประสงค์ของ โครงการที่ตั้งไว้) 
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2. เกณฑ์กำรวิเครำะห์โครงกำร 
 2.1 จ ำนวนโครงกำร 

1) จ านวนชมรมและจ านวนโครงการแยกตามประเภทกิจกรรม 
2) โครงการกิจกรรมขององค์การนักศึกษา/ชมรม (แทนค่าการด าเนินการเป็นตัวเลข 1) 
3) การเปรียบเทียบการด าเนินโครงการกิจกรรมกับแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษา 

: ร้อยละของกิจกรรม Smart ที่บรรลุตามแผน (ปีงบประมาณ 2563 ร้อยละ 80) 
2.2 เวลำ/ระยะเวลำ 

1) การขออนุมัติจัดท าโครงการ ก่อนด าเนินโครงการ อย่างน้อย 15 วันท างาน (รวมวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ แต่ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งเขียนสูตรเงื่อนไข ดังนี้ 

 =NETWORKDAYS(start_date,end_date,[holiday]) 
 =IF(logical_test>=15,"normal","late") 
เมื่อ  logical_test คือ ข้อมูลจ านวนวันด าเนินการขออนุมัติโครงการ 

ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 15 แสดงว่า ปกติ 
ค่าน้อยกว่า 15 แสดงว่า ล่าช้า 

2) การขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ หลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วันท างาน (รวมวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ แต่ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์) ซึ่งเขียนสูตรเงื่อนไข ดังนี้ 

 =NETWORKDAYS(start_date,end_date,[holiday]) 
 =IF(logical_test<=30,"within","late") 
เมื่อ  logical_test คือ ข้อมูลจ านวนวันเบิกจ่ายหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 แสดงว่า ภายใน 
ค่ามากกว่า 30 แสดงว่า ล่าช้า/เกินระยะเวลาที่ก าหนด 

2.3 ต้นทุน/งบประมำณ 
การด าเนินโครงกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งเงิน/

งบประมาณ ได้แก่ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้มหาวิทยาลัย กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา และอ่ืนๆ (กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม) 

การขอใช้งบประมาณ เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส่งผลต่อการด าเนินการพัฒนาทักษะนักศึกษา จึงพิจารณา
สัดส่วนงบประมาณท่ีเหมาะสมกับการด าเนินโครงการ เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการนั้นจากค่าร้อยละ
ของงบประมาณค่าใช้จ่ายจริงเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติและงบประมาณที่ขออนุมัติไม่เกินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ตามแผน 

การขอใช้งบประมาณ (งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ค่าใช้จ่ายจริง ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานเทียบปีที่
ผ่านมา) ซึ่งเขียนสูตรเงื่อนไข ดังนี้ 

 =[@ใช้ไป]/[@อนุมัติ] 
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=IF(logical_test <=100%,"Within","Over") 
เมื่อ  logical_test คือ ร้อยละของงบประมาณค่าใช้จ่ายจริงเทียบงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 

ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100% แสดงว่า อยู่ภายในงบประมาณท่ีได้รับอนุมัต ิ
ค่ามากกว่า 100% แสดงว่า ใช้จ่ายงบประมาณจริงเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัต ิ

  =IF([@แผน]>=[@อนุมัติ],"pass","Over") 
เมื่อ  Pass คือ งบประมาณท่ีขออนุมัติไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน 

 ควำมหมำยในกำรวิเครำะห์งบประมำณ 
Within  ใช้จ่ายงบประมาณจริงไม่เกินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
Over   ใช้จ่ายงบประมาณจริงเกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติ 
Pass  งบประมาณท่ีขออนุมัติไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน 

2.4 คุณภำพ 
 การประเมินโครงการมีเป้าประสงค์หลัก คือ ต้องการข้อมูลที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ด าเนินการนั้น
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่หรือเป็นโครงการที่คุ้มค่าต่อการตัดสินใจในการด าเนินการหรือไม่  
รวมถึงการศึกษาว่าในการด าเนินการโครงการมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขในเรื่องอะไรบ้าง  
และเป็นโครงการที่มีคุณค่ามากน้อยเพียงใด 
 การประเมินความส าเร็จของโครงการ จะพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินงานโครงการที่
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือตัวชี้วัดของโครงการที่ตั้งไว้ 
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ส่วนที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์โครงกำร 
 

3.1 องค์กำรนักศึกษำ/ชมรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดตั้งชมรมและต่อทะเบียนชมรมเป็นประจ าทุกปี โดยชมรมที่สังกัด
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดตั้งและต่อทะเบียนชมรม ประจ าปีงบประมาณ 2563 มี 
จ านวน 35 ชมรม จ าแนกตามประเภทกิจกรรม 7 ด้าน ได้ดังแผนภูมทิี่ 1 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1  จ ำนวนชมรมจ ำแนกตำมประเภทกิจกรรม 7 ด้ำน 

 
ตำรำงที่ 2 ชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

กิจกรรม 7 ด้ำน ชมรม 
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญ

ประโยชน ์
 

1. ชมรมข้าวเหนียวปั้นน้อย 
2. ชมรม Rubber Tech UBU  
3. ชมรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
4. ชมรมพิราบขาว 
5. ชมรมอาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา 
7. ชมรมอาสาพัฒนาและบ าเพญ็ประโยชน ์
8. ชมรม UBU Green Club 

2. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตยม์วีินัย คุณธรรม
จริยธรรม 

1. ชมรมพุทธศาสนิกสมัพันธ์ 
2. ชมรม TO BE NUMBER ONE 
3. ชมรมนักศึกษาครสิเตยีน 

3. กิจกรรมสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 1. ชมรมคอมพิวเตอรส์ัญจร 
2. ชมรมสันทนาการ 
3. ชมรมสานฝันสมัพันธ์สัญจร 
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กิจกรรม 7 ด้ำน ชมรม 
4. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 
5. ชมรมต้นกล้าเทคโนโลย ี
6. ชมรมวิชาการ 
7. ชมรมเม็ดทราย 
8. ชมรมละครเวที 

4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และ
นันทนาการ 

1. ชมรมยิงปืน 
2. ชมรม UBU E-Sport Gaming 
3. ชมรมว่ายน้ า  
4. ชมรมบาสเกตบอล 
5. ชมรมมวย  
6. ชมรม UBU BB GUN CLUB 
7. ชมรมฟุตบอล 
8. ชมรมรักบี้ฟุตบอล 
9. ชมรมเซปักตะกร้อ 
10. ชมรมดาบสากล 
11. ชมรมเทควันโด 
12. ชมรมบริดจ์หมากกระดานและครอสเวิร์ด 

5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และศาสนา 1. ชมรมดนตรีสากล 
2. ชมรมอีสานสมัพันธ์ 
3. ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
4. ชมรมกันเกราบันเทิงศิลป ์

6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความ
ภูมิในสถาบัน 

องค์การนักศึกษา 

7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้าง
สมรรถนะสากล 

องค์การนักศึกษา 

 

จากตารางที่ 2 ชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2563 
พบว่า มี 35 ชมรม แบ่งเป็น  กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ จ านวน 12 ชมรม 
กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์  จ านวน 8 ชมรม กิจกรรมสติปัญญา ทักษะ
วิชาการและวิชาชีพ จ านวน 8 ชมรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา จ านวน 4 ชมรม และ
กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 3 ชมรม ซึ่งองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะด าเนินโครงการทุกประเภทกิจกรรม 
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3.2 กิจกรรมพัฒนำทักษะนักศึกษำ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนโครงการกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

2563 จ านวน 43 โครงการ  
 

ตำรำงที่ 3 จ ำนวนและร้อยละ กิจกรรม 7 ด้ำน ประจ ำปีงบประมำณ 2563 มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
กิจกรรมรำยด้ำน จ ำนวนโครงกำร ร้อยละ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ 12 27.9 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตยม์วีินัย คุณธรรมจรยิธรรม 2 4.7 
3. กิจกรรมสติปญัญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 6 14.0 
4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ 11 25.6 
5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และศาสนา 4 9.3 
6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน 4 9.3 
7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล 4 9.3 

รวม 43 100.0 
 

จากตารางที่ 3 พบว่า ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา จ านวน 43 
โครงการ แบ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 12 โครงการ 
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ จ านวน 11 โครงการ กิจกรรมสติปัญญา ทักษะวิชาการ
และวิชาชีพ จ านวน 6 โครงการ กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา จ านวน 4 โครงการ กิจกรรม
เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน จ านวน 4 โครงการ กิจกรรมส่งเสริมความเป็น
นานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล จ านวน 4 โครงการ และกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย 
คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 2 โครงการ 

 
 

แผนภูมิที่ 2 จ ำนวนและร้อยละของโครงกำรกิจกรรม จ ำแนกตำมประเภทกิจกรรม 7 ด้ำน 

27.9%, 12

4.7%, 2

14.0%, 6

25.6%, 11

9.3%, 4

9.3%, 4

9.3%, 4

0 2 4 6 8 10 12 14

จิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ 

ความซ่ือสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

สติปัญญา ทักษะวิชาการและวชิาชีพ 

สุขภาพ และนันทนาการ

ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา

ประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน 

นานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล
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3.3 อัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ “สร้ำงสรรค์ สำมัคคี ส ำนึกดีต่อสังคม” ในปีงบประมาณ 

2563 มีการด าเนินโครงการกิจกรรม จ าแนกตามอัตลักษณ์ ดังตารางที่ 3 
 
ตำรำงท่ี 4 จ ำนวนและร้อยละ กิจกรรมตำมอัตลักษณ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  

อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำน ี จ ำนวนโครงกำร ร้อยละ 

1. สร้างสรรค์ 16 37.2 

2. สามัคคี 11 25.6 

3. ส านึกดีต่อสังคม 16 37.2 

รวม 43 100.0 

 
3.4 UBU Smart 

กิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  11 Smart 12 ทักษะ ใน
ปีงบประมาณ 2563 มีการด าเนินโครงการกิจกรรม จ าแนกตาม UBU Smart ดังตารางที่ 4 

 
ตำรำงที่ 5 จ ำนวนและร้อยละ กิจกรรมตำม UBU Smart 

กิจกรรมรำยด้ำน จ ำนวนโครงกำร ร้อยละ 
1. กิจกรรมพัฒนาทักษะบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยศาสตร์ของแผ่นดิน 

Smart Heart 
12 27.9 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคณุธรรมจรยิธรรมเพื่อสร้างบณัฑิตสู่การเป็นพลเมืองโลก 
Smart Mind  

2 4.7 

3. กิจกรรมพัฒนาทักษะความคิดและการเรียนรู ้Smart  Learning 2 4.7 
4. กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ Smart Brain 3 7.0 
5. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะนวัตกรรม Smart Innovation 1 2.3 
6. กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ Smart Entrepreneurship - - 
7. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ Smart Health 11 25.6 
8. กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม Smart Heritage  4 9.3 
9. พลเมืองเข้มแข็ง เสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตยและความภาคภมูิใจในสถาบัน 

เชิดชูเกียรติพลเมืองดีของมหาวิทยาลัย (วิชาการ กิจกรรม การเสยีสละ การเป็นคนดี 
ผู้น า ฯลฯ) Smart Character 

4 9.3 

10. กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น า Smart Character  2 4.7 
11. กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  Smart English 1 2.3 
12. กิจกรรมพัฒนาทักษะ IT  Smart IT 1 2.3 

รวม 43 100.0 
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3.5 กำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรม ประจ ำปีงบประมำณ 2563 
แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีโครงการกิจกรรม 49 โครงการ 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะนักศึกษา จ านวน 42 โครงการ และนอกแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษา จ านวน 1 โครงการ รวม
ทั้งสิ้น 43 โครงการ 
 
ตำรำงท่ี 6 กำรด ำเนินกำรของชมรม/องค์กำรนักศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ 2563 

ชมรม 
กำรด ำเนินกำร 

ด าเนินการ ไม่ด าเนนิการ 

1. องค์การนักศึกษา 1  
2. ชมรมข้าวเหนียวปัน้น้อย 1  
3. ชมรม Rubber Tech UBU  1 - 
4. ชมรมอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 - 
5. ชมรมพิราบขาว 1 - 
6. ชมรมอาสากู้ชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 - 
7. ชมรมเกษตรอาสาพัฒนา - 1 
8. ชมรมอาสาพฒันาและบ าเพ็ญประโยชน์ 1 - 
9. ชมรม UBU Green Club 1 - 
10. ชมรมคอมพิวเตอร์สัญจร - 1 
11. ชมรมสันทนาการ - 1 
12. ชมรมสานฝันสัมพันธ์สัญจร - 1 
13. ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร 1 - 
14. ชมรมต้นกล้าเทคโนโลยี - 1 
15. ชมรมวิชาการ 1 - 
16. ชมรมเม็ดทราย 1 - 
17. ชมรมละครเวท ี - 1 
18. ชมรมยิงปนื  - 1 
19. ชมรม UBU E-Sport Gaming 1 - 
20. ชมรมว่ายน้ า  1 - 
21. ชมรมบาสเกตบอล 1 - 
22. ชมรมมวย  - 1 
23. ชมรม UBU BB GUN CLUB 1 - 
24. ชมรมฟุตบอล - 1 
25. ชมรมรักบี้ฟุตบอล - 1 
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ชมรม 
กำรด ำเนินกำร 

ด าเนินการ ไม่ด าเนนิการ 
26. ชมรมเซปักตะกร้อ - 1 
27. ชมรมดาบสากล 1 - 
28. ชมรมเทควันโด - 1 
29. ชมรมบริดจ์หมากกระดานและครอสเวิร์ด - 1 
30. ชมรมพุทธศาสนิกสัมพนัธ ์ - 1 
31. ชมรม TO BE NUMBER ONE - 1 
32. ชมรมนักศึกษาคริสเตียน - 1 
33. ชมรมดนตรีสากล - 1 
34. ชมรมอีสานสัมพันธ ์ - 1 
35. ชมรมดนตรีไทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 - 
36. ชมรมกันเกราบันเทิงศิลป ์ 1 - 

รวม 18 18 
ร้อยละ 500 50.0 

 
จากตารางที่ 5 พบว่า ปีงบประมาณ 2563 มีการด าเนินการของชมรม/องค์การนักศึกษา จ านวน 18 

ชมรม คิดเป็นร้อยละ 50.0 ชมรมที่ไม่ด าเนินการโครงการกิจกรรมอาจอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) หรือโครงการไม่ได้รับอนุมัติจัดท าตามมาตรการและนโยบายต่างๆ 
 

 
แผนภูมิที่ 3 ร้อยละกำรด ำเนนิกำรของชมรม/องค์กำรนักศึกษำ 
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ตำรำงท่ี 6 กำรเปรียบเทียบกำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมกับแผนปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำประจ ำปี 

โครงกำรกิจกรรม 
เปรียบเทียบ 

แผน ด ำเนินกำร 
Smart Character  กิจกรรมพัฒนำบุคลิกภำพฯ ,กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นพลเมอืงฯ   
1. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพือ่การพฒันากิจกรรมนักศึกษา 1 1 
2. รู้จักฉัน รู้จกั ม.อุบลฯ 1 1 
3. ค่ายผู้น ากจิกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 1 - 
4. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 1 1 
5. เชิดชูเกียรติบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 1 1 
6. เชิดชูเกียรติพลเมืองของมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ีประจ าปีการศึกษา 2562 1 1 
7. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 1 1 

รวม 7 6 
ร้อยละ 100.0 85.7 

Smart Mind กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้ำงบัณฑติสู่กำรเปน็พลเมอืงโลก   
8. อบรมขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจกฎหมายจราจร 1 - 
9. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  

- โครงการสายตรวจสารวัตรนักศึกษา 
- แนวทางสร้างเสริมจิตส านึกการขับขี่ปลอดภัยและสอบใบขับขี่ส าหรับนกัศึกษาฯ 

1  

1 
1 

10. ตักบาตรประจ าสัปดาห์ทกุวันพฤหัสบดี ครั้งที่ 6 1 - 
11. จุดประทีปบูชาพระรัตนตรัย 1 - 

รวม 4 2 
ร้อยละ 100.0 50.0 

Smart Heritage กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะและวัฒนธรรม   
12. UBU Loykratong Festival 2019 1 1 
13. สร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด 1 1 
14. เอิ้นขวัญน้อง นอบน้อมครู ประจ าปีการศึกษา 2563 1 - 
15. พิราบขาว UBU Music Contest #13 1 1 
16. มหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 1 1 

รวม 5 4 
ร้อยละ 100.0 80.0 

Smart Heart กิจกรรมพัฒนำทักษะบ ำเพ็ญประโยชนฯ์   
17. อาสาสมัคร ม.ทราย สานฝันปันสุขเพื่อน้อง 1 - 
18. อาสาช่วยเหลือผู้ปว่ยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 1 1 
19. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทกัษะชวีิต "น้องพี่ต้อง CPR เป็น" 1 1 
20. สร้างสัมพันธ์ สานสายใย สร้างคนค่าย เพื่อสังคมครั้งที่ 27 1 1 
21. อาสาฟื้นฟูหลังน้ าท่วม 1 1 
22. เกษตรอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18 1 - 
23. อาสาทาส ี 1 1 
24. ค่ายพิราบขาว ครั้งที่ 16 1 1 
25. ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา 1 1 
26. จิตอาสา มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 1 1 
27. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเฝ้าระวงัเหตุฉุกเฉิน 1 1 
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โครงกำรกิจกรรม 
เปรียบเทียบ 

แผน ด ำเนินกำร 
28. ฝึกอบรมการกู้ภยัทางน้ า (Water Rescue) 1 1 
29. อาสาพัฒนาชนบท 1 1 
30. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลยั (GREEN YOUTH) - 1 

รวม 13 12 
ร้อยละ 100.0 92.3 

Smart Health กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพ   
31. อบรมกีฬา ASTG ประจ าปี 2562 1 1 
32. จัดการแข่งขัน UBU Pistol Game Open 2019 1 1 
33. กีฬาสานสัมพันธ ์กันเกราเกมส์ 1 1 
34. เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก 1 1 
35. เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม       1 1 
36. กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือก          1 1 
37. กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 47 รอบมหกรรม         1 1 
38. ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาดา้นกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ (E-sport,แบดมินตนั) 1 1 
39. อบรมเชิงปฏิบัติทักษะกีฬาดาบสากลเบือ้งต้น 1 1 
40. Swimming Instruction 4th 1 1 
41. จัดการแข่งขัน UBU BASKETBALL OPEN 10th 1 1 

รวม 11 11 
ร้อยละ 100.0 100.0 

Smart Brain กิจกรรมพัฒนำทักษะทำงวิชำกำรและวิชำชีพ   
42. ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ คร้ังที่ 24  1 1 
43. เม็ดทรายรวมใจห่วงใยสุขภาพชุมชน ครัง้ที่ 9 1 1 
44. อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา 1 1 

รวม 3 3 
ร้อยละ 100.0 100.0 

Smart Learning กิจกรรมพัฒนาทกัษะความคิดและการเรียนรู้   
45. อบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน 1 1 
46. อบรมกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 1 

รวม 2 2 
ร้อยละ 100.0 100.0 

Smart IT กิจกรรมพัฒนำทักษะ IT   
47. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 1 1 

รวม 1 1 
ร้อยละ 100.0 100.0 

Smart  Entrepreneurship กิจกรรมส่งเสริมกำรเป็นผู้ประกอบกำร   
48. โครงการฝึกทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 1 - 

รวม 1 - 
ร้อยละ 100.0 - 
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โครงกำรกิจกรรม 
เปรียบเทียบ 

แผน ด ำเนินกำร 
Smart Innovation กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนำทักษะนวตักรรม   
49. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกระเวยีง 1 1 

รวม 1 1 
ร้อยละ 100.0 100.0 

Smart English กิจกรรมพัฒนำทักษะภำษำองักฤษ   
50. พี่ติวน้อง (ครั้งที่ 2 - 4) 1 1 

รวม 1 1 
ร้อยละ 100.0 100.0 

รวมทุก Smart 49 43 

ร้อยละทุก Smart 100.0 87.8 
  

จากตารางที่ 6 ปีงบประมาณ 2563  มีด าเนินโครงการกิจกรรมเทียบกับแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาประจ าปี จ านวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.8 โดยบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 
2563 :  ร้อยละ 80 ซึ่งแบ่งเป็นโครงการกิจกรรม UBU Smart ตามแผนจะมีโครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการ 
เนื่องจากอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือโครงการไม่ได้รับอนุมัติจัดท าตาม
มาตรการและนโยบายต่างๆ 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบกำรด ำเนินกำรโครงกำรกิจกรรมกับแผนปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำ 
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ตำรำงที่ 7 กำรด ำเนินโครงกำรกิจกรรมเทียบแผนปฏิบัติกำรพัฒนำทักษะนักศึกษำภำพรวม 
กิจกรรมรำยด้ำน ด ำเนินกำร ไม่ด ำเนินกำร รวม 

โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ โครงการ ร้อยละ 

Smart Character กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพฯ ,ความเป็นพลเมอืงฯ 6 85.7 1 14.3 7 100.0 
Smart Mind กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมฯ 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

Smart Heritage กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 4 80.0 1 20.0 5 100.0 

Smart Heart กิจกรรมพัฒนาทักษะบ าเพญ็ประโยชน์ฯ 12 92.3 1 7.7 13 100.0 

Smart Health กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ 11 100.0 - - 11 100.0 

Smart Brain กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวชิาชพี 3 100.0 - - 3 100.0 

Smart Learning กิจกรรมพัฒนาทกัษะความคิดและการเรียนรู้ 2 100.0 - - 2 100.0 

Smart IT กิจกรรมพัฒนาทกัษะ IT 1 100.0 - - 1 100.0 

Smart  Entrepreneurship กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ - - 1 100.0 1 100.0 

Smart Innovation กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทกัษะนวัตกรรม 1 100.0 - - 1 100.0 

Smart English กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 1 100.0 - - 1 100.0 

รวม 43 87.8 6 12.2 49 100.0 
 

จากตารางที่ 7 ปีงบประมาณ 2563  มีด าเนินโครงการกิจกรรมเทียบกับแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาประจ าป ีจ านวน 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.8 (บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2563 :  
ร้อยละ 80) ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.2  
 

 
แผนภูมิที่ 5 เปรียบเทียบกำรด ำเนินกำรโครงกำรกิจกรรมภำพรวม 
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3.6 กำรขออนุมัติจัดท ำและเบิกจ่ำยโครงกำรกิจกรรม 
การขออนุมัติจัดท าโครงการต้องด าเนินการเสนอขออนุมัติจัดท าก่อนด าเนินโครงการ อย่างน้อย 15 วัน

ท างานและการขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการต้องด าเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการภายใน 30 วันท างาน (รวม
วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)  

 

ตำรำงท่ี 8 กำรขออนุมัติจัดท ำโครงกำร 

กิจกรรมรำยด้ำน 
กำรขออนุมัติจัดท ำตำมเกณฑ์ รวม 

ปกต ิ ร้อยละ ล่ำช้ำ ร้อยละ โครงกำร ร้อยละ 
1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพญ็ประโยชน์ 1 8.3 11 91.7 12 100.0 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความซ่ือสัตย์มีวนัิย คุณธรรมจริยธรรม - - 2 100.0 2 100.0 

3. กิจกรรมสติปัญญา ทกัษะวิชาการและวิชาชพี 3 50.0 3 50.0 6 100.0 

4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสขุภาพ และนันทนาการ 3 27.3 8 72.7 11 100.0 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 2 50.0 2 50.0 4 100.0 

6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน 1 25.0 3 75.0 4 100.0 

7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล 1 25.0 3 75.0 4 100.0 

รวม 11 25.6 32 74.4 43 100.0 
 

จากตารางที่ 8 พบว่า มีโครงการด าเนินการขออนุมัติจัดท าโครงการตามเกณฑ์ จ านวน 11 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 25.6 ด าเนินการล่าช้า จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.4 
 
ตำรำงท่ี 9 กำรขออนุมัติเบิกจ่ำยโครงกำร  

กิจกรรมรำยด้ำน 
กำรขออนุมัติเบิกจ่ำยตำมเกณฑ ์ รวม 
ปกต ิ ร้อยละ ล่ำช้ำ ร้อยละ โครงกำร ร้อยละ 

1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพญ็ประโยชน์ 9 75.0 3 25.0 12 100.0 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความซ่ือสัตย์มีวนัิย คุณธรรมจริยธรรม 2 100.0 - - 2 100.0 

3. กิจกรรมสติปัญญา ทกัษะวิชาการและวิชาชพี 5 83.3 1 16.7 6 100.0 

4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสขุภาพ และนันทนาการ 6 54.5 5 45.5 11 100.0 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา 3 75.0 1 25.0 4 100.0 

6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน 4 100.0 - - 4 100.0 

7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล 4 100.0 - - 4 100.0 

รวม 33 76.7 10 23.3 43 100.0 
 

จากตารางที่ 9 พบว่า มีโครงการด าเนินการขออนุมัติ เบิกจ่ายโครงการตามเกณฑ์ จ านวน 33 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 76.7 ด าเนินการล่าช้า จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.3 โดยมีโครงการกิจกรรม 3 
ด้าน ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ทั้งหมด 
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ตำรำงท่ี 10 กำรขออนุมัติจัดท ำและเบิกจ่ำยโครงกำรกิจกรรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

กิจกรรมรำยด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
ขออนุมัติตำมเกณฑ์ 
จัดท ำ เบิกจ่ำย 

กิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์    
1. อาสาทาสี อาสาพัฒนาฯ - - 
2. ค่ายพิราบขาว ครั้งท่ี 16 พิราบขาว - - 
3. สร้างสัมพันธ์ สานสายใย สร้างคนค่าย เพื่อสังคมครั้งท่ี 27 ข้าวเหนียวปั้นน้อย -  
4. อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ อาสากู้ชีพ ม.อุบลฯ   
5. ม.อุบลฯ รวมพลจิตอาสา สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ - - 
6. อาสาฟ้ืนฟูหลังน้ าท่วม อาสาสมัคร ม.อุบลฯ -  
7. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน อาสากู้ชีพ ม.อุบลฯ -  
8. จิตอาสา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ -  
9. ฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ า (Water Rescue) อาสากู้ชีพ ม.อุบลฯ -  
10. อาสาพัฒนาชนบท งานพัฒนาทักษะนักศึกษา -  
11. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (GREEN YOUTH) UBU Green Club -  
12. อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะชีวิต "น้องพี่ต้อง CPR เป็น" อาสากู้ชีพ ม.อุบลฯ -  
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม    
13. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการสายตรวจสารวัตรนักศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร -  
14. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แนวทางสร้างเสริมจิตส านึกการขับขี่

ปลอดภัยและสอบใบขับขี่ส าหรับนักศึกษาฯ 
สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ -  

กิจกรรมสติปัญญำ ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ    
15. เม็ดทรายรวมใจห่วงใยสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 9 เม็ดทราย  - 
16. ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งท่ี 24 วิชาการ   
17. อบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราช

จักรีวงศ์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน 
สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 

 
  

18. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกระเวียง Rubber Tech UBU -  
19. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะนักศึกษา งานพัฒนาทักษะนักศึกษา -  
20. อบรมกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ 

รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
งานพัฒนาทักษะนักศึกษา -  

กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพ และนันทนำกำร    
21. เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 รอบคัดเลือก สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ - - 
22. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 47 รอบคัดเลือก          สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ - - 
23. กีฬาสานสัมพันธ์ กันเกราเกมส์ สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ   
24. เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 รอบมหกรรม    สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ -  
25. อบรมกีฬา ASTG ประจ าปี 2562  UBU BB GUN CLUB - - 
26. กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 47 รอบมหกรรม         สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ  - 
27. จัดการแข่งขัน UBU Pistol Game Open 2019  UBU BB GUN CLUB - - 
28. อบรมเชิงปฏิบัติทักษะกีฬาดาบสากลเบื้องต้น ดาบสากล -  
29. จัดการแข่งขัน UBU BASKETBALL OPEN 10th  บาสเกตบอล -  
30. ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ (E-sport,แบดมินตัน) สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ -  
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กิจกรรมรำยด้ำน ผู้รับผิดชอบ 
ขออนุมัติตำมเกณฑ์ 
จัดท ำ เบิกจ่ำย 

31. Swimming Instruction 4th  ว่ายน้ า   
กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศำสนำ    
32. UBU Loykratong Festival 2019 สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ - - 
33. สร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ -  

34. มหาดุริยางค์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดนตรีไทย   

35. พิราบขาว UBU Music Contest #13 พิราบขาว/กันเกราบันเทิงศิลป์   

กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตย และควำมภูมิในสถำบัน    
36. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ   

37. เชิดชูเกียรติบัณฑิต ปีการศึกษา 2561 สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ -  

38. เชิดชูเกียรติพลเมืองของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 สภานักศึกษา ม.อุบลฯ -  

39. เฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินี 

งานพัฒนาทักษะนักศึกษา -  

กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล    
40. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ   

41. พี่ติวน้อง ครั้งท่ี 2 สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ -  

42. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 งานพัฒนาทักษะนักศึกษา -  

43. รู้จักฉัน รู้จัก ม.อุบลฯ สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ -  

 
จากตารางที่ 10 พบว่า มีชมรมที่ขออนุมัติจัดท าและเบิกจ่ายโครงการตามเกณฑ์ จ านวน 6 ชมรม ได้แก่ 

ชมรมอาสากู้ชีพ ม.อุบลฯ ชมรมวิชาการ ชมรมว่ายน ้า ชมรมดนตรีไทย ชมรมพิราบขาวและชมรมกันเกรา
บันเทิงศิลป์ โดย สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ ด าเนินโครงการทั้งหมด 17 โครงการ แต่ด าเนินการขออนุมัติจัดท า
และเบิกจ่ายโครงการตามเกณฑ์ จ านวน 4 โครงการ 

 
แผนภูมิที่ 6 กำรขออนุมัติจัดท ำโครงกำรกิจกรรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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แผนภูมิที่ 7 กำรขออนุมัติเบิกจ่ำยโครงกำรกิจกรรมตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 
3.7 งบประมำณ 
ตำรำงท่ี 11 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของกิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 

โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

1. อาสาทาส ี    32,000.00     32,000.00     32,000.00  100.0 
2. ค่ายพิราบขาว ครั้งท่ี 16    73,000.00     73,000.00     73,000.00  100.0 
3. สร้างสมัพันธ์ สานสายใย สร้างคนค่าย เพื่อสังคมครั้งท่ี 27    39,500.00     39,500.00     39,500.00  100.0 
4. อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจบ็ ณ จุดเกดิเหตุ    60,000.00     60,000.00     60,000.00  100.0 
5. ม.อุบลฯ รวมพลจติอาสา  161,500.00   161,500.00   161,050.00  99.7 
6. อาสาฟื้นฟูหลังน้ าท่วม      3,500.00       3,500.00       3,500.00  100.0 
7. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน    65,000.00     47,355.00     45,780.00  96.7 
8. จิตอาสา มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  100,000.00   100,000.00     98,945.00  98.9 
9. ฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ า (Water Rescue)  108,200.00   103,277.00     94,529.00  91.5 
10. อาสาพัฒนาชนบท  153,000.00   153,000.00   153,000.00  100.0 
11. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย 

(GREEN YOUTH) 
              -       25,000.00     25,000.00  100.0 

12. อบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเพิม่ทักษะชีวิต "น้องพี่ต้อง CPR เป็น"    18,700.00       7,300.00       7,300.00  100.0 
รวม 814,400.00 805,432.00 793,604.00 98.5 

 

จากตารางที่ 11 การใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ พบว่า งบประมาณที่ขออนุมัติไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณเป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุมัติ มี 4 โครงการ ที่ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ  
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ตำรำงท่ี 12 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 

โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

1. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โครงการสายตรวจ
สารวัตรนักศึกษา 

   32,000.00     32,000.00     32,000.00  100.0 

2. การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม แนวทางสร้างเสริม
จิตส านึกการขับขี่ปลอดภัยและสอบใบขับขี่ส าหรับนักศึกษาฯ 

   73,000.00     73,000.00     73,000.00  100.0 

รวม 105,000.00 105,000.00 105,000.00 100.0 
 

จากตารางที่ 12 การใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม
พบว่า งบประมาณท่ีขออนุมัติเท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน และใช้งบประมาณเป็นไปตามท่ีได้รับอนุมัติ  
 

ตำรำงท่ี 13 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของกิจกรรมสติปัญญำ ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ 

โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

1. เม็ดทรายรวมใจห่วงใยสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 9    50,000.00     50,000.00     50,000.00  100.0 
2. ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งท่ี 24    80,000.00     80,000.00     80,000.00  100.0 
3. อบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

พระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทน 
   15,000.00     14,615.00     14,615.00  100.0 

4. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์บ้านโคกระเวียง    60,000.00     60,000.00     59,214.00  98.7 
5. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะ

นักศึกษา 
              -                  -                  -    - 

6. อบรมกล่าวสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรม
ราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   12,900.00     11,950.00     11,950.00  100.0 

รวม 217,900.00 216,565.00 215,779.00 99.6 
 

จากตารางที่ 13 การใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ พบว่า 
งบประมาณที่ขออนุมัติไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ส่วนใหญ่ใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ มี
เพียง 1 โครงการ ที่ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ และมี 1 โครงการไม่ใช้งบประมาณ 
 

ตำรำงท่ี 14 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของกิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพ และนันทนำกำร 

โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

1. เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 
รอบคัดเลือก 

   73,360.00     73,360.00     70,145.00  95.6 

2. กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย  ครั้งท่ี 47 รอบคัดเลือก           450,000.00   450,000.00   454,749.00  101.1 
3. กีฬาสานสมัพันธ์ กันเกราเกมส ์  280,000.00   280,000.00   278,735.00  99.5 
4. เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 

รอบมหกรรม       
   53,705.00     53,705.00     53,705.00  100.0 

5. อบรมกีฬา ASTG ประจ าปี 2562     12,000.00     11,900.00     11,900.00  100.0 
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โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

6. กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 รอบมหกรรม          800,000.00   800,000.00   568,163.00  71.0 
7. จัดการแข่งขัน UBU Pistol Game Open 2019     18,000.00     17,990.00     17,990.00  100.0 
8. อบรมเชิงปฏิบัติทักษะกีฬาดาบสากลเบื้องต้น    11,200.00     11,180.00     11,180.00  100.0 
9. จัดการแข่งขัน UBU BASKETBALL OPEN 10th     45,000.00     44,905.00     44,905.00  100.0 
10. ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ     70,000.00     62,070.00     17,170.00  27.7 
11. Swimming Instruction 4th     21,200.00     21,200.00     21,200.00  100.0 

รวม 1,834,465.00 1,826,310.00 1,549,842.00 84.9 
 

จากตารางที่ 14 การใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ 
พบว่า ส่วนใหญ่งบประมาณท่ีขออนุมัติไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผนและใช้งบประมาณเป็นไปตามท่ีได้รับ
อนุมัติ มี 4 โครงการ ที่ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติและมีเพียง 1 โครงการที่ใช้จ่ายงบประมาณ
มากกว่าที่ได้รับอนุมัต ิ

 

ตำรำงท่ี 15 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศำสนำ 

โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

1. UBU Loykratong Festival 2019 200,000.00  200,000.00  193,130.00  96.6 
2. สร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด  30,000.00   30,000.00    30,000.00  100.0 
3. มหาดุรยิางค์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง  75,000.00   75,000.00    69,000.00  92.0 
4. พิราบขาว UBU Music Contest #13  18,600.00   18,600.00    17,600.00  94.6 

รวม 323,600.00 323,600.00 309,730.00 95.7 
 

จากตารางที่ 15 การใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา  พบว่า 
งบประมาณที่ขออนุมัติเท่ากับงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ส่วนใหญ่ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ
และมีเพียง 1 โครงการใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัต ิ
 
ตำรำงท่ี 16 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตย และควำมภูมิในสถำบัน 

โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

1. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 

   60,000.00     60,000.00     43,640.00  72.7 

2. เชิดชูเกียรติบณัฑติ ปีการศึกษา 2561  114,030.00   114,030.00     85,804.50  75.3 
3. เชิดชูเกียรติพลเมืองของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
 100,000.00   101,245.00     98,545.00  97.3 

4. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

     3,800.00       1,500.00       1,500.00  100.0 

รวม 277,830.00 276,775.00 229,489.50 82.9 
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จากตารางที่ 16 การใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิใน
สถาบัน พบว่า งบประมาณที่ขออนุมัติไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน แต่มี 1 โครงการงบประมาณที่ขอ
อนุมัติเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ส่วนใหญ่ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติและมีเพียง 1 
โครงการใช้งบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ 

 

ตำรำงท่ี 17 กำรใช้จ่ำยงบประมำณของกิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล 

โครงกำรกิจกรรม 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

1. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 200,000.00   200,000.00  181,107.00  90.6 
2. พี่ติวน้อง ครั้งท่ี 2  13,070.00     13,070.00    13,070.00  100.0 
3. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563  44,800.00     44,800.00    44,800.00  100.0 
4. รู้จักฉัน รู้จัก ม.อุบลฯ  75,500.00     75,225.00    71,665.00  95.3 

รวม 333,370.00 333,095.00 310,642.00 93.9 
 

จากตารางที่ 17 การใช้จ่ายงบประมาณของกิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติและเสริมสร้างสมรรถนะ
สากล พบว่า งบประมาณที่ขออนุมัติไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน มี 2 โครงการใช้งบประมาณเป็นไป
ตามท่ีได้รับอนุมัติ และมี 2 โครงการใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ 
 

ตำรำงท่ี 18 สรุปกำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมประเภทกิจกรรม 7 ด้ำน 

กิจกรรมรำยด้ำน 
งบประมำณ (บำท) 

ร้อยละ 
แผน ได้รับอนมุัต ิ เบิกจ่าย 

1. กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ 814,400.00 805,432.00 793,604.00 98.5 
2. กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตยม์วีินัย คุณธรรมจรยิธรรม 105,000.00 105,000.00 105,000.00 100.0 
3. กิจกรรมสติปญัญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ 217,900.00 216,565.00 215,779.00 99.6 
4. กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ 1,834,465.00 1,826,310.00 1,549,842.00 84.9 
5. กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และศาสนา 323,600.00 323,600.00 309,730.00 95.7 
6. กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน 277,830.00 276,775.00 229,489.50 82.9 
7. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้าง

สมรรถนะสากล 
333,370.00 333,095.00 310,642.00 93.3 

รวม 3,906,565.00 3,886,777.00 3,514,086.50 90.4 
 

จากตารางที่ 18 การใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทกิจกรรม 7 ด้าน พบว่า งบประมาณที่ขออนุมัติไม่
เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ค่าใช้จ่ายจริง 3,514,086.50 บาท ค่าใช้จ่ายตามแผน 3,906,565.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 90 ภาพรวมใช้จ่ายงบประมาณไม่เกินที่ได้รับอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 90.4 ซึ่งส่วนใหญ่ใช้จ่าย
งบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ มีเพียงกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ใช้
งบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ กิจกรรมสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.6 
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กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 98.5 กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา คิดเป็นร้อยละ 95.7 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้าง
สมรรถนะสากล คิดเป็นร้อยละ 93.3 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 
84.9 และกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 82.9 ตามล าดับ 

 

 
แผนภูมิที่ 7 กำรใช้จ่ำยงบประมำณตำมประเภทกิจกรรม 7 ด้ำน 

 
แผนภูมิที่ 8 สัดส่วนกำรใช้งบประมำณกับงบประมำณตำมแผน
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3.8 กำรประเมินควำมส ำเร็จของโครงกำร 
ตำรำงท่ี 19 ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรที่บรรลุผลตำมตัวชี้วัด 

โครงกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
กิจกรรมเสริมสร้ำงจิตส ำนึกสำธำรณะและกำรบ ำเพ็ญประโยชน์ 

1. อาสาทาส ี อาสาพัฒนาฯ 1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

2. ค่ายพิราบขาว ครั้งท่ี 16 พิราบขาว 1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

3. สร้างสมัพันธ์ สานสายใย สร้าง
คนค่าย เพื่อสังคมครั้งท่ี 27 

ข้าวเหนียวปั้น
น้อย 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

4. อาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและ
ผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหต ุ

อาสากู้ชีพ ม.
อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

5. ม.อุบลฯ รวมพลจติอาสา สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 700 คน เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ (500 คน) 
2.นักศึกษาได้ท ากิจกรรมจติอาสาร่วมกัน 

บรรลเุป้าหมาย 

6. อาสาฟื้นฟูหลังน้ าท่วม อาสาสมัคร ม.
อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

7. ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
และเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน 

อาสากู้ชีพ ม.
อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

8. จิตอาสา มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

9. ฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ า 
(Water Rescue) 

อาสากู้ชีพ ม.
อุบลฯ 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ (80) 
2.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด(80) 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
2.ผู้เข้าร่วมทุกคนผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

บรรลเุป้าหมาย 

10. อาสาพัฒนาชนบท งานพัฒนา
ทักษะนักศึกษา 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ (80) 
2.ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน (5) 

  

11. กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
เยาวชนภายในมหาวิทยาลัย 
(GREEN YOUTH) 

UBU Green 
Club 
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โครงกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
12. อบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อเพิม่

ทักษะชีวิต "น้องพี่ต้อง CPR เป็น" 
อาสากู้ชีพ ม.
อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตยม์ีวินัย คุณธรรมจริยธรรม 
13. การส่งเสริมคณุธรรมและจริยธรรม 

โครงการสายตรวจสารวัตรนักศึกษา 
นักศึกษาวิชา
ทหาร 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (80) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

14. การส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม แนวทางสร้างเสรมิ
จิตส านึกการขับขี่ปลอดภัยและ
สอบใบขับข่ีส าหรับนักศึกษาฯ 

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สอบใบอนุญาตขับข่ีผ่านร้อย
ละ 80 
3. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินโครงการ ร้อยละ 
80 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท้ังหมด จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 300 คน 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท้ังหมด จ านวน 300 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 300 คน 
3. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีสุ่ด มี
ค่าเฉลี่ย 4.21 ข้ึนไปทุกรายการ โดยระดับความพึงพอใจใน ภาพรวม
โครงการ อยู่ในระดับมากทีสุ่ด มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 4.48 คิดเป็นร้อยละ 
89.6 จากผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 180 คน  

บรรลเุป้าหมาย 

กิจกรรมสติปัญญำ ทักษะวิชำกำรและวิชำชีพ 
15. เม็ดทรายรวมใจห่วงใยสุขภาพ

ชุมชน ครั้งท่ี 9 
เม็ดทราย 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กลุ่มเป้าหมาย 
2. มีประชาชนเข้าร่วมโครงการไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
3. การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 
4. การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการมีค่าเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.51 จาก 5 

1. นักศกึษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 60 คน ตามกลุม่เป้าหมายทีต่ั้ง
ไว ้
2. ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 45 คน ตามกลุม่เป้าหมาย
ที่ตั้งไว ้
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจมากกว่า 3.51 จาก 5.00 โดยเฉลี่ย 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการมี
ระดับความพึงพอใจมากกว่า 3.51 จาก 5.00 โดยเฉลี่ย 
 

บรรลเุป้าหมาย 

16. ค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งที่ 24 วิชาการ 1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.จ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่ากว่าร้อยละ 80 
3.คะแนนจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 

1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 91 คน ตามกลุ่มเป้าหมายทีต่ั้ง
ไว ้
2.นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 90 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 

บรรลเุป้าหมาย 
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โครงกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
4. ระดับคะแนนการท าแบบทดสอบของนักเรียนหลังท่ีเข้าร่วม
โครงการคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

3.ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มรีะดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สดุ มี
ค่าเฉลี่ย 3.51 ข้ึนไปทุกรายการ โดยระดับความคิดเห็นในภาพรวม
โครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.2 
4.ระดับคะแนนการท าแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมโครงการของนักเรียน 
คะแนนเฉลีย่ 25.9 คิดเป็นร้อยละ 50 ระดับคะแนนการท า
แบบทดสอบหลังเข้าร่วมโครงการของนักเรียน คะแนนเฉลี่ย 37.2 คิด
เป็นร้อยละ 74 

17. อบรมทักษะการกล่าวสุนทร
พจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ
พระบรมราชจักรีวงศ์ เพื่อ
คัดเลือกเป็นตัวแทน 

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 
 

1.จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการคดัเลอืก (2) 
2.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมและฝึกทักษะ
การใช้ภาษาในการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อท่ีก าหนด (80) 

1.มีนักศึกษาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ระดับอุดมศึกษา ครัง้
ที่ 2 ประจ าปี 2562 รอบคัดเลือก ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวน 2 คน ได้แก่ 1.นายชัยอนันต์ สัจจาวาท คณะเกษตรศาสตร์ 
และ 2. นางสาวอารี ราชรินทร์ คณะศลิปศาสตร ์
2. ผู้เข้าร่วมโครงการไดร้ับการอบรมและฝึกทักษะการใช้ภาษาในการ
กล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “สรา้งคนสร้างงานด้วยโครงการ
พระราชด าริ” ได้อยา่งเหมาะสมฯ จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
86.6 จากกลุ่มเป้าหมาย 67 คน 

บรรลเุป้าหมาย 

18. โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์บ้าน
โคกระเวียง 

Rubber Tech 
UBU 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

1. นักศึกษาได้น าความรู้มาใช้ในการสร้างโรงอบพลังงานแสงอาทิตย ์
2. นักศึกษารู้จักวางแผน และแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า 
3. นักศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี่อสังคม 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

19. อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท า
ข้อเสนอโครงการพัฒนาทักษะ
นักศึกษา 

งานพัฒนา
ทักษะนักศึกษา 

1. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2. ร้อยละของข้อเสนอโครงการทีว่ัดหรือประเมินผลได้ (80) 

1.จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม 56 คน เกินกลุ่มเป้าหมาย (51 คน) 
2.นักศึกษามีการจัดท าข้อเสนอโครงการและมีการก าหนดการวัดผล
ประเมินผล จ านวน 41 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 157 จาก จ านวน
ชมรม สโมสร สภานักศึกษา ท่ีเข้าร่วมการอบรม จ านวน 26 ชมรม 

บรรลเุป้าหมาย 

20. อบรมกล่าวสุนทรพจน์
อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระ
บรมราชจักรีวงศ์ รอบคัดเลือก
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

งานพัฒนา
ทักษะนักศึกษา 

1. นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 ผ่านการ
ทดสอบการใช้ภาษาในการกล่าวสนุทรพจน์ได้อย่างเหมาะสม 
2. ได้ตัวแทนมหาวิทยาลัยทีผ่่านการคัดเลือก จ านวน 2 คน 

1. จ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ท้ังหมด จ านวน 46 คน คิด
เป็นร้อยละ 90 จากกลุ่มเปา้หมายนักศึกษา จ านวน 50 คน 

บรรลเุป้าหมาย 
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โครงกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
2. จากการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย มีนักศึกษา
ที่ผ่านการคดัเลือกเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลยั ท้ังสิ้น จ านวน 4 คน 
ดังนี ้
1.นายสุธิพงศ์ สวดโสม คณะศลิปศาสตร ์
2.นางสาวสิริกร นิลโท คณะศลิปศาสตร์ 
3.นางสาวทิพวรรณ กุดเป่ง คณะศิลปศาสตร์ 
4.นายกฤษฎิ์ชยากร เงางาม คณะศิลปศาสตร ์
โดย กรรมการฝ่ายฝึกซ้อมจะท าการฝึกซ้อมให้นักศึกษาทั้ง 4 คน แล้ว
คัดให้เหลือ 2 คนเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลยัเข้าร่วมการประกวด
สุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลมิพระเกยีรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งท่ี 3 
ประจ าปี 2563 รอบคัดเลือกประจ าภูมิภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 

กิจกรรมเสริมสร้ำงและพัฒนำสุขภำพ และนันทนำกำร 
21. เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 
รอบคัดเลือก 

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

22. กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ
ไทย ครั้งท่ี 47 รอบคัดเลือก          

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

23. กีฬาสานสมัพันธ์ กันเกราเกมส ์ สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.การจัดการแข่งขันกีฬา แสตนเชียร์ ผู้น าเชียร์ และกองเชียร์
สามารถด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดส าเร็จ 

1.ผู้มาเข้าร่วมทั้งหมด 2,850 คน จากเป้าหมาย 2,100 คน 
2.ด าเนินการตามแผนงานท่ีก าหนดส าเร็จ การจดัการแข่งขันกีฬา แส
ตนเชียร์ ผู้น าเชียร์ และกองเชียร์ การสมคัรเข้าร่วมการแข่งขันของแต่
ละคณะ ไม่น้อยกว่า 8 ชนิดกีฬา มีการประท้วง 1 ชนิดกีฬา จากการ
แข่งขันทั้งหมด 11 ชนิดกีฬาคิดเป็น 9 % ของชนิดกีฬาท้ังหมด 

บรรลเุป้าหมาย 

24. เก็บตัวฝึกซ้อมกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 47 
รอบมหกรรม       

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

25. อบรมกฬีา ASTG ประจ าปี 2562  UBU BB GUN 
CLUB 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ (80) 
2.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด(80 
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โครงกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
26. กีฬามหาวิทยาลยัแห่งประเทศ

ไทย ครั้งท่ี 47 รอบมหกรรม         
สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

27. จัดการแข่งขัน UBU Pistol 
Game Open 2019  

UBU BB GUN 
CLUB 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (80) 
2.ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันภาพรวม (3.51) 

  

28. อบรมเชิงปฏิบัติทักษะกีฬาดาบ
สากลเบื้องต้น 

ดาบสากล 1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ (80) 
2.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด(80) 

1.ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 92.5 จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมตามเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81 ของผู้เข้าร่วมทัง้หมด 

บรรลเุป้าหมาย 

29. จัดการแข่งขัน UBU 
BASKETBALL OPEN 10th  

บาสเกตบอล 1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (80) 
2.ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันภาพรวม (3.51) 

  

30. ส่งเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษา
ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
(E-sport,แบดมินตัน) 

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (80) 
2.ระดับความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันภาพรวม (3.51) 

  

31. Swimming Instruction 4th  ว่ายน้ า 1.ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (70) 
2.ร้อยละของนักศึกษาผา่นการทดสอบทักษะการว่ายน้ า
เบื้องต้น (80) 

1.จ านวนนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 60 คน (นักศึกษาเข้าอบรม 30 
คน และทีมงานชมรม 30 คน) 
2.ผู้เข้าร่วมโครงการ 30 คน ผ่านทั้งท่าฟรีสไตล์และท่ากบ จ านวน 26 
คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 
3.ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจโครงการในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.24  อยู่ในระดับมาก  

บรรลเุป้าหมาย 

กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม และศำสนำ 
32. UBU Loykratong Festival 

2019 
สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษามีบทบาทในการจัดกิจกรรมและการมี
ส่วนร่วมในงานวันส าคญั และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย (80) 
2.ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารว่มโครงการ (85) 

1. ผู้เข้าร่วมมีบทบาทในการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในงานวัน
ส าคัญ มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 คิดเป็นร้อยละ 79.8 และมีส่วนร่วมใน
การรักษาขนบธรรมเนยีมประเพณีอันดีงามของคนไทย มคี่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.22 คิดเป็นร้อยละ 84.4 
2. ความพึงพอใจโดยภาพรวมต่อการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้
มีค่าเฉลีย่เท่ากับ 4.35 คิดเป็นร้อยละ 87 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 
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โครงกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
33. สร้างสรรค์ประเพณี สามัคคีกันเกรา 

น้องอ้ายเต้าเอาบุญผะเหวด 
สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1. นักศึกษาที่เห็นความส าคญัของศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 จากกลุม่เป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น 1,582 คน เกินจ านวน
กลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว ้
2. ผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสดุ 
มีค่าเฉลีย่ 3.51 ข้ึนไปทุกรายการ โดยระดับความคิดเห็นใน 
ภาพรวมโครงการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 คิดเป็นร้อยละ 89.2 
และความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.2 

บรรลเุป้าหมาย 

34. มหาดุรยิางค์เฉลิมพระเกียรติ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ดนตรไีทย 1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (80) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

35. พิราบขาว UBU Music 
Contest #13 

พิราบขาว/
กันเกราบันเทิง
ศิลป ์

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
2. จ านวนวงในการสมัครเข้าแข่งขันร้อยละ 70 
3. จ านวนเงินที่ได้จากผูส้นับสนุนโครงการได้ 20,000 บาทขึ้น
ไป 

1.นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการ 130 คน เกินเป้าหมายทีต่ั้งไว้ (73 คน) 
2.จ านวนวงในการสมัครเข้าแข่งขันทั้งหมด จ านวน 15 วง คิดเป็นร้อย
ละ 75 จากกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 20 วง  
3. จ านวนเงินที่ได้จากผูส้นับสนุนโครงการได้ 10,000บาทแต่สามารถ
น าเงินสบทบโครงการค่ายพริาบขาวครั้งท่ี 17 ได้ 

บรรลเุป้าหมาย 

     
กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นประชำธิปไตย และควำมภูมิในสถำบัน 

36. เลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา 2563 

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1. นักศึกษาจากทุกคณะมาใช้สิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
2. ร้อยละของบัตรเสยีไมเ่กินร้อยละ 1% ของจ านวนผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งท้ังหมด 
3. มีคณะกรรมการบรหิารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
- สโมสรนักศึกษา จ านวน 10 คน 
- สภานักศึกษา เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนนักศึกษาท่ีสามารถลง
สมัครได ้

1. นักศึกษามาใช้สิทธ์ิเลือกตั้งจ านวน 14,247 คน เทียบกับปี
การศึกษา 2562 ท่ีมีจ านวนนักศึกษาใช้สิทธ์ิเลือกตั้ง 15,083 คน 
2. ไม่มีบัตรเสีย เนื่องจากใช้ระบบการเลือกตั้งแบบออนไลน ์
3. มีคณะกรรมการบรหิารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี
- สโมสรนักศึกษา จ านวน 10 คน 
- สภานักศึกษา เกินก่ึงหนึ่งของจ านวนนักศึกษาท่ีสามารถลงสมคัรได้ 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

37. เชิดชูเกียรติบณัฑติ ปีการศึกษา 
2561 

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.มีบัณฑิตทีเ่ข้าร่วมรับโล่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบัณฑิตที่
ได้รับโล ่

1.มีบัณฑิตเข้าร่วมรับโล่จ านวน 29 คน ตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด บรรลเุป้าหมาย 
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โครงกำรกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัด ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย 
2.มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดี ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนนักศึกษาท่ีก าหนดไว้ในโครงการ 

2.มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดี จ านวนทั้งสิ้น 1,066 คน 
คิดเป็นร้อยละ 112 

38. เชิดชูเกียรติพลเมืองของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

สภานักศึกษา ม.
อุบลฯ 
 

1. มีนักศึกษาท่ีเข้าร่วมรับรางวัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
นักศึกษา ที่ได้รับโล่ (139 รางวัล) 
2. มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความยินดี ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ของจ านวนนักศกึษาที่ก าหนดไว้ 300 คน 

1.นักศึกษามารับรางวลั จ านวนท้ังสิ้น 
85 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 ของนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลทั้งหมด 
2.มีนักศึกษาเข้าร่วมแสดงความยนิดีทั้งสิ้น 273 คนคิดเป็นร้อยละ 91 
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

ไม่บรรลเุป้าหมาย 

39. เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชิน ี

งานพัฒนา
ทักษะนักศึกษา 

1.จ านวนผู้เข้าร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร (30) 
2.จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจติอาสาและด าเนินการเสร็จใน
เวลาที่ก าหนด (25) 

  

     
กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นนำนำชำติและเสริมสร้ำงสมรรถนะสำกล 

40. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1. คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาท่ีเข้าร่วม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 (40 คน) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

1. มีคณะกรรมการบรหิารองค์การนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของเป้าหมายทั้งหมด 
2. ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีแนวคดิในการจดักิจกรรม 

บรรลเุป้าหมาย 

41. พี่ติวน้อง ครั้งท่ี 2 สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตามเป้าหมาย (90) 
2.ร้อยละของการบรรลุวัตถุประสงค์โครงการ (80) 

  

42. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2563 

งานพัฒนา
ทักษะนักศึกษา 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าชมการถ่ายทอดตามเป้าหมาย (80) 
2.ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  

43. รู้จักฉัน รู้จัก ม.อุบลฯ สโมสรนักศึกษา 
ม.อุบลฯ 

1.ร้อยละของผูเ้ข้าชมการถ่ายทอดตามเป้าหมาย (80) 
2.ด าเนินโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2563 
 

จากตารางที่ 19 พบว่า โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 43 โครงการ ด าเนินการประเมินความส าเร็จของโครงการตาม
ตัวชี้วัด จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79 จากโครงการที่ด าเนินการประเมิน
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ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรวิเครำะห์โครงกำร 
 

การวิเคราะห์ครั้งนี้ ศึกษาสภาพทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของส านักงานพัฒนา
นักศึกษา การเตรียมโครงการครอบคลุมการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ จนไปถึงวิเคราะห์ความเป็นไปได้ และ
จัดล าดับความส าคัญโครงการเฉพาะกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา 7 ด้าน ไม่รวมการจัดซื้อวัสดุ/จัดจ้าง/
ครุภัณฑ์ เดินทางไปราชการ และโครงการบริหารจัดการ เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการ
กิจกรรมของส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งด าเนินการวิเคราะห์โครงการ ในมุมมอง/มิติ 
4 ด้าน ได้แก่ ด้านปริมาณ ด้านเวลา ด้านต้นทุน/งบประมาณ และด้านคุณภาพ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล
โครงสร้างพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ ใช้สถิติพ้ืนฐาน และใช้สูตรการค านวณ/สูตรเงื่อนไข เพื่อวัดความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้ที่ก าหนด  การวิเคราะห์โครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
โครงการได้ดังนี้ 

1. ชมรมที่สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จัดตั้งและต่อทะเบียนชมรม ประจ าปี
งบประมาณ 2563 มี จ านวน 35 ชมรม แบ่งเป็นกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ 
จ านวน 12 ชมรม กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 8 ชมรม กิจกรรม
สติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 8 ชมรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา จ านวน 4 
ชมรม และกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 3 ชมรม ซึ่งองค์การนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะด าเนินโครงการทุกประเภทกิจกรรม 

2. ชมรม/องค์การนักศึกษา มีการด าเนินโครงการจ านวน 18 ชมรม คิดเป็นร้อยละ 50 

3. แผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีโครงการกิจกรรม 49 โครงการ 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 ด าเนินโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการพัฒนา
ทักษะนักศึกษา จ านวน 42 โครงการ และนอกแผนปฏิบัติการพัฒนาทักษะนักศึกษา จ านวน 1 โครงการ รวม
ทั้งสิ้น 43 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 87.8 

4. โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา จ านวน 43 โครงการ แบ่งเป็น  
1) กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ จ านวน 12 โครงการ 

2) กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ จ านวน 11 โครงการ 

3) กิจกรรมสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ จ านวน 6 โครงการ 

4) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และศาสนา จ านวน 4 โครงการ 

5) กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน จ านวน 4 โครงการ 

6) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้างสมรรถนะสากล จ านวน 4 โครงการ 

7) กิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม จ านวน 2 โครงการ 

5. โครงการด าเนินการขออนุมัติจัดท าโครงการตามเกณฑ์ จ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.6 
ด าเนินการล่าช้า จ านวน 32 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 74.4 
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6. โครงการด าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการตามเกณฑ์ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.7 
ด าเนินการล่าช้า จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.3 โดยมีโครงการกิจกรรม 3 ด้าน ด าเนินการตาม
เกณฑ์ได้ทั้งหมด 

7. ชมรมท่ีขออนุมัติจัดท าและเบิกจ่ายโครงการตามเกณฑ์ จ านวน 6 ชมรม ได้แก่  
1) ชมรมอาสากู้ชีพ ม.อุบลฯ 
2) ชมรมวิชาการ 
3) ชมรมว่ายน้ า 
4) ชมรมดนตรีไทย 
5) ชมรมพิราบขาว 
6) ชมรมกันเกราบันเทิงศิลป์  

โดย สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ ด าเนินโครงการทั้งหมด 17 โครงการ แต่ด าเนินการขออนุมัติจัดท าและเบิกจ่าย
โครงการตามเกณฑ์ จ านวน 4 โครงการ 

8. การใช้จ่ายงบประมาณตามประเภทกิจกรรม 7 ด้าน พบว่า งบประมาณที่ขออนุมัติไม่เกิน
งบประมาณที่ตั้งไว้ตามแผน ภาพรวมใช้จ่ายงบประมาณไม่เกินที่ได้รับอนุมัติ คิดเป็นร้อยละ 90.4 ซึ่งส่วนใหญ่
ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ มีเพียงกิจกรรมเสริมสร้างความซื่อสัตย์มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม ใช้
งบประมาณเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติ กิจกรรมสติปัญญา ทักษะวิชาการและวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 99.6 
กิจกรรมเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการบ าเพ็ญประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 98.5 กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และศาสนา คิดเป็นร้อยละ 95.7 กิจกรรมส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และเสริมสร้าง
สมรรถนะสากล คิดเป็นร้อยละ 93.3 กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพ และนันทนาการ คิดเป็นร้อยละ 
84.9 และกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นประชาธิปไตย และความภูมิในสถาบัน คิดเป็นร้อยละ 82.9 ตามล าดับ 

9.  ค่าใช้จ่ายจริง 3,514,086.50 บาท ค่าใช้จ่ายตามแผน 3,906,565.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 
10. โครงการกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 43 โครงการ ด าเนินการ

ประเมินความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีโครงการที่บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79 จากโครงการที่ด าเนินการประเมิน 
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กำรประเมินควำมส ำเร็จตำมตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

1. มีฐานข้อมูลการวิเคราะห์โครงการ จัดท า
ฐานข้อมูล โครงสร้ าง พ้ืนฐานในการ
วิเคราะห์ 

ด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลโครงการ ปีงบประมาณ 2563 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
วิเคราะห์โครงการเรียบร้อยแล้ว 
(ผลการประเมินตามตัวชี วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

2. จ านวนข้อเสนอโครงการที่ ผ่ านการ
วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของโครงการ 

ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและ
ความเป็นไปได้ของโครงการ จ านวน 43 โครงการ 
(ผลการประเมินตามตัวชี วัด : บรรลุเป้าหมาย) 

3. ร้ อ ย ล ะ โ ค ร ง ก า ร ที่ บ ร ร ลุ ผ ล ต า ม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  (พิจารณา
เปรียบเทียบผลของการด า เนินงาน
โครงการกับวัตถุประสงค์ของ โครงการ
ที่ตั้งไว้) 

โครงการกิ จกรรมพัฒนาทักษะนั กศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ 2563 จ านวน 43 โครงการ ด าเนินการประเมิน
ความส าเร็จของโครงการตามตัวชี้วัด จ านวน 19 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 44.2 มีโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัด 
จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 79 จากโครงการที่
ด าเนินการประเมิน 

4. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 

โครงการกิจกรรม 43 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  โดยด าเนินการขออนุมัติจัดท า
โครงการตามเกณฑ์ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
76.7 

5. สัดส่วนค่าใช้จ่ายจริงต่อค่าใช้จ่ายตาม
แผน 

ค่าใช้จ่ายจริง 3,514,086.50 บาท ค่าใช้จ่ายตามแผน 
3,906,565.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 90 

6. ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงร้อยละ 5 
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

ปีงบประมาณ 2562 ใช้จริง 5,286,542.63 บาท (เฉพาะ
กองทุนส่งเสรมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา) 
ปีงบประมาณ 2563 ใช้จ่ายจริง 3,514,086.50 บาท 
การใช้จ่ายลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 
1,772,456.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.5 

7. จัดท ารายงานผลการวิเคราะห์โครงการ ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ : 
https://www.ubu.ac.th/web/student/document_list/1996/ 
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คณะผู้จัดท ำ 
 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
สภานักศึกษา ม.อุบลฯ/องค์การนักศึกษา 

สโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ / ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ 
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมการพัฒนาทักษะ 12 Smart 

 

ที่ปรึกษำ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
 

นางอมร วิชัยวงศ์ 
หัวหน้างานพัฒนาทักษะนักศึกษา 
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ออกแบบปก/รูปเล่ม 
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นักวิชาการศึกษา ช านาญการ 
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