
คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สรุปผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 จําแนกตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย คณะ/วิทยาลัย/สํานัก

ุ ( )

คณะเกษตรศาสตร์ 1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ความสามารถ  มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก

สามัคคี และความรับผิดชอบ 

ั ่ ่ ื่

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่น 

ยกเว้นครุภัณฑ์ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ :

กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบ

ิ ิ ี

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 25,000 0

สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ดิจิตอล (ความละเอียด

มากกว่า  21 ล้านพิกเซล)

z - โครงการจัดหาครุภัณฑ์อื่น 

ยกเว้นครภัณฑ์ด้าน

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 28,600 0

ยกเวนครุภณฑดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ:

เครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้ง

พื้นหรือชนิดแขวน (ขนาด 

18,000 บีทียู)

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ผลรวม 53,600 0ุ ุ

โครงการจ้างบุคลากรเงิน

รายได้คณะเกษตรศาสตร์

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

ค่าจ้างพนักงานของรัฐเงิน

รายได้จํานวน 5 อัตรา

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,734,200 1,213,930

z - ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงิน

รายได้ จํานวน 3 อัตรา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 478,800 0

ค่าจ้างเหมาคนงานเงิน อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 968 7คาจางเหมาคนงานเงิน

รายได้ จํานวน 9 อัตรา

- - - อยูระหวางดําเนินการ เงินรายได 968,700 0

โครงการจ้างบุคลากรเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 3,181,700 1,213,930

โครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุ

ฝึกปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการจ้างเหมาเตรียม

วัสดุฝึกปฏิบัติการรายวิชา

ต่าง ๆ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,850,000 602,627

โครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุฝึกปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ  ผลรวม 1,850,000 602,627

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

ซ่อมแซมครุภัณฑ์และ

สิ่งก่อสร้าง

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 700,000 61,626

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ผลรวม 700,000 61,626
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีความร้ โครงการทนจากหน่วยงาน ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง รอการโอนเงิน อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 195 000 0คณะเกษตรศาสตร 1. ผลตบณฑตทมความรู

ความสามารถ  มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก

สามัคคี และความรับผิดชอบ 

ส ั ่ ่ ื่

โครงการทุนจากหนวยงาน

ภายนอก

ดาเนนการแลวเสรจตามแผน

ที่กําหนด

โครงการผลตบณฑตศกษา

ร่วมกับสวทช. สําหรับ

บัณฑิตศึกษา นางสาวนิตยา

 ภูงาม

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

รอการโอนเงน

จากหน่วยงาน

ผู้ให้ทุน

อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 195,000 0

z - โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา

ร่วมกับสวทช. สําหรับ

ั ิ ึ   ั

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 156,000 0

บัณฑิตศึกษา  นางสาวฉัน

ทมาศ เชื้อแก้ว

โครงการผลิตบัณฑิตศึกษา

ร่วมกับสวทช. สําหรับ

บัณฑิตศึกษา นางสาวพัชรี 

มะลิลา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 195,000 0

โครงการทุนจากหน่วยงานภายนอก ผลรวม 546,000 0

โครงการบริหารจัดการระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะ

ประเด็น  KM การจัดการความรู้ เพื่อ

พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ

การเรียนการสอนและการ

วิจัย ปีการศึกษา 2560

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 24,000 0

z - การออกแบบหลักสูตรและ

รายวิชาที่มุ่งเน้นผลการ

เรียนรู้

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 24,000 0

โครงการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ผลรวม 48,000 0

โครงการบริหารจัดการและ ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน โครงการสนับสนนประกอบ - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0โครงการบรหารจดการและ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ

เกษตรศาสตร์

ดาเนนการแลวเสรจตามแผน

ที่กําหนด

โครงการสนบสนุนประกอบ

ธุรกิจเกษตร

อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 10,000 0

สมทบกองทุนผลิตตํารา

ทางการเกษตร

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0

้ ้ ไ ้ร้อยละนักศึกษาคงอยู่ ค่าตอบแทนผู้บริหารคณะ/

ภาควิชา/สาขาวิชา/

ประธานหลักสูตร/

ค่าอาหารทําการนอกเวลา/

อื่น ๆ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,000,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีความร้ โครงการบริหารจัดการและ ร้อยละนักศึกษาคงอย่ สนับสนนการผลิต - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 127 500 0คณะเกษตรศาสตร 1. ผลตบณฑตทมความรู

ความสามารถ  มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก

สามัคคี และความรับผิดชอบ 

สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการบรหารจดการและ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ

เกษตรศาสตร์

รอยละนกศกษาคงอยู สนบสนุนการผลต

บัณฑิตศึกษา สาขา

เกษตรศาสตร์ (พืชไร่/ พืช

สวน/ สัตวศาสตร์/ประมง/

วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 127,500 0

ร้อยละนักศึกษาที่รับจริงต่อ โครงการสนับสนุนการผลิต - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 930,400 0

จํานวนรับตามแผน บัณฑิตและบริหารจัดการ

ทั่วไป

ร้อยละนักศึกษาที่สําเร็จ สนับสนุนผลิตบัณฑิตศึกษา

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 50,000 0

z - โครงการผลิตเอกสาร

ประกอบการเรียนการสอน

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0

ประกอบการเรยนการสอน

สนับสนุนเงินค่าตอบแทน

กรรมการสอบ/ที่ปรึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 326,500 0

สนับสนุนทําปัญหาพิเศษน

ศ.ปริญญาตรี

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 400,000 0

สนับสนุนทําวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 250,000 0

สนับสนุนทุนศิษย์เก่าคณะ

เกษตรศาสตร์ระดับ

บัณฑิตศึกษา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 190,000 0

สนับสนนผลิตบัณฑิตสาขา - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 50,000 0สนบสนุนผลตบณฑตสาขา

การจัดการผลิต

อุตสาหกรรมอาหาร

อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 50,000 0

สนับสนุนผลิตบัณฑิตสาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 50,000 0

โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 3,404,400 0

้ ็ ่ ้ ไ ้โครงการปรับปรุง ซ่อมบํารุง 

อาคารและสถานที่

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

ปรับปรุง/ต่อเติมสิ่งก่อสร้าง ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 500,000 0

โครงการปรับปรุง ซ่อมบํารุง อาคารและสถานที่ ผลรวม 500,000 0

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์

ร้อยละนักศึกษาคงอยู่ โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 106,500 78,750

ญญ ญญ

การเกษตรสาขาพืชไร่
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีความร้ โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ร้อยละนักศึกษาคงอย่ โครงการผลิตบัณฑิตระดับ ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง  - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 92 400 0คณะเกษตรศาสตร 1. ผลตบณฑตทมความรู

ความสามารถ  มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก

ั ี ั ิ  

โครงการผลตบณฑตระดบ

ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์

รอยละนกศกษาคงอยู โครงการผลตบณฑตระดบ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

การเกษตรสาขาพืชสวน

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

 - อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 92,400 0

ร้อยละนักศึกษาที่รับจริงต่อ

จํานวนรับตามแผน

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

การเกษตรสาขาพืชไร่

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 93,400 340,950

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

การเกษตรสาขาสัตวศาสตร์

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 114,000 0

ร้อยละนักศึกษาที่สําเร็จ โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

การเกษตรสาขาพืชสวน

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 105,500 0

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

การเกษตรสาขาสัตวศาสตร์

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 99,800 0

z - โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

ป

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 81,000 0

การเกษตรสาขาประมง

 -  -  - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 70,900 0

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

การเกษตรสาขา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 93,000 0

อุตสาหกรรมเกษตร

 -  -  - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 81,600 0

โครงการสนับสนุนการผลิต

บัณฑิต_สํานักงานไร่ฝึก

ทดลองฯ

 -  -  - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 109,500 0

ทดลองฯ

โครงการสนับสนุนการผลิต

บัณฑิต_สํานักงานเลขานุการ

 -  -  - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 227,800 0

โครงการสหกิจศึกษา  -  -  - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 13,100 0

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 1,288,500 419,700

4



คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีความร้ โครงการพัฒนานักศึกษา ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน  โครงการแลกเปลี่ยน ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 50 000 0คณะเกษตรศาสตร 1. ผลตบณฑตทมความรู

ความสามารถ  มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก

สามัคคี และความรับผิดชอบ 

สามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการพฒนานกศกษา ดาเนนการแลวเสรจตามแผน

ที่กําหนด

 โครงการแลกเปลยน

นักศึกษาระยะสั้น คณะ

เกษตรศาสตร์เพื่อ

ความก้าวหน้าในประชาคม

อาเซียนและระดับสากล

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 50,000 0

z - โครงการบริหารกิจกรรมสู่ - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 20,000 0

อาเซียนสําหรับนักศึกษา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

และเยี่ยมชมกระบวนการ

ผลิตอาหารหมักของไทย-

ญี่ปุ่น

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 16,000 0

โครงการส่งนักศึกษาไป - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 80 000 0โครงการสงนกศกษาไป

แลกเปลี่ยน ณ ต่างประเทศ

 ประจําปีงบประมาณ 2561

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 80,000 0

โครงการสหกิจศึกษาใน

ระดับนานาชาติ คณะ

์  ป ํ ปี

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 50,000 0

เกษตรศาสตร์  ประจําปี

งบประมาณ 2561

โครงการพัฒนานักศึกษา ผลรวม 216,000 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

วิชาการนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์

ร้อยละนักศึกษาคงอยู่ แนะแนวการเลือกสาขา 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปี

การศึกษา 2560 คณะ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 11,000 0

เกษตรศาสตร์

ร้อยละนักศึกษาที่รับจริงต่อ

จํานวนรับตามแผน

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

บัณฑิตศึกษา คณะ

เกษตรศาสตร์

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 57,000 0

ร้อยละนักศึกษาที่สําเร็จ แนะแนวหลักสูตร และ

ั ั ึ ้

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 45,000 0

แนวทางการรับนักศึกษาเข้า

ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์

ปี พ.ศ. 2561

z - โครงการนิเทศงานสหกิจ

ศึกษา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 65,500 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีความร้ โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน z - โครงการอบรมแนวทางการ - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 24 000 0คณะเกษตรศาสตร 1. ผลตบณฑตทมความรู

ความสามารถ  มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก

สามัคคี และความรับผิดชอบ 

ส ั ่ ่ ื่

โครงการพฒนาศกยภาพดาน

วิชาการนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์

z - โครงการอบรมแนวทางการ

จัดการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21 และการให้

คําปรึกษา

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 24,000 0

โครงการอบรมอาจารย์

ผู้ดูแลสหกิจศึกษา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 35,000 0

เทคนิคการสอนและวัดผล : 

  การวัดผลการเรียนรู้ 

(Learning Outcome)  

อย่างมีประสิทธิภาพ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 20,000 0

พัฒนาทักษะวิชาการเพิ่ม

ศักยภาพเพื่อสนับสนนการ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 45,000 0

ศกยภาพเพอสนบสนุนการ

แข่งขันของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์

สอบสัมภาษณ์คัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาต่อคณะ

เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 

256

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 25,000 0

2561

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 327,500 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์(ภาคต้น)

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 16,000 0

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี

น้องใหม่

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 4,000 76,200

นักศึกษามีความพึงพอใจ กิจกรรมสัมมนานักศึกษา

เทอมต้น

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3,000 0

์ ไ ้z - กิจกรรมการพัฒนาฟาร์ม

ของทุกภาควิชา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 5,000 0

กิจกรรมพี่พบน้องชั้นปีที่ 1 - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 4,000 0

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์

เพิ่มประสบการณ์และให้

ข้อมูลข่าวสารศิษย์เก่า

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 4,000 0

ู
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีความร้ โครงการพัฒนาศักยภาพและ z - กิจกรรมแสดงความยินดีแก่ - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 30 000 0คณะเกษตรศาสตร 1. ผลตบณฑตทมความรู

ความสามารถ  มีคุณธรรม

โครงการพฒนาศกยภาพและ

เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม

z - กจกรรมแสดงความยนดแก

บัณฑิต

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 30,000 0

กิจกรรมไหว้ครู - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,000 0

โครงการเตรียมความพร้อม

บัณฑิต/ปัจฉิมนิเทศ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 30,000 0

โครงการพระราชทาน - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 15,000 0

ปริญญาบัตร

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์(ภาคต้น) ผลรวม 113,000 76,200

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์(ภาคต้น-ปลาย)

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

กิจกรรมพี่สอนน้อง (พัฒนา

วิชาการ)

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 20,000 0

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า

กิจกรรมส่งเสริมการรู้จักกาล

เทศ เน้นการแต่งกาย

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,000 0

นักศึกษามีความพึงพอใจ กิจกรรมมือเรียวเกี่ยวรวง - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 8,000 0

z - กิจกรรมควบคุมดูแล

โครงการและกิจกรรม

ั ึ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 20,000 0

นักศึกษา

โครงการระบบสารสนเทศ

งานกิจการนักศึกษา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 16,000 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์(ภาคต้น-ปลาย) ผลรวม 66,000 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและ

เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

ค่ายผู้นํา 4  จอบอาสาพัฒนา - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 45,000 0

เสรมสร จ รรม ุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์(ภาคปลาย)

น

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่

น้อยกว่า

กิจกรรมสืบสานศิล

วัฒนธรรมอีสาน

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0

โครงการกีฬา 3 เสียม - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 75,000 0

ึ ี ึ ใ ไ ้นักศึกษามีความพึงพอใจ กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ

ธรรมเพื่อให้รู้จักตนเอง และ

มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี

พระคุณ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0

z - โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 30,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 1  ผลิตบัณฑิตที่มีความร้ โครงการพัฒนาศักยภาพและ z - โครงการค่ายพัฒนาแกนนํา - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 20 000 0คณะเกษตรศาสตร 1. ผลตบณฑตทมความรู

ความสามารถ  มีคุณธรรม

จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้รัก

ั ี ั ิ  

โครงการพฒนาศกยภาพและ

เสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรม

จริยธรรมของนักศึกษาคณะ

์ ป

z - โครงการคายพฒนาแกนนา

นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 20,000 0

โครงการงานประเพณี 4  

จอบแห่งชาติ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 86,000 0

โครงการพัฒนาทักษะการ

่

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 15,000 0

ขับขี่รถยนต์และวินัยจราจร

(นศ.ปี3หรือปี4)

โครงการสัมมนากิจกรรม

นักศึกษาเทอมปลาย

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3,000 0

โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์(ภาคปลาย) ผลรวม 294,000 0

โครงการสํารองเงินกองทน ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน สํารองเงินกองทนส่งเสริม ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 30 800 0โครงการสารองเงนกองทุน

ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

บัณฑิต

ดาเนนการแลวเสรจตามแผน

ที่กําหนด

สารองเงนกองทุนสงเสรม

และพัฒนาการผลิตบัณฑิต

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 30,800 0

โครงการสํารองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิต ผลรวม 30,800 0

รวม 12,619,500 2,374,083

2. พัฒนางานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ

เกษตร สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับ

ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   

โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ

่ ิ ่ ื ั

โครงการวิจัยเงินรายได้คณะ

เกษตรศาสตร์

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

การพัฒนากล่องบรรจุแบบ

ดัดแปลงบรรยากาศที่ใช้

หน้าต่างซิลิโคนเมม

เบรนร่วมกับเทคโนโลยีหลัง

การเก็บเกี่ยวอื่นที่เหมาะสม

ในการรักษาคุณภาพและยืด

็ ั

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 40,000 0

และส่งเสริมความร่วมมือกับ

หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

อายุการเก็บรักษาของเงาะ

โรงเรียน

z - การยืดอายุผลก่อนการตัด

แต่งมะม่วงพันธุ์แก้วขมิ้น

ด้วยสารเคลือบผิวและการ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 40,000 0

ด้วยสารเคลือบผิวและการ

เก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํา

การศึกษาเบื้องต้นฤทธิ์ยับยั้ง

เอนไซม์แอลฟา-กลูโคซิเด

สจากกล้วยไม้เพชรหึง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 40,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยด้าน โครงการวิจัยเงินรายได้คณะ z - สมรรถนะการเจริญเติบโต - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 40 000 0คณะเกษตรศาสตร 2. พฒนางานวจยดาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ

เกษตร สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับ

ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   

โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ

และส่งเสริมความร่วมมือกับ

โครงการวจยเงนรายไดคณะ

เกษตรศาสตร์

z - สมรรถนะการเจรญเตบโต

และลักษณะซากของโค

ลูกผสมโลว์ไลน์แองกัสที่ขุน

ด้วยด้วยกากแป้งมัน

สําปะหลังหมักร่วมกับกาก

ปาล์มน้ํามันรวม

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 40,000 0

อิทธิพลของการห่อผลและ

ระยะเวลาการห่อผลต่อสีผิว

และคุณภาพของมะม่วง

พันธุ์มหาชนก (Mangifera 

indica L.)

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 40,000 0

โครงการวิจัยเงินรายได้คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 200,000 0

โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายของประเทศ

ร้อยละของผลงานที่คาดว่าจํา

สําเร็จ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้น

กวยจั๊บอุบลเสริมข้าวไรซ์

เบอรี่กึ่งสําเร็จรูป

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่าง

ดําเนินการทําการ

ทดลอง

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 520,000 200,000

การพัฒนาฟิล์มพลาสติก

ํ ั

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่าง

ํ ิ ํ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

สําหรับการควบคุมการ

ปล่อยไอระเหยเอทานอล

ด้วยการกระตุ้นโดยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซค์ในบรรจุ

ภัณฑ์แอคทีฟสําหรับผลไม้

ตัดสด

ดําเนินการทําการ

ทดลอง

การพัฒนาอาหารดัดแปลง

ลักษณะเนื้อสัมผัสสําหรับ

ผู้สูงอายุ : ผลิตภัณฑ์อาหาร

จากเนื้อสัตว์

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยด้าน โครงการวิจัยและนวัตกรรมใน ร้อยละของผลงานที่คาดว่าจํา การแยก Linkage drag ต ค 60-ก ย 61 อยระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 292 600 146 300คณะเกษตรศาสตร 2. พฒนางานวจยดาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ

เกษตร สร้างองค์ความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาให้กับ

ชุมชนท้องถิ่น ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง   

โดยเน้นงานวิจัยแบบบูรณาการ

และส่งเสริมความร่วมมือกบั

โครงการวจยและนวตกรรมใน

อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และ

เป้าหมายของประเทศ

รอยละของผลงานทคาดวาจา

สําเร็จ

การแยก Linkage drag 

ระหว่างยีน Bph3 ต้านทาน

เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลและ

ยีน wx ควบคุมปริมาณอะ

ไมโลสเพื่อการพัฒนาข้าว

เหนียวหอมต้านทานเพลี้ย

กระโดดสีน้ําตาลโดยการใช้

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการทําการ

สํารวจ

- อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 292,600 146,300

และสงเสรมความรวมมอกบ

หน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ

กระโดดสนาตาลโดยการใช

เครื่องหมายโมเลกุลช่วยใน

การคัดเลือก (ปีที่ 2)

การศึกษาความสามารถใน

การรวมตัวของมะเขือเทศสี

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่าง

ดําเนินการทําการ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 292,600 146,300

การรวมตวของมะเขอเทศส

ดาสายพันธุ์แท้ (ปีที่ 2)

ดาเนนการทาการ

สํารวจ

การสํารวจและจัดทํา

เส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตร

และวัฒนธรรมในเขตอีสาน

ใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศ

ภมิศาสตร์ (GIS)

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่าง

ดําเนินการทําการ

สํารวจ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 250,000 125,000

ภูมศาสตร (GIS)

ชุดโครงการ การเสริม

ศักยภาพเกษตรกรในการ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐาน

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการพัฒนาการ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,752,500 375,000

ผลิตอาหารปลอดภัยผ่าน

กิจกรรมการผลิตแบบ

เกษตรผสมผสาน

โปรตีนสกัดจากแมลงกินได้

และการนําไปใช้

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่าง

ดําเนินการทําการ

ทดลอง

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

ทดลอง

ผลขอแก่นตะวันต่อคุณภาพ

เส้นแก้วเพื่อสุขภาพ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่างดําเนินการ - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

ระบบสารสนเทศผักพื้นบ้าน

และพืชสมุนไพรของภาค

อีสาน

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 308,100 154,050

โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ ผลรวม 7,615,800 1,746,650

10



คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยด้าน โครงการสนับสนนงานวิจัยจาก ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน อาหารลกโคเนื้ออัดเม็ดจาก ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 773 500 162 140คณะเกษตรศาสตร 2. พฒนางานวจยดาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการ

เกษตร สร้างองค์ความรู้และ

ั ื่ ้ปั ใ ้ ั

โครงการสนบสนุนงานวจยจาก

แหล่งทุนภายนอก

ดาเนนการแลวเสรจตามแผน

ที่กําหนด

อาหารลูกโคเนออดเมดจาก

กากแป้งมันสําปะหลังและ

กากปาล์มน้ํามัน

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 773,500 162,140

z - การปรับปรุงพันธุ์ปอเทือง

โดยการฉายรังสีเพื่อเป็นไม้

ประดับ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 300,000 0

การพัฒนาซองควบคุมการ

ปล่อยไอระเหยเอทานอล

ด้วยการกระตุ้นโดยความชื้น

สําหรับการบรรจุภัณฑ์แอค

ทีฟผลิตผลพืชสวน

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 566,500 0

การวิจัยสละอินโด - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 100 000 0การวจยสละอนโด - - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 100,000 0

ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนถั่ว

เหลืองและแป้งในโมเดล

ขนมชั้นและความคงตัวที่

อุณหภูมิต่ํา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 250,000 0

โครงการสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม 1,990,000 162,140

รวม 9,805,800 1,908,790

3. พัฒนาและสนับสนุนงานบริการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

้

โครงการบริการวิชาการ ความคุ้มค่าของงบประมาณ

ต่อผู้ร่วมโครงการ

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

และการแปรรูปผัก

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

 พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

การเกษตรในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ปีที่

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ตํารวจตระเวนชายแดน ปีที

 7

การผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้

ดินในระบบการปลูกผักใน

วัสดุทดแทนดิน (Substrate

่

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

 culture)ปีที่ 3
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ ความค้มค่าของงบประมาณ การเพาะเห็ดหหน  -  - - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ โครงการบรการวชาการ ความคุมคาของงบประมาณ การเพาะเหดหูหนู  -  - - อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและมูลค่าของถั่วลิสง

หลังนา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การเพิ่มศักยภาพการผลิต

ปลานิลในระบบอินทรีย์

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เลี้ยงไก่ดําให้ได้มาตรฐาน

ตามหลักวิชาการ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การออกแบบระบบการให้

น้ําอย่างง่ายสําหรับเกษตรกร

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เกษตรอีสานใต้ - ดําเนินการแล้วเสร็จ - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์

ในโรงเรือนสําหรับกลุ่ม

ิ ิ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชนอํานาจเจริญและ

อุบลราชธานี

ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง

จิ้งหรีด

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ฟาร์มมหาวิทยาลัย - - - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0ฟารมมหาวทยาลย

อุบลราชธานี

อยูระหวางดาเนนการ 0 0

ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

 “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

 ศูนย์การเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน บ้านภูดาน

กอย ตําบลคําโพน อําเภอ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

กอย ตาบลคาโพน อาเภอ

ปทุมราชวงศา จังหวัด

อํานาจเจริญ (ปีที่3)

ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

และการแปรรูปผัก

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ ความพึงพอใจของผ้ร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน - - - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

 ั ช ช สั ื้

โครงการบรการวชาการ ความพงพอใจของผูรวม

โครงการ

การถายทอดเทคโนโลยดาน

การเกษตรในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ปีที่

 7

- - - อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

การผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้

ิ ใ ป ั ใ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ดินในระบบการปลูกผักใน

วัสดุทดแทนดิน (Substrate

 culture)ปีที่ 4

การเพาะเห็ดหูหนู  -  - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและมลค่าของถั่วลิสง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ผลตและมูลคาของถวลสง

หลังนา

การเพิ่มศักยภาพการผลิต

ปลานิลในระบบอินทรีย์

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เลี้ยงไก่ดําให้ได้มาตรฐาน

ั ิ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ตามหลักวิชาการ

การออกแบบระบบการให้

น้ําอย่างง่ายสําหรับเกษตรกร

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

พอเพยง

เกษตรอีสานใต้ - อยู่ระหว่างการ

ประเมิน

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์

ในโรงเรือนสําหรับกลุ่ม

เกษตรกรและวิสาหกิจ

ชมชนอํานาจเจริญและ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ชุมชนอานาจเจรญและ

อุบลราชธานี

ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง

จิ้งหรีด

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ุ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ ความพึงพอใจของผ้ร่วม ศึกษาพัฒนาศนย์การเรียนร้ - - - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

 พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ

โครงการบรการวชาการ ความพงพอใจของผูรวม

โครงการ

ศกษาพฒนาศูนยการเรยนรู

 “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

 ศูนย์การเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน บ้านภูดาน

กอย ตําบลคําโพน อําเภอ

ปทุมราชวงศา จังหวัด

อํานาจเจริญ (ปีที่3)

- - - อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

อานาจเจรญ (ปท3)

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

และการแปรรูปผัก

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ

เตรียมการบอบรม

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

การเกษตรในโรงเรียน

ต.ค.60- กย.61  อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ เตรียม

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

การเกษตรในโรงเรยน

ตํารวจตระเวนชายแดน ปีที่

 7

ดาเนนการ เตรยม

พันธุ์พืช เช่น หม่อน

ทานผลสด พันธุ์ไม้

ผล พันธุ์ไผ่

การผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้

ิ ใ ป ั ใ

 30-31 พ.ค.61  อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ  

ั ี ั  

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

ดินในระบบการปลูกผักใน

วัสดุทดแทนดิน (Substrate

 culture)ปีที่ 2

จัดเตรียมวัสดุ 

สําหรับการอบรม

การเพาะเห็ดหูหนู 24-25 พ.ค.61 อยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ 

จัดเตรียมก้อนเชื้อ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

เห็ดหูหนู ประสาน

และร่วมจัดสร้างโรง

เปิดดอกเห็ดหูหนู 

ในพื้นที่ อ.ขุขันธ์ จ.

ศรีสะเกษ จัดเตรียม

เอกสาร

ประกอบการ

ฝึกอบรมฯโรงเรียน 
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ การเพิ่มประสิทธิภาพการ ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่างการ - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 150 000 150 000คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

 พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ

โครงการบรการวชาการ จานวนผูเขารวมโครงการ การเพมประสทธภาพการ

ผลิตและมูลค่าของถั่วลิสง

หลังนา

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวางการ

ดําเนินการ ประชุม

ชี้แจงโครงการกับ 

เกษตรกรตําบล

หนองแก้ว อําเภอ

กันทรารมย์ จังหวัด

ศรีสะเกษ

- อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 150,000 150,000

ศรสะเกษ

การเพิ่มศักยภาพการผลิต

ปลานิลในระบบอินทรีย์

11-13 พฤษภาคม 

2561

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการ การ

สัมภาษณ์เกษตรกร

ตําบลเมืองศรีไค 

ตําบลโพธิ์ใหญ่ และ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000 150,000

ตําบลคําขวาง 

อําเภอวารินชําราบ 

2.การเตรียมกระชัง

อนุบาลและเลี้ยง

ปลานิล 

3.การเตรียมลูก

ั ์ ิพันธุ์ปลานิล

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เลี้ยงไก่ดําให้ได้มาตรฐาน

ตามหลักวิชาการ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการลงพื้นที่

สํารวจกลุ่มผู้เลี้ยงไก่

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 50,000 50,000

ุ ู

ดํา อ.สําโรง และ 

อ.สิรินธร

การออกแบบระบบการให้

น้ําอย่างง่ายสําหรับเกษตรกร

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 70,000 70,000

เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ในระหว่างการ

จัดเตรียมวัสดุและ

จัดเตรียมแปลงสาธิต

เพื่อประกอบการ

ฝึกอบรม

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 70,000 70,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ เกษตรอีสานใต้  9 - 18 กพ 61 ดําเนินการแล้วเสร็จ - สงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 1 000 000 1 000 000คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

 พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ

โครงการบรการวชาการ จานวนผูเขารวมโครงการ เกษตรอสานใต  9 - 18 กพ.61 ดาเนนการแลวเสรจ

 มีผู้เข้าร่วมโครงการ

 202,304 คน 

และอยู่ระหว่างการ

จัดทําข้อมูล

ประเมินผล

โครงการฯ เคลียร์

- สูงกวาเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 1,000,000 1,000,000

โครงการฯ เคลยร

เอกสารเบิกจ่าย 

และจัดทํารายงาน

ฉบับสมบูรณ์

ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่างดําเนินการ - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300 000 300 000ตนแบบการผลตผกอนทรย

ในโรงเรือนสําหรับกลุ่ม

เกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชนอํานาจเจริญและ

อุบลราชธานี

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวางดาเนนการ - อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 300,000 300,000

ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง

ิ้ ี

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่างการ

ํ ิ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 200,000 200,000

จิ้งหรีด ดําเนินการ .

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

ชนิด จิ้งหรีดทองดํา 

เพื่อใช้สําหรับเป็น

พ่อแม่พันธุ์ วางแผน

ในการอบรม

 ิ ่เกษตรกร ติดต่อ

พื้นที่ทํากิจกรรม 

คาดว่าจะจัดอบรม

เดือน พฤษภาคม 

และมิถุนายน
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ ฟาร์มมหาวิทยาลัย ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่างการ - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 250 000 250 000คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

 พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ

โครงการบรการวชาการ จานวนผูเขารวมโครงการ ฟารมมหาวทยาลย

อุบลราชธานี

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวางการ

ดําเนินการ ดังนี้  ได้

ดําเนินการผลิตผัก

ได้แก่ผักบุ้ง มะเขือ

ม่วง ข้าวโพดหวาน 

ผักกาด มะเขือเทศ 

ผักโขม เพื่อส่ง

- อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 250,000 250,000

ผกโขม เพอสง

จําหน่ายตลาดเชียว

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีทุกวันพุธ

ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

 “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

 ศูนย์การเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน บ้านภูดาน

กอย ตําบลคําโพน อําเภอ

ปทมราชวงศา จังหวัด

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการและร่วม

กิจกรรมงานวันเด็ก

แห่งชาติ ณ ศูนย์

เรียนรู้เกษตร ศูนย์

การเรียนตชด.บ้านภ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 120,000 120,000

ปทุมราชวงศา จงหวด

อํานาจเจริญ (ปีที่3)

การเรยนตชด.บานภู

ดานกอย ต.คําโพน 

จ.อํานาจเจริญ 12 

มกราคม 2561 

กิจกรรมฝึกอบรม

เลื่อนไปจัดเดือน

พฤษภาคม ถึงเดือนฤษภ ม ถ เ อน

มิถุนายน 2561

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการเกษตรอีสานใต้ ต.ค.60-ก.ย.61 ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างการ

เบิกจ่าย

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,260,000 423,120

เบิกจ่าย

ทุนบริจาคจากหน่วยงาน

และสถาบันต่าง ๆ (งาน

เกษตรอีสานใต้และอื่น ๆ )

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,000,000 0

ผู้ร่วมโครงการที่นําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

และการแปรรูปผัก

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ู
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ ผ้ร่วมโครงการที่นําความร้ไป การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน - - - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

 ั ช ช สั ื้

โครงการบรการวชาการ ผูรวมโครงการทนาความรูไป

ใช้ประโยชน์

การถายทอดเทคโนโลยดาน

การเกษตรในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ปีที่

 7

- - - อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

การผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้

ิ ใ ป ั ใ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ดินในระบบการปลูกผักใน

วัสดุทดแทนดิน (Substrate

 culture)ปีที่ 5

การเพาะเห็ดหูหนู  -  - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและมลค่าของถั่วลิสง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ผลตและมูลคาของถวลสง

หลังนา

การเพิ่มศักยภาพการผลิต

ปลานิลในระบบอินทรีย์

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เลี้ยงไก่ดําให้ได้มาตรฐาน

ั ิ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ตามหลักวิชาการ

การออกแบบระบบการให้

น้ําอย่างง่ายสําหรับเกษตรกร

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

พอเพยง

เกษตรอีสานใต้ - อยู่ระหว่างการ

ประเมิน

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์

ในโรงเรือนสําหรับกลุ่ม

เกษตรกรและวิสาหกิจ

ชมชนอํานาจเจริญและ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ชุมชนอานาจเจรญและ

อุบลราชธานี

ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง

จิ้งหรีด

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ุ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ ผ้ร่วมโครงการที่นําความร้ไป ศึกษาพัฒนาศนย์การเรียนร้ - - - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

 พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ

โครงการบรการวชาการ ผูรวมโครงการทนาความรูไป

ใช้ประโยชน์

ศกษาพฒนาศูนยการเรยนรู

 “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

 ศูนย์การเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดน บ้านภูดาน

กอย ตําบลคําโพน อําเภอ

ปทุมราชวงศา จังหวัด

อํานาจเจริญ (ปีที่3)

- - - อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

อานาจเจรญ (ปท3)

ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจาก

ร่วมโครงการ

การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

และการแปรรูปผัก

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน

การเกษตรในโรงเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดน ปีที่

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

 7

การผลิตผักปลอดภัยจาก

สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้

ดินในระบบการปลูกผักใน

วัสดุทดแทนดิน (Substrate

 culture)ปีที่ 6

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

 culture)ปท 6

การเพาะเห็ดหูหนู  -  - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตและมูลค่าของถั่วลิสง

หลังนา

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การเพิ่มศักยภาพการผลิต - - - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0การเพมศกยภาพการผลต

ปลานิลในระบบอินทรีย์

อยูระหวางดาเนนการ 0 0

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

เลี้ยงไก่ดําให้ได้มาตรฐาน

ตามหลักวิชาการ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การออกแบบระบบการให้

้ํ ่ ่ ํ ั

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

นําอย่างง่ายสําหรับเกษตรกร

เกษตรอินทรีย์ วิถีเศรษฐกิจ

พอเพียง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เกษตรอีสานใต้ - อยู่ระหว่างการ

ประเมิน

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการบริการวิชาการ ระดับความร้ที่เพิ่มขึ้นหลังจาก ต้นแบบการผลิตผักอินทรีย์ - - - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

การเกษตร ความมั่นคงทางอาหาร

 พัฒนาชุมชนและสังคมบนพื้นฐาน

ความพอเพียงทั้งในและต่างประเทศ

โครงการบรการวชาการ ระดบความรูทเพมขนหลงจาก

ร่วมโครงการ

ตนแบบการผลตผกอนทรย

ในโรงเรือนสําหรับกลุ่ม

เกษตรกรและวิสาหกิจ

ชุมชนอํานาจเจริญและ

อุบลราชธานี

- - - อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

ฝึกอบรมการเพาะเลี้ยง

้

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

จิ้งหรีด

ฟาร์มมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ศึกษาพัฒนาศูนย์การเรียนรู้

 “เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง”

 ศูนย์การเรียนตํารวจ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ู

ตระเวนชายแดน บ้านภูดาน

กอย ตําบลคําโพน อําเภอ

ปทุมราชวงศา จังหวัด

อํานาจเจริญ (ปีที่3)

z - โครงการ Tropical Seeds - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 180,000 0

โครงการค่ายเกษตรสําหรับ

เยาวชน

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 21,600 0

โครงการวันสัปดาห์

วิทยาศาสตร์

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 25,900 0

โครงการอื่น ๆ - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 36,000 0

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม 5,283,500 3,183,120โครงการบรการวชาการ ผลรวม 5,283,500 3,183,120

โครงการบริการวิชาการ

นักศึกษาต่างประเทศ

นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

แลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า

โครงการฝึกอบรมด้าน

การเกษตรสําหรับ

นักศึกษา/บุคลากรต่างชาติ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 80,000 0

โครงการบริการวิชาการนักศึกษาต่างประเทศ ผลรวม 80,000 0

โครงการบริหารจัดการและ

ั ิ ั ิ

z - โครงการติดตามและ

ป ิ โ ิ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ

เกษตรศาสตร์

ประเมินผลโครงการบริการ

วิชาการ

โครงการอบรม สัมมนา

วิชาการทางด้านการเกษตร

และอื่น ๆ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 80,000 0

โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 90,000 0โครงการบรหารจดการและสนบสนุนการผลตบณฑตคณะเกษตรศาสตร ผลรวม 90,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 3  พัฒนาและสนับสนนงานบริการ โครงการสนับสนนงานบริการ ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน การถ่ายทอดความร้ด้าน ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 170 000 4 000คณะเกษตรศาสตร 3. พฒนาและสนบสนุนงานบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่

เสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน

 ั ่

โครงการสนบสนุนงานบรการ

วิชาการแหล่งทุนภายนอก

ดาเนนการแลวเสรจตามแผน

ที่กําหนด

การถายทอดความรูดาน

เกษตรอินทรีย์

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 170,000 4,000

โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการแหล่งทุนภายนอก ผลรวม 170,000 4,000

รวม 5,623,500 3,187,120

้4. อนุรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสาน 

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ

วิถีชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

ความคุ้มค่า ขยายพันธุ์

กล้วยไม้แดงอุบล

ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0

ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ

การศึกษาการขยายพันธุ์

กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็น

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0

โครงการ กลวยไมเพชรหงเพอใชเปน

พืชสมุนไพร

ดาเนนการตามแผนฯ

การศึกษาสภาพแวดล้อม

และนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่

อาศัยและแหล่งสืบพันธ์ของ

กลุ่มปลาซิว

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0

้ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ประมง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0

ุ

สืบสานประเพณีทําบุญคูณ

ลาน

ต.ค.60-ก.ย.61 ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างจัดทํา

รายงานผล

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0

คัดเลือกต้นมะเม่าและต้น

มะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ดีเด่น

กว่าสายต้นอื่นได้

การศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาและคุณภาพ

ผลของมะเม่าและมะม่วง

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0

กว่าสายต้นอืนได้ ผลของมะเม่าและมะม่วง

หาวมะนาวโห่ปีที่ 2

จํานวนต้นพันธุ์ที่ขยายจํานวน

ได้

การสํารวจและรวบรวมพันธุ์

ไม้ผลวงศ์ส้ม (Rutaceae) 

ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ

การอนุรักษ์พันธุกรรม

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 4  อนรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสาน โครงการทํานบํารง จํานวนต้นพันธ์ที่รวบรวมได้ การสํารวจและรวบรวมพันธ์ ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ - 100 000 100 000คณะเกษตรศาสตร 4. อนุรกษ และศกษาเพอสบสาน 

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ

วิถีชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม

จานวนตนพนธุทรวบรวมได การสารวจและรวบรวมพนธุ

ไม้ผลวงศ์ส้ม (Rutaceae) 

ของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อ

การอนุรักษ์พันธุกรรม

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยูระหวางดาเนนการ - 100,000 100,000

จํานวนผู้ร่วมโครงการ การศึกษาการขยายพันธุ์

่ ็

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง - อยู่ระหว่างดําเนินการ - 120,000 120,000

กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็น

พืชสมุนไพร

ดําเนินการตามแผนฯ

การศึกษาสภาพแวดล้อม

และนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่

อาศัยและแหล่งสืบพันธ์ของ

กลุ่มปลาซิว

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 200,000 200,000

ุ

ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 120,000 120,000

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ประมง มหาวิทยาลัย

ี

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 350,000 350,000

อุบลราชธานี

สืบสานประเพณีทําบุญคูณ

ลาน

ต.ค.60-ก.ย.61 ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างจัดทํา

รายงานผล

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 55,000 55,000

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

ประเพณีฮีตสิบสอง  ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 50,000 0

ทกาหนด ดาเนนการตามแผนฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จตามเวลา

ที่กําหนด

การศึกษาการขยายพันธุ์

กล้วยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็น

พืชสมุนไพร

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ได้เมล็ดพันธ์ และหรือท่อน

ั ์

แปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการ

ั ์ ใ ้ป โ ์

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ํ ิ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 0 0

พันธุ์ อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ดําเนินการตามแผนฯ

เป็นแหล่งเรียนรู้ รวบรวม  

สําหรับนักวิจัย นักศึกษา และ

ผู้สนใจ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

ประมง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 4  อนรักษ์ และศึกษาเพื่อสืบสาน โครงการทํานบํารง เป็นแหล่งเรียนร้และอบรมที่มี การศึกษาสภาพแวดล้อม ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะเกษตรศาสตร 4. อนุรกษ และศกษาเพอสบสาน 

ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและ

วิถีชุมชนในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม

เปนแหลงเรยนรูและอบรมทม

มาตรฐานทางวิชาการรองรับ 

สําหรับนักวิจัย นักศึกษา และ

ผู้สนใจ

การศกษาสภาพแวดลอม

และนิเวศวิทยาแหล่งที่อยู่

อาศัยและแหล่งสืบพันธ์ของ

กลุ่มปลาซิว

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

ผู้เข้าร่วมโครงการนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์

สืบสานประเพณีทําบุญคูณ

ลาน

ต.ค.60-ก.ย.61 ดําเนินการแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างจัดทํา

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

รายงานผล

ผู้ร่วมโครงการที่นําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์

ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พื้นเมือง ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ระยะเวลาในการดําเนินงาน การศึกษาลักษณะทาง

สัณฐานวิทยาและคณภาพ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 100,000 10,000

สณฐานวทยาและคุณภาพ

ผลของมะเม่าและมะม่วง

หาวมะนาวโห่ปีที่ 2

ดาเนนการตามแผนฯ

แปลงไม้ผลพื้นเมืองเพื่อการ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 120,000 120,000

้สามารถจัดตั้งเขตอนุรักษ์

แหล่งวางไข่และอนุบาลลูก

ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ํามูล

การอนุรักษ์ปลาเสือตอลาย

เล็กในแม่น้ํามูล

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 120,000 100,000

แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ปลา

เสือตอลายเล็กในฟาร์มประมง

การอนุรักษ์ปลาเสือตอลาย

เล็กในแม่น้ํามูล

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เสอตอลายเลกในฟารมประมง

 คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 

ศูนย์

เลกในแมนามูล ดาเนนการตามแผนฯ

z - โครงการสืบสาน

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 100,000 0

โโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 1,435,000 1,175,000

รวม 1,435,000 1,175,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร โครงการจัดหารายได้ จํานวนนักศึกษาใช้บริการไม่ โครงการผลิตไก่ไข่ ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 172 800 0คณะเกษตรศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาลและใช้ข้อมูลเป็นฐานใน

การตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร และ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา บริหารจัดการโดยการ

ลดการพึ่งพาภาครัฐและส่งเสริม

โครงการจดหารายได จานวนนกศกษาใชบรการไม

น้อยกว่า

โครงการผลตไกไข ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 172,800 0

ลดการพงพาภาครฐและสงเสรม

การอนุรักษ์ทรัพยากรและพลังงาน

 รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อ

ต่อการเรียนร

โครงการผลิตไกเนื้อ ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 49,800 0

ดาเนนการตามแผนฯ

โครงการผลิตสุกรขุน ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 311,000 0

โครงการผลิตสุกรพันธ์ ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ํ ิ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 144,000 0

ดําเนินการตามแผนฯ

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการบริการอาคาร

สัมมนาวิชาการและที่พัก

นักศึกษาฝึกงาน

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 155,500 0

ต้นไม้ผลที่ปลกมีอัตรารอด โครงการไม้ยคา ต.ค.60-ก.ย.61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 28,800 0ตนไมผลทปลูกมอตรารอด

ตายไม่น้อยกว่า

โครงการไมยูคา ต.ค.60 ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 28,800 0

ผลิตน้ําดื่มบรรจุถังปริมาณ 

20 ลิตรไม่น้อยกว่า

โครงการผลิตน้ําดื่มสะอาด 

ม.อุบล

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 165,900 0

ไ ไรองรับการเรียนการสอนไม่

น้อยกว่า

โครงการยางพารา ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 36,000 0

โครงการจัดหารายได้ ผลรวม 1,063,800 0

โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาดกลุ่มอาคารคณะ

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาดกลุ่มอาคารคณะ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินงานตาม

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 364,800 168,000

ุ

เกษตรศาสตร์

ุ

เกษตรศาสตร์ แผนปฏิบัติการ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร โครงการจ้างเหมาทําความสะอาดกล่มอาคารคณะเกษตรศาสตร์  ผลรวม 364 800 168 000คณะเกษตรศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร โครงการจางเหมาทาความสะอาดกลุมอาคารคณะเกษตรศาสตร  ผลรวม 364,800 168,000

โครงการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปโภค

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการค่าสาธารณูปโภค ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

อยู่ระหว่างเสนอ

เรื่องผ่านคณะ

กรรมการบริหาร

และสภาฯ

มหาวิทยาลัย

อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,500,000 0

โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ผลรวม 2,500,000 0

โครงการบริหารจัดการระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะ

โครงรางองค์กร (OP) การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก (สมศ.) (ระดับ

คณะฯ)     ปีการศึกษา 

2560

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 63,200 0

รายงานผลกาดําเนินงานราย

หมวด (1-7)ตามเกณฑ์ EdPEx

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระหว่างหน่วยงาน

ของคณะ (หลักสูตร)ปี

การศึกษา 2560

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 48,000 0

รายงานผลการดําเนินงานรอบ

 6,9 และ12 เดือน ระดับ

หลักสูตร และคณะตามเกณฑ์

 QA

โครงการแนวทางการ

ดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และ

เกณฑ์การประกันคุณภาพ 

ระดับหลักสูตร    ปี

การศึกษา 2560

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 36,800 15,300

หลักสตรผ่านเกณฑ์กํากับ การตรวจประเมินคณภาพ - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 60,000 0หลกสูตรผานเกณฑกากบ

มาตรฐานทุกหลักสูตร

การตรวจประเมนคุณภาพ

ภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอก (ระดับหลักคณะ) 

 ปีการศึกษา 2560

อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 60,000 0

z - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ํ ิ ป ั

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 4,000 0

การดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา  ปี

การศึกษา 2560

โครงการ 5 ส  (Big 

Cleaning day)

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 16,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร โครงการบริหารจัดการระบบ z - แนวทางการดําเนินงานตาม - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 64 000 0คณะเกษตรศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาลและใช้ข้อมูลเป็นฐานใน

การตัดสินใจโดยพัฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร และ

พัฒนาระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา บริหารจัดการโดยการ

โครงการบรหารจดการระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะ

z - แนวทางการดาเนนงานตาม

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพสู่ความเป็น

เลิศ EdPEx ปีการศึกษา 

2560

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 64,000 0

โครงการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ ผลรวม 292,000 15,300

โครงการบริหารจัดการและ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ

เกษตรศาสตร์

ร้อยละนักศึกษาคงอยู่ โครงการกองทุนประกัน

ความเสี่ยงฯ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0

ร้อยละนักศึกษาที่รับจริงต่อ

จํานวนรับตามแผน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,000,000 1,051,965

ร้อยละนักศึกษาที่สําเร็จ โครงการบริหารความเสี่ยง - - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 5,000 0

z - กิจรรมสมทบการเป็นเสมา

ชิกสภาวิชาการ/สภาคณบดี

สาขาเกษตรศาสตร์

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 50,000 0

โครงการค่าตอบแทน

ั ึ ิ ั ิ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 25,000 0

นักศึกษาปฏิบัติงาน

โครงการบริหารจัดการ

ส่วนกลาง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 578,800 0

โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 1,668,800 1,051,965

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการบริหารจัดการ

ส่วนกลาง

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินงานตาม

 - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 87,600 0

ปรญญาตรคณ เกษตรศาสตร ทกาหนด สวนกลาง ดาเนนงานตาม

แผนปฏิบัติการ

โครงการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 87,600 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

วิชาการนักศึกษาคณะ

เกษตรศาสตร์

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

ประชาสัมพันธ์คณะ

เกษตรศาสตร์

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 20,000 9,300

โ ้ ึ ์โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 20,000 9,300

รวม 5,997,000 1,244,565
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 6  บริหารและพัฒนาทรัพยากร โครงการบริหารจัดการและ ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน โครงการประชม/อบรม/ - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 49 000 0คณะเกษตรศาสตร 6. บรหารและพฒนาทรพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป  บุคลากร มีสมรรถนะ มี

คุณธรรม จริยธรรม และสุขภาวะที่

ดี ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และ

มีความผกพันกบัองค์กร

โครงการบรหารจดการและ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตคณะ

เกษตรศาสตร์

ดาเนนการแลวเสรจตามแผน

ที่กําหนด

โครงการประชุม/อบรม/

ถ่ายทอดประสบการณ์งาน

ด้านต่าง ๆ

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 49,000 0

มความผูกพนกบองคกร

z - โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการประจําปี พ.ศ. 

2561

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 100,000 0

โครงการบริหารจัดการและสนับสนนการผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 149 000 0โครงการบรหารจดการและสนบสนุนการผลตบณฑตคณะเกษตรศาสตร ผลรวม 149,000 0

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์

จํานวนบุคลากรไปแลกเปลี่ยน  โครงการแลกเปลี่ยน

บุคลากรระยะสั้น คณะ

เกษตรศาสตร์ ประจําปี

งบประมาณ 2561

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 38,400 0

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ี่ ํ

 โครงการบริหารกิจกรรมสู่

ี ํ ั

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ํ ิ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 19,200 0

ที่กําหนด อาเซียนสําหรับบุคลากร ดําเนินการตามแผนฯ

 โครงการสร้างความร่วมมือ

ทางวิชาการในภูมิภาค

อาเซียน ประจําปี

งบประมาณ 2561

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 64,000 0

สนับสนุนไปนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 140,000 0

ร้อยละบุคลากรได้รับการ

พัฒนา

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการสาขาพืชไร่

(ว่าง) อยู่ระหว่าง

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 17,500 21,841

แผนปฏิบัติการ

โครงการพัฒนาบุคลากร

สํานักงานเลขานุการ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 19,250 0

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ

ได้รับการพัฒนา

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการสาขาพืชไร่

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 17,500 18,298
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 6  บริหารและพัฒนาทรัพยากร โครงการพัฒนาบคลากรคณะ ร้อยละบคลากรสายสนับสนน โครงการพัฒนาบคลากร ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่าง - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 176 700 0คณะเกษตรศาสตร 6. บรหารและพฒนาทรพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป   ี  ี

โครงการพฒนาบุคลากรคณะ

เกษตรศาสตร์

รอยละบุคลากรสายสนบสนุน

ได้รับการพัฒนา

โครงการพฒนาบุคลากร

สํานักงานเลขานุการ(รวม

ลูกจ้าง)

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 176,700 0

z - โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการสาขาประมง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 17,500 0

เงินรายได้ 17,500 0

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการสาขาพืชสวน

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 35,000 0

เงินรายได้ 35,000 0

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการสาขาสัตวศาสตร์

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 32,500 0

เงินรายได้ 32 500 0เงนรายได 32,500 0

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการสาขาอุตสาหกรรม

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 32,500 0

เงินรายได้ 32,500 0

โครงการพัฒนาบุคลากร

ํ ั ไ ่ ึ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 29,750 0

สํานักงานไร่ฝึกทดลองและ

ห้องปฏิบัติการกลาง

เงินรายได้ 19,300 0

สนับสนุนการเดินทางไป

อบรมต่างประเทศ กึ่งหนึ่ง

ของค่าเดิน /1 ครั้ง/คน/ปี

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 24,000 0

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 800,600 40,139

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการสวัสดิการประกัน

อุบัติเหตุบุคลากร

ต.ค.60-ก.ย.61 - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 34,000 0

z - กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ

เข็มแข็ง

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0

ไ ้กิจกรรมเงินรางวัลบุคลากร

ดีเด่นปี 2561

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,200 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม 54,200 0

โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้า

สู่ตําแหน่งทางวิชาการ

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

สมนาคุณตีพิมพ์ทางวิชาการ

ระดับชาติ/นานาชาติ เสนอ

ผลงาน

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผนฯ

- อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 48,000 2,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเกษตรศาสตร์ 6  บริหารและพัฒนาทรัพยากร โครงการสนับสนนบคลากรเข้า z - สนับสนนการจัดเตรียม - - - อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 15 000 0คณะเกษตรศาสตร 6. บรหารและพฒนาทรพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป  บุคลากร มีสมรรถนะ มี

 ิ  ส ี่

โครงการสนบสนุนบุคลากรเขา

สู่ตําแหน่งทางวิชาการ

z - สนบสนุนการจดเตรยม

เอกสารในการขอตําแหน่ง

ทางวิชาการและสร้างผลงาน

- - - อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 15,000 0

สนับสนุนการตรวจแก้

ภาษาอังกฤษในบทความ

ิ ่ ่ ี ิ ์

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 4,000 0

ทางวิชาการก่อนส่งตีพิมพ์

สมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน

ผลงานทางวิชาการ

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 15,000 0

โครงการสนับสนุนบุคลากรเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ผลรวม 82,000 2,000

รวม 1,085,800 42,139

7. บริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 

และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ

อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทาง

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต

ดําเนินการแล้วเสร็จตามแผน

ที่กําหนด

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ : 

เครื่องคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา (Notebook)

- - - อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 21,000 0

อเลกทรอนกส การบรการทาง

การศึกษา การบริหารจัดการ และ

ยกระดับความสามารถของ

นักศึกษาและบุคลากรในการใช้ ICT

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการผลิตบัณฑิต ผลรวม 21,000 0

รวม 21,000 0

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 36,587,600 9,931,698

คณะนิติศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางกฎหมาย 

ั ิ ิ ั  ิ ิ ั

โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือ

ป  

1.จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

 ึ ใ ้ ่

โครงการเผยแพร่และ

่ ื ป

4/12/2560 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 400,000 400,000

หลักนิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรม

ประชาธิปไย สู่ชมชนท้องถิ่นสังคม

และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงเพื่อให้

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็น

ธรรมและยั่งยืน

ประชาชนทางกฎหมาย 

ประจําปีงบประมาณ 2561

2. ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ

3. ผู้ร่วมโครงการที่นําความรู้

ไปใช้ประโยชน์

4.ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น

หลังจากร่วมโครงการ

ช่วยเหลือประชาชนทาง

กฎหมาย ประจําปี

งบประมาณ 2561

โครงการเผยแพร่และช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ประจําปีงบประมาณ 2561 ผลรวม 400,000 400,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะนิติศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความร้ทางกฎหมาย โครงการอบรมกฎหมาย ความพึงพอใจของผ้เข้าร่วม โครงการอบรมกฎหมาย 20-22 ธ ค  2560 อย่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 351 900 0คณะนตศาสตร ถายทอดองคความรูทางกฎหมาย 

หลักนิติรัฐ นิติธรรมและวัฒนธรรม

ประชาธิปไย สู่ชมชนท้องถิ่นสังคม

ิ ่ ้ํ โ ื่ ใ ้

โครงการอบรมกฎหมาย

ปกครองสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

ความพงพอใจของผูเขารวม โครงการอบรมกฎหมาย

ปกครองสําหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

20-22 ธ.ค. 2560 อยูระหวางดาเนนการ (วาง) (วาง) เงนรายได 351,900 0

โครงการอบรมกฎหมายปกครองสําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลรวม 351,900 0

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับ

ครูผู้สอนกฎหมายระดับ

ั ึ

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการอบรมกฎหมาย

สําหรับครูผู้สอนกฎหมาย

ั ั ึ  ่ ี่ 

ต.ค. 2560 –ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 162,400 0

มัธยมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา รุ่นที 1

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับครูผู้สอนกฎหมายระดับมัธยมศึกษา  ผลรวม 162,400 0

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับ

ผู้ประกอบการเพื่อรองรับการ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการอบรมกฎหมาย

สําหรับผู้ประกอบการเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน รุ่นที่ 1

25-27 เม.ย. 2561 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 187,600 0

ุ

โครงการอบรมกฎหมายสําหรับผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผลรวม 187,600 0

รวม 1,101,900 400,000

นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน

การบริหารและการบริหาร

ึ

โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทั้ง

ใ ้ ป ี

ความพึงพอใจต่อการจัดการ

เรียนการสอน

โครงการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัล

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 82,000 78,010

การศึกษา ในด้านรูปแบบการเรียนการ

สอนและการพัฒนาการเรียน

การสอน

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอน ผลรวม 82,000 78,010

รวม 82,000 78,010

บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ โครงการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 1.เงินรายได้-หมวด ต.ค. 2560 - ก.ย. 43.21 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 12,129,800 6,887,960บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภ

บาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตทางเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองสร้างสภาพแวดล้อมและ

วัฒนธรรมที่ยกระดับคุณภาพชีวิต 

และให้เป็นมาตรฐานสากล

โครงการบรหารจดการ

หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ 

ประจําปีงบประมาณ 2561

การเบกจายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ

1.เงนรายได หมวด

เงินเดือนและค่าจ้าง

ต.ค. 2560  ก.ย. 

2561

43.21 (วาง) ตากวาเปาหมาย เงนรายได 12,129,800 6,887,960

ไ ้ ่ ้ ไ ้2.เงินรายได้-หมวด

ค่าตอบแทน

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

57.11 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 1,817,200 779,390

3.เงินรายได้-หมวดค่าใช้สอย ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

51.88 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 785,200 338,999

4.เงินรายได้-หมวดค่าวัสดุ ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

13.11 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 144,000 55,150
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะนิติศาสตร์ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ โครงการบริหารจัดการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 4 -หมวดค่าวัสด-วัสด ต ค  2560 - ก ย  (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 343 500 0คณะนตศาสตร บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภ

บาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

โครงการบรหารจดการ

หน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ 

การเบกจายงบประมาณ

เป็นไปตามแผนการใช้จ่าย

4.-หมวดคาวสดุ-วสดุ

การศึกษา

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

(วาง) (วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 343,500 0

5.เงินรายได้-หมวดค่า

สาธารณูปโภค

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

62.78 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 1,213,200 451,496

6.เงินรายได้-ค่าครุภัณฑ์ ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

94.255 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 34,800 30,800

โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน คณะนิติศาสตร์ ประจําปีงบประมาณ 2561 ผลรวม 16,467,700 8,543,795

โครงการพัฒนาระบบและ

กลไกประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ระดับคะแนนผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในคณะนิติศาสตร์ภาพรวม

โครงการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับคณะ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

ยังไม่ถึงระยะเวลาที่

ได้กําหนดไว้ใน

โครงการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 48,700 0

โครงการตรวจประเมิน ต ค  2560 - ก ย  ยังไม่ถึงระยะเวลาที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 26 800 0โครงการตรวจประเมน

คุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

ยงไมถงระยะเวลาท

ได้กําหนดไว้ใน

โครงการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 26,800 0

โครงการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม 75,500 0

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ี ่ ่

ความพึงพอใจต่อค่านิยมและ

ั ิ ิ ์

- สัปดาห์ที่ 2-3 เดือน 75 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 60,900 50,977

วางแผนแบบมีส่วนร่วมและ

เสริมสร้างวัฒนธรรมคณะ

นิติศาสตร์

วัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์ มกราคม 2561

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีส่วนร่วมและเสริมสร้างวัฒนธรรมคณะนิติศาสตร์  ผลรวม 60,900 50,977

รวม 16,604,100 8,594,772รวม 16,604,100 8,594,772

พัฒนาบุคลากรคณะให้สามารถ

ทํางานเต็มศักยภาพ เพิ่มทักษะ

การทํางานที่หลากหลาย และ

ทํางานอย่างมีความุข

โครงการพัฒนาบุคลากร บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วม โครงการสร้างเสริม

สวัสดิการและคุณภาพชีวิต

อย่างมีความสุข

30/5/2561 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 67,600 45,677

้ โ ไ ้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม โครงการส่งเสริม

ความก้าวหน้าในการทํางาน

30/5/2561 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 345,900 8,400

บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการที่มีทักษะผ่านเกณฑ์ที่

คณะกรรมการประจําคณะ

กําหนด

โครงการพัฒนาทักษะ และ

สมรรถนะของบุคลากรใน

การทํางาน

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 295,000 95,458

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม 708,500 149,535
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะนิติศาสตร์ รวม 708 500 149 535คณะนตศาสตร รวม 708,500 149,535

สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มี

คุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการและสมรรถนะตาม

มาตรฐานของวิชาชีพ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความพร้อมในการ

ทํางานเป็นที่ยอมรับทั้งใน

โครงการบริการด้านทะเบียน

และประมวลผลนักศึกษา

จํานวนผู้เข้าศึกษา ปี

การศึกษา 2561

โครงการแนะแนวการศึกษา

เชิงรุก

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 22,700 0

ทางานเปนทยอมรบทงใน

ระดับชาติและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง มีความเป็นผู้นํา มีคุณธรรม 

จริยธรรม ใฝ่รู้ สามารถทํางานเป็น

ทีมและพัฒนาตนเอง

โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ผลรวม 22 700 0โครงการบรการดานทะเบยนและประมวลผลนกศกษา ผลรวม 22,700 0

โครงการบริหารจัดการ

ห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อ

การบริการที่ทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ

ร้อยละความพึงพอใจของผู้มี

ส่วนได้เสีย

โครงการบริหารจัดการ

ห้องสมุดและสารสนเทศ

เพื่อการบริการที่ทันสมัย

และมีประสิทธิภาพ

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 313,400 224,110

โครงการบริหารจัดการห้องสมุดและสารสนเทศเพื่อการบริการที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ผลรวม 313,400 224,110

โครงการบริหารและจัดการ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อการจัดเรียนการสอน

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

โครงการบริหารและจัดการ

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

ต.ค. 2560 - ก.ย. 

2561

90.6 (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 628,200 525,845

โครงการบริหารและจัดการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  ผลรวม 628,200 525,845

โครงการพัฒนาการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคญัทั้ง

ความพึงพอใจผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

โครงการพัฒนาการเรียน

การสอนแบบ Active 

ม.ค.,มิ.ย. 2561 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,900 0

สอนทเนนผูเรยนเปนสาคญทง

ในด้านรูปแบบการเรียนการ

สอนและการพัฒนาการเรียน

การสอน

กจกรรม การสอนแบบ Active 

Learning

โครงการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอนและการพัฒนาการเรียนการสอน ผลรวม 10,900 0

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา

ั ป ี

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ

ั ี

1.โครงการจัดการเรียนการ

ใ ้ ั ั ึ

ก.พ. - มี.ค. 2561 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 46,600 0

กับประเทศอาเซียน การจัดการเรียนการสอน สอนให้กับนักศึกษา

แลกเปลี่ยนจากประเทศ

ประชาคมอาเซียน  -สปป.

ลาว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะนิติศาสตร์ สร้างบัณฑิตทางกฎหมายที่มี โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ความพึงพอใจของผ้เรียนต่อ 2 โครงการนิเทศนักศึกษา ก พ  - มี ค  2561 อย่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 40 100 0คณะนตศาสตร สรางบณฑตทางกฎหมายทม

คุณภาพ มีความเป็นเลิศทาง

วิชาการและสมรรถนะตาม

มาตรฐานของวิชาชีพ มีความคิด

สร้างสรรค์ มีความพร้อมในการ

ทํางานเป็นที่ยอมรับทั้งใน

โครงการแลกเปลยนนกศกษา

กับประเทศอาเซียน

ความพงพอใจของผูเรยนตอ

การจัดการเรียนการสอน

2.โครงการนเทศนกศกษา

คณะนิติศาสตร์ที่เดินทางไป

แลกเปลี่ยนการจัดการเรียน

การสอนกับประเทศ

ประชาคมอาเซียน

ก.พ. - ม.ค. 2561 อยูระหวางดาเนนการ (วาง) (วาง) เงนรายได 40,100 0

3.โครงการแลกเปลี่ยน 1/3/2561 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 110,000 0

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์กับ

ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน ผลรวม 196,700 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสตรและ

1.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับ

รางวัลระดับชาติ นานาชาติ

โครงการกิจกรรมทาง

วิชาการเสริมหลักสตรและ

ต.ค. 2560 –ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 496,100 10,000

กจกรรมเสรมหลกสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

รางวลระดบชาต นานาชาต

2.จํานวนโครงการที่ส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนานักศึกษาด้าน

วิชาการ คุณธรรมและนํา

ความรู้บริการสังคม

3.ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต

วชาการเสรมหลกสูตรและ

พัฒนาทักษะชีวิต  (24 

กิจกรรม)

2561

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 496,100 10,000

รวม 1,668,000 759,955

สร้างองค์ความรู้ แลประยุกต์ใช้

ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ 

โครงการพัฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ

โครงการสร้างองค์ความรู้สู่

การทํางานวิจัย

ต.ค. 2560 –ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 14,600 10,200

ความรูดานกฎหมายเชงบูรณาการ 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างเป็นธรรม

และยั่งยืน

บรหารงานวจย โครงการ การทางานวจย 2561

จํานวนเอกสารประกอบการ

สอน

โครงการทุนเอกสาร

ประกอบการสอน

ต.ค. 2560 –ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 25,000 0

ี่ไ ้ โ ้ ไ ้ผลงานวิจัยที่ได้รับการ

สนับสนุน

โครงการทุนวิจัยด้าน

กฎหมาย

ต.ค. 2560 –ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 80,000 0

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม 119,600 10,200

โครงการวารสารกฎหมาย 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ความพึงพอใจต่อวารสาร

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราธานี

- ต.ค. 2560 –ก.ย. 

2561

อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 82,000 25,982

ุ ุ

โครงการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม 82,000 25,982
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะนิติศาสตร์ สร้างองค์ความร้ แลประยกต์ใช้ โครงการศึกษาเกี่ยวกับ ผลงานวิชาการที่ถกนําไปใช้ - (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 796 900 0คณะนตศาสตร สรางองคความรู แลประยุกตใช

ความรู้ด้านกฎหมายเชิงบูรณาการ 

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังคมและอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงอย่างเป็นธรรม

และยั่งยืน

โครงการศกษาเกยวกบ

มาตรฐานการดําเนินการทาง

วินัยของ ก.พ.อ.กระทรวงและ

การเปรียบเทียบกฎหมาย

เกี่ยวกับการดําเนินการทาง

วินัยของข้าราชการประเภท

ต่างๆ

ผลงานวชาการทถูกนาไปใช

ประโยชน์

- (วาง) อยูระหวางดาเนนการ (วาง) (วาง) เงนรายได 796,900 0

ตางๆ

โครงการศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินการทางวินัยของ ก.พ.อ.กระทรวงและการเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการดําเนินการทางวินัยของข้าราชการประเภทต่างๆ ผลรวม 796,900 0

รวม 998,500 36,182

อนุรักษ์ สืบสาน ทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอีสานโดยใช้กฎหมายเป็นสื่อ

โครงการบุญข้าวจี่ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการบุญข้าวจี่ ก.พ. - มี.ค. 2561 97.34 (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,000 55,000

ฎ

โครงการบุญข้าวจี่ ผลรวม 55,000 55,000

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย

รวบรวมและเผยแพร่องค์

ความรู้และภูมิปัญาด้าน

วัฒนธรรม

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการทําบุญตักบาตร

และฟังเทศน์

11/2/1961 4 (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 12,100 12,100

วฒนธรรม

โครงการรดน้ําดําหัวผู้อาวุโส

เนื่องในวันผู้สูงอายุของไทย

สัปดาห์ที่ 2 เดือนเม.ย.

 2561

4 (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 5,000 5,000

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัยรวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญาด้านวัฒนธรรม ผลรวม 17,100 17,100

รวม 72,100 72,100รวม 72,100 72,100

คณะนิติศาสตร์ ผลรวม 21,235,100 10,090,554

คณะบริหารศาสตร์ 1. จัดการศึกษาที่ได้

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล

หญ้า

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการก่อสร้างสนาม

ฟุตบอลหญ้า

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 150,000 0

โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้า ผลรวม 150,000 0

โ ื้ ื่ ึ ้ โ ื้ ื้ ์ ไ ี ้ ไ ้โครงการจัดซื้อทรัพยากรเพื่อ

สนับสนุนการเรียนการสอน

ด้านสังคมศาสตร์

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการจัดซื้อทรัพยากร

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตค 60-กย 61 จัดซื้อครุภัณฑ์

เรียบร้อย 2 รายการ

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 12,304,700 89,000

โครงการจัดซื้อทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนด้านสังคมศาสตร์ ผลรวม 12,304,700 89,000

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

จํานวนเครือข่ายต่างประเทศ โครงการบริหารงานวิเทศ

สัมพันธ์

ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 70,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการจัดหาครภัณฑ์ของ จํานวนเครือข่ายต่างประเทศ โครงการฝึกงานหรือสหกิจ เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 500 000 0คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการจดหาครุภณฑของ

หน่วยงาน

จานวนเครอขายตางประเทศ โครงการฝกงานหรอสหกจ

ศึกษาในระดับนานาชาติ

เมย-กค 61 กาลงดาเนนงาน ไมม ตามเปาหมาย เงนรายได 500,000 0

โครงการแลกเปลี่ยน

นักศึกษาและอาจารย์

ชาวต่างชาติ

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 310,000 0

โครงการแลกเปลี่ยน เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 405,000 0

นักศึกษาสําหรับการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาคณะ

บริหารศาสตร์

โครงการแลกเปลี่ยน

อาจารย์ด้านการเรียนการ

สอน และการวิจัย

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 500,000 0

โครงการสร้างความร่วมมือ

ระหว่างประเทศ

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 500,000 0

โครงการเสริมสร้าง

ประสบการณ์ชีวิตอนักศึกษา

กค-สค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 500,000 0

โครงการอบรมโทอิคสําหรับ

ั ึ ิ ์

ตค 60-มค 61 นศ.เข้าร่วมโครงการ ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 210,000 101,950

นักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ 200.คน

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการจัดซื้อชุดเครื่อง

เสียงสําหรับการบริหารและ

จัดการการศึกษา ต.เมืองศรี

ไค อ.วารินชําราบ จ.

ตค 60-มีค 61 จัดซื้อครุภัณฑ์

เรียบร้อย

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,646,900 1,637,100

อุบลราชธานี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลรวม 4,641,900 1,739,050

โครงการบริหารจัดการด้าน

บุคลากร

จํานวนพนักงานมหาวิทยาลัย โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 21,600,000 8,540,430

โครงการบริหารจัดการด้านบุคลากร ผลรวม 21,600,000 8,540,430

โ ่ ไ ้ โ ใ ไ ี ไ ้โครงการบริหารจัดการทั่วไป จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการตรวจสอบภายใน

ประจําปี

ธค 60-กพ 61 ดําเนินการ

ตรวจสอบภายใน

โดยผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาต 

(บุคคลภายนอก) 

แล้วเสร็จ เดือน

ั ์ 

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 150,000 30,000

กุมภาพันธ์ 2561
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการบริหารจัดการทั่วไป จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการสนับสนนค่า ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 3 000 000 0คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการบรหารจดการทวไป จานวนนกศกษาทงหมด โครงการสนบสนุนคา

กระแสไฟฟ้า

ตค 60-กย 61 กาลงดาเนนงาน ไมม ตามเปาหมาย เงนรายได 3,000,000 0

โครงการบริหารจัดการทั่วไป ผลรวม 3,150,000 30,000

โครงการบริหารและจัดการ

การศึกษา

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการสนับสนุนภารกิจ

ด้านการบริหารหน่วยงาน

ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 2,805,900 547,295

โครงการบริหารและจัดการการศึกษา ผลรวม 2,805,900 547,295

้โครงการปรับปรุงต่อเติมขยาย

ลานเอนกประสงค์

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงต่อเติม

ขยายลานเอนกประสงค์

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 182,300 0

โครงการปรับปรุงต่อเติมขยายลานเอนกประสงค์ ผลรวม 182,300 0

โครงการปรับปรุงบริเวณพื้นที่

รอบนอกอาคารคณะบริหาร

ศาสตร์

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงบริเวณ

พื้นที่รอบนอกอาคารคณะ

บริหารศาสตร์

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 1,550,000 0

โครงการปรับปรุงบริเวณพื้นที่รอบนอกอาคารคณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 1,550,000 0

โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบและ

โรงอาหารคณะบริหารศาสตร์

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบ

และโรงอาหารคณะบริหาร

ศาสตร์

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 1,350,000 0

โครงการปรับปรุงพื้นที่รอบและโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 1,350,000 0

้โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ

อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

Student Center

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

รอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา

 Student Center

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 350,000 0

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารกิจกรรมนักศึกษา Student Center ผลรวม 350,000 0

โครงการปรับปรุงห้อง 306 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงห้อง 306 ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 400,000 0

โครงการปรับปรงห้อง 306 ผลรวม 400,000 0โครงการปรบปรุงหอง 306 ผลรวม 400,000 0

โครงการปรับปรุงห้อง MS 1 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงห้อง MS 1 ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 400,000 0

โครงการปรับปรุงห้อง MS 1 ผลรวม 400,000 0

โครงการปรับปรุงห้อง ปฎิบัติ

การคอม 1-2

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงห้อง 

ปฎิบัติการคอม 1-2

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 800,000 0

โ ั ้ ัโครงการปรับปรุงห้อง ปฎิบัติการคอม 1-2 ผลรวม 800,000 0

โครงการปรับปรุงห้องชั้น 4 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงห้องชั้น 4 ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 1,500,000 0

โครงการปรับปรุงห้องชั้น 4 ผลรวม 1,500,000 0

โครงการปรับปรุงห้องเรียน 

CLB 1 ชั้น 3

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงห้องเรียน 

CLB 1 ชั้น 3

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 350,000 0

โครงการปรับปรุงห้องเรียน CLB 1 ชั้น 3 ผลรวม 350,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการปรับปรงอาคารคณะ จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรงอาคาร ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 3 130 000 0คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการปรบปรุงอาคารคณะ

บริหารศาสตร์

จานวนนกศกษาทงหมด โครงการปรบปรุงอาคาร

คณะบริหารศาสตร์

ตค 60-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 3,130,000 0

โครงการปรับปรุงอาคารคณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 3,130,000 0

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา

การเงินและการธนาคาร

จํานวนนักศึกษาสาขาการเงิน

และการธนาคาร สําเร็จ

การศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนฝึกงาน

ดําเนินโครงการ ธค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 50,000 46,500

โครงการเตรียมความพร้อม

เพื่อการสอบในอนุญาต 

Investment Consultant 

(IC)

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกงาน

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 132,000 0

ฝกงาน

โครงการบริหารจัดการศูนย์

การเรียนรู้เพื่อการลงทุน

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษาสาขาการเงินและ

วันที่ 16-19พย60 วันที่ 16-19พย60 

เบิกจ่ายแล้ว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 256,000 244,000

การธนาคาร

โครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน  สาขาการเงินและ

การธนาคาร (ตํารา)

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 40,000 0

โครงการสนับสนนศักยภาพ เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0โครงการสนบสนุนศกยภาพ

นักศึกษาสาขาการเงินและ

การธนาคารเพื่อสอบใบ

ประกอบวิชาชีพทางด้าน

การเงิน

เมย กค 61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 20,000 0

โครงการสนับสนุนให้

ั ึ ้ ่ ่ ั

ตค 60 นศ.เข้าร่วมแข่งขัน 6

 

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 70,000 39,592

นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับชาติ

 คน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการเงินและการธนาคาร ผลรวม 608,000 330,092

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ

จัดการ

จํานวนนักศึกษาสาขาการ

จัดการธุรกิจ สําเร็จการศึกษา

 โครงการดูงานรายวิขา พย 60 นศ.เข้าร่วมโครงการ

 140คน

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 15,000 15,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ จํานวนนักศึกษาสาขาการ โครงการเตรียมความพร้อม พย-ธค 60 นศ เข้าร่วมโครงการ (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 25 000 25 000คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการผลตบณฑตสาขาการ

จัดการ

จานวนนกศกษาสาขาการ

จัดการธุรกิจ สําเร็จการศึกษา

โครงการเตรยมความพรอม

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

(รหัส 57)

พย-ธค 60 นศ.เขารวมโครงการ

 130คน

(วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 25,000 25,000

โครงการเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาที่จะเข้า

ศึกษาในปีการศึกษา 2561 

(ร ัส 6 )

ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 25,000 0

(รหัส 61)

โครงการนิเทศนักศึกษา ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 104,600 0

โครงการพบอาจารย์ที่

ปรึกษา (ทุกชั้นปี)

 ตค60 นศ.เข้าร่วมโครงการ

 400 คน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 14,700 14,700

โครงการเพิ่มทักษะการใช้

เทคโนโลยีเพื่อการจัดการ 

พค.-สค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 13,000 0

เทคโนโลยเพอการจดการ 

(รหัส 58)

โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษา สาขาการจัดการ ปี

 3

พค.-สค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 348,000 0

โครงการสนับสนุนการเรียน

ั

พค.-สค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 40,000 0

การสอน  สาขาการจัดการ

ธุรกิจ (ตํารา)

โครงการสนับสนุนรายวิชา 

การบริหารโครงการ (รหัส 

58)

พค.-สค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 25,000 0

โครงการสร้างแรงบันดาลใจ พค.-สค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 5,200 0โครงการสรางแรงบนดาลใจ พค. สค 61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 5,200 0

โครงการอบรมการใช้

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการ

วิจัย (SPSS)

ตค 60 นศ.เข้าร่วมโครงการ

 140คน

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 36,000 27,407

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการ ผลรวม 651,500 82,107

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ

ั โ

จํานวนนักศึกษาจัดการการ

โ  ํ ็ ึ

โครงการ exit exam 22 - 29 ธค 60 นศ.เข้าร่วมโครงการ

 

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 2,200 2,200

จัดการการโรงแรม โรงแรม สําเร็จการศึกษา  80คน

โครงการแข่งขันทักษะ กพ 61 นศ.เข้าร่วมแข่งขัน 

16คน

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 44,865

โครงการเตรียมความพร้อม 

นศ.ใหม่

กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

โครงการเตรียมความพร้อม พค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0โครงการเตรยมความพรอม

ก่อนเข้าตลาดแรงงาน

พค 61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 10,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ จํานวนนักศึกษาจัดการการ โครงการทัศนศึกษาดงาน 20-23 ธ ค 60 นศ เข้าร่วมโครงการ (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 284 000 280 000คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการผลตบณฑตสาขาการ

จัดการการโรงแรม

จานวนนกศกษาจดการการ

โรงแรม สําเร็จการศึกษา

โครงการทศนศกษาดงาน 

น.ศ.การจัดการการโรงแรม

20-23 ธ.ค.60 นศ.เขารวมโครงการ

 140คน

(วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 284,000 280,000

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกงาน  3/60

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 156,000 0

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกงาน 2/60

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 94,000 0

โครงการภัตตาคารจําลอง พย 2560 นศ.เข้าร่วมโครงการ

 140คน

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 25,000 25,000

โครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน  สาขาการจัดการ

การโรงแรม (ตํารา)

ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 40,000 0

โครงการสัมมนารายวิชา 2 ธค 60 นศ เข้าร่วมโครงการ (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 5 000 5 000โครงการสมมนารายวชา 

Club

2 ธค 60 นศ.เขารวมโครงการ

 92คน

(วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 5,000 5,000

โครงการสัมมนารายวิชา 

สัมมนา

กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 30,000 0

โครงการไหว้ครูปฏิบัติการ กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

โครงการอบรมใช้สื่อและ

ื่ ี ้

กย-พย60 นศ.เข้าร่วมโครงการ (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 5,000

สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้  92คน

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการจัดการการโรงแรม ผลรวม 716,200 362,065

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา

การตลาด

จํานวนนักศึกษาสาขา

การตลาด สําเร็จการศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อม

สู่ตลาดแรงงาน สําหรับ

นักศึกษาสาขาการตลาด

ธค 60 ดําเนินโครงการ ธค 

60

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 18,400 18,400

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกงาน สาขาการตลาด 

ภาคการศึกษาปลาย ปี

การศึกษา 2561

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 101,800 0

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึ  (

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 31,400 0

ฝึกงาน สาขาการตลาด(การ

จัดการค้าปลีก)   ภาค

การศึกษาต้น ปี2561

โครงการบูรณาการความรู้

กับท้องถิ่น ในรายวิชาสัมนา

การตลาด

ช่วงที่ 1 ตค 60/ช่วงที่

 2 ธค 60/ช่วงที่ 3 

มค 61

นศ.เข้าร่วมโครงการ

197คน

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 90,000 90,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขา จํานวนนักศึกษาสาขา โครงการประชาสัมพันธ์ มค 61 นร มัธยมศึกษา ข้า (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 12 300 12 300คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการผลตบณฑตสาขา

การตลาด

จานวนนกศกษาสาขา

การตลาด สําเร็จการศึกษา

โครงการประชาสมพนธ

การตลาด

มค 61 นร.มธยมศกษา ขา

ร่วมโครงการ 150

คน

(วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 12,300 12,300

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

การตลาด

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 50,000 0

โครงการพบอาจารย์ที่ มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 0 0

ปรึกษา สาขาการตลาด

โครงการพัฒนานักการตลาด

เพื่อรองรับไทยแลนด์4.0

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 15,600 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ทางการแข่งขันของนักศึกษา

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

ทางการแขงขนของนกศกษา

 สาขาการตลาด

โครงการเรียนรู้นอก

ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษาสาขาการตลาด

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 376,000 0

โครงการสนับสนุนการ

เดินทางของนักศึกษา

การตลาด(การจัดการค้าปลีก)

ตค60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 33,000

โครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน  สาขาการตลาด 

ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 40,000 0

การสอน  สาขาการตลาด 

(ตํารา)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการตลาด ผลรวม 855,500 153,700

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ

บัญชี

จํานวนนักศึกษสาขาการบัญชี

 สําเร็จการศึกษา

โครงการ  FAP กําลังดําเนินงาน กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 41,000 0

โครงการ AccGame พย 60 นศ.เข้าร่วมโครงการ

 

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 40,000 39,881

 191คน

โครงการ EXCEL เพื่องาน

บัญชี

กําลังดําเนินงาน กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 35,000 0

โครงการ นักบัญชีรุ่นใหม่ 

Young & Smart

กําลังดําเนินงาน กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 60,000 0

โครงการTax Junior กําลังดําเนินงาน กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 0โครงการTax Junior กาลงดาเนนงาน กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 100,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการ จํานวนนักศึกษสาขาการบัญชี โครงการแข่งขันทักษะ FAP พย60-กพ61 นศ เข้าร่วมแข่งขัน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 35 000 34 240คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการผลตบณฑตสาขาการ

บัญชี

จานวนนกศกษสาขาการบญช

 สําเร็จการศึกษา

โครงการแขงขนทกษะ FAP พย60-กพ61 นศ.เขารวมแขงขน 

6คน

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 35,000 34,240

โครงการเตรียมความพร้อม

ก่อนเรียน

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 30,000 0

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกงานสาขาบัญชี

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 76,400 0

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

(การนําเสนองาน บุคลิกภาพ)

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

โครงการศึกษาดูงานของ

นักศึกษาสาขาบัญชี

มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 366,000 0

โครงการสนับสนนการเรียน ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 40 000 0โครงการสนบสนุนการเรยน

การสอน  สาขาการบัญชี 

(ตํารา)

ตค 60-กย 61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 40,000 0

โครงการห้องสมุด มิย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 8,100 0

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี ผลรวม 851,500 74,121

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาธุรกิจ

่

จํานวนนักศึกษสาขาการ

ั ิ ่

โครงการ Cross cultural เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 9,300 0

ระหว่างประเทศ จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

สําเร็จการศึกษา

exchange

โครงการ Currency Trade เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 16,800 0

โครงการ International 

Cooking

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 15,000 0

โครงการ Negotiation skills เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 12,800 0โครงการ Negotiation skills เมย กค 61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 12,800 0

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกงาน

เมย-กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 16,000 0

โครงการศึกษาดูงาน น.ศ.

การจัดการธุรกิจระหว่าง

ประเทศ

 18-22ธค60 นศ. เข้าร่วม 21 คน (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 110,000 105,000

ประเทศ

โครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน  สาขาการจัดการ

ธุรกิจระหว่างประเทศ (ตํารา)

ตค 60-กย 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 50,000 0

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ผลรวม 229,900 105,000โครงการผลตบณฑตสาขาธุรกจระหวางประเทศ ผลรวม 229,900 105,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขา จํานวนนักศึกษาสาขาระบบ โครงการ MIS Homeroom เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 4 000 0คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการผลตบณฑตสาขา

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

จานวนนกศกษาสาขาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ 

สําเร็จการศึกษา

โครงการ MIS Homeroom เมย-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตากวาเปาหมาย เงนรายได 4,000 0

โครงการแข่งขันโครงงาน

ระบบสารสนเทศ (MIS 

Project Contest)

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 27,000 0

โครงการแข่งขันทางวิชาการ เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 6,000 0

โครงการเตรียมความพร้อม

ของนักศึกษา

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 5,000 0

โครงการเตรียมความ

พร้อมสหกิจศึกษา

ธค 60 นศ. เข้าร่วม 60 คน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 5,000 5,000

โครงการนิเทศนักศึกษา เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 34 400 0โครงการนเทศนกศกษา

ฝึกงาน

เมย-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 34,400 0

โครงการนิเทศนักศึกษา

ฝึกงาน สหกิจศึกษา

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

โครงการปัจฉิมนักศึกษา เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 5,000 0

โครงการศึกษาดูงานของ

ั ึ

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 200,000 0

นักศึกษาสาขาระบบ

สารสนเทศ

โครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน  สาขาการระบบ

สารสนเทศ (ตํารา)

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 40,000 0

โครงการสัมมนาระบบ เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0โครงการสมมนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการจัดการ

เมย กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 20,000 0

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ผลรวม 366,400 5,000

โครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขา

บริหารธุรกิจ

จํานวนนักศึกษาบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต สําเร็จการศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อม

ด้านภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษา

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

โ ไ ้โครงการนักศึกษาช่วยงาน

วิชาการบัณฑิตศึกษา*

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ใหม่ และเตรียมความพร้อม 

 ประจําภาคปลาย ปี

การศึกษา 2560

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 15,600 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขา จํานวนนักศึกษาบริหารธรกิจ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20 900 0คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการผลตมหาบณฑตสาขา

บริหารธุรกิจ

จานวนนกศกษาบรหารธุรกจ

มหาบัณฑิต สําเร็จการศึกษา

โครงการปฐมนเทศนกศกษา

ใหม่ และเตรียมความพร้อม

 ประจําปีการศึกษา 2561

เมย-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 20,900 0

โครงการเพิ่มทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

ื่  ใ ้

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

สือสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการศึกษาดูงานใน

รายวิชา ภาคต้น

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

โครงการศึกษาดูงานใน

รายวิชา ภาคปลาย

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

รายวชา ภาคปลาย

โครงการสนับสนุนการเรียน

การสอน  สาขา MBA (ตํารา)

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 150,000 0

โครงการสานสัมพันธ์ 

MBA-UBU ครั้งที่ 2 *

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 0

โครงการเสริมความรู้

วิชาการให้กับนักศึกษา 

(วิทยากรพิเศษ) สาขา

บริหารธุรกิจ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 600,000 64,000

รับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร์ ธค 60 มีผู้เข้าร่วม 20 คน 

ไม่ใช้งบประมาณ

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

ไมใชงบปร มาณ

โครงการผลิตมหาบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ ผลรวม 956,500 64,000

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ค่าตอบแทนการตรวจ

กระดาษคําตอบ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 0

ค่าตอบแทนการสอนเกิน กย-ธค60 ภาคเรียน 1/60 (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 1,260,000 556,700

ภาระงานสอน

โครงการเตรียมความพร้อม

ด้านวิชาการให้แก่นักศึกษา

ใหม่

กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 155,000 0

โครงการนักศึกษาช่วย

ปฏิบัติงานด้านการเรียนการ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 460,000 179,000

ฏ

สอน
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการส่งเสริมและพัฒนา ความพึงพอใจของผ้ใช้บัณฑิต โครงการเปิดบ้านบริหาร สค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 400 000 0คณะบรหารศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ

โครงการสงเสรมและพฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ความพงพอใจของผูใชบณฑต โครงการเปดบานบรหาร

ศาสตร์

สค 61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 400,000 0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการผลิต

บัณฑิต

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 25,500 0

โครงการส่งเสริมการผลิต ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 210,000 0

ตํารา

โครงการสอนเสริมรายวิชา

ด้านคํานวนและ

ภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักศึกษาชั้นปี 1-4

ตค 60-เมษ 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 240,000 56,800

โครงการอบรมเชิง สค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 100 000 0โครงการอบรมเชง

ปฏิบัติการนักศึกษาใหม่

คณะบริหารศาสตร์ เกี่ยวกับ

การใช้งานระบบทะเบียน

สค 61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 100,000 0

โครงการอบรมพัฒนา

์ ้ ิ ั ิ

ตค 60-เมษ 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 66,800 0

อาจารย์ ด้านการผลิตบัณฑิต

อาจารย์พิเศษและวิทยากร

พิเศษ

ตค 60-เมษ 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 1,344,000 436,169

โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ผลรวม 4,361,300 1,228,669

รวม 64,261,600 13,350,529รวม 64,261,600 13,350,529

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

การพัฒนากลยุทธ์การตลาด

เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย

ระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจ

ท่องเที่ยวออนไลน์ (Online 

Travel Agency) สําหรับธรกิจ

ผลงานวิจัและงานสร้างสรรค์

ต่ออาจารย์ประจํา

การพัฒนากลยุทธ์การตลาด

เครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วย

ระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจ

ท่องเที่ยวออนไลน์ (Online

 Travel Agency) สําหรับ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 599,000 0

Travel Agency) สาหรบธุรกจ

ที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน

 Travel Agency) สาหรบ

ธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวใน

ภาคอีสาน

การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยระบบเว็บไซต์ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวออนไลน์ (Online Travel Agency) สําหรับธุรกิจที่พักและท่องเที่ยวในภาคอีสาน ผลรวม 599,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยแบบม่งเป้าเพื่อ การพัฒนาตลาดเพื่อการ ผลงานวิจัและงานสร้างสรรค์ การพัฒนาตลาดเพื่อการ ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 351 100 0คณะบรหารศาสตร 2. พฒนางานวจยแบบมุงเปาเพอ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

การพฒนาตลาดเพอการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บน

ฐานอัตลักษณ์ทางการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด

อุบลราชธานี

ผลงานวจและงานสรางสรรค

ต่ออาจารย์ประจํา

การพฒนาตลาดเพอการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บน

ฐานอัตลักษณ์ทางการ

ท่องเที่ยวของจังหวัด

อุบลราชธานี

ตค 60-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 351,100 0

การพัฒนาตลาดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม 351,100 0

โครงการส่งเสริมและบริหาร

งานวิจัย

ผลงานวิจัและงานสร้างสรรค์

ต่ออาจารย์ประจํา

โครงการค่าตอบแทน

ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา

งานวิจัยของคณะบริหาร

ศาสตร์

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 35,000 0

โครงการประชุม

คณะกรรมการวิจัย

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 11,000 645

คณะกรรมการวจย

โครงการเพิ่มศักยภาพการ

บริหารงานวิจัยคณะบริหาร

ศาสตร์ เพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์กับหน่วยงาน

ภายนอก

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 0

โครงการส่งเสริมการจัด

กิจกรรม "การจัดการความรู้

ด้านการวิจัย"

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

โครงการส่งเสริมและกระตุ้น

การเผยแพร่ผลงานวิจัยและ

วิชาการ*

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 500,000 30,845

โครงการสนับสนุนการจัด

นิทรรศการและ

ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

โครงการสนับสนุน

งบประมาณการสร้างสรรค์

งานวิจัย

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 500,000 0

งานวิจัย

โครงการอบรมเพื่อพัฒนา

งานวิจัย

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 50,000 0

จัดทํา “วารสารวิชาการ

บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี"

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 200,000 0

ุ

โครงการส่งเสริมและบริหารงานวิจัย ผลรวม 1,426,000 31,490
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยแบบม่งเป้าเพื่อ ชดโครงการ การเสริมศักยภาพ ผลงานวิจัและงานสร้างสรรค์ โครงการวิจัยย่อยที่ 5: ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 390 600 0คณะบรหารศาสตร 2. พฒนางานวจยแบบมุงเปาเพอ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

ชุดโครงการ การเสรมศกยภาพ

เกษตรกรในการเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตจากฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพและ

การพัฒนาการผลิตอาหาร

ปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิต

แบบเกษตรผสมผสาน

ผลงานวจและงานสรางสรรค

ต่ออาจารย์ประจํา

โครงการวจยยอยท 5: 

การศึกษาความเป็นไปได้

ด้านการตลาดและการเงิน

ในธุรกิจปลาพื้นบ้าน

ตค 60-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 390,600 0

แบบเกษตรผสมผสาน

ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน  ผลรวม 390,600 0

ระบบแอปพิเคชั่นติดตามและ

พยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุ

ผลงานวิจัและงานสร้างสรรค์

ต่ออาจารย์ประจํา

ระบบแอปพิเคชั่นติดตาม

และพยากรณ์สุขภาพผู้สูงอายุ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 550,000 0

ระบบแอปพิเคชั่นติดตามและพยากรณ์สขภาพผ้สงอาย ผลรวม 550 000 0ระบบแอปพเคชนตดตามและพยากรณสุขภาพผูสูงอายุ ผลรวม 550,000 0

รวม 3,316,700 31,490

3. พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้นํา

ด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม

การจัดทําเอกสารทางบัญชีและ

รายงานงบการเงินของกองทุน

หมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ของหน่วยงานกํากับดแล

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ การจัดทําเอกสารทางบัญชี

และรายงานงบการเงินของ

กองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไป

ตามเกณฑ์ของหน่วยงาน

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 65,000 0

ของหนวยงานกากบดูแล ตามเกณฑของหนวยงาน

กํากับดูแล

การจัดทําเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บ้านฯ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานกํากับดูแล ผลรวม 65,000 0

การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและ

ความรู้ทางการบัญชีสร้าง

มูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อ

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ การใช้กลยุทธ์ทางการเงิน

และความรู้ทางการบัญชี

สร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ 

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 86,000 0

ู ฐ

พัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชน มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย

 4.0

ู ฐ

เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็น

ประเทศไทย 4.0

การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชีสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มุ่งสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ผลรวม 86,000 0

้ ้ ้ โ ้การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและ

สังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง

ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ประจําปีงบประมาณ 2561

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจ

และสังคมในภูมิภาคลุ่ม

แม่น้ําโขงของเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ ประจําปี

งบประมาณ 2561

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 400,000 0

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจําปีงบประมาณ 2561 ผลรวม 400,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 3  พัฒนาบทบาทในการเป็นผ้นํา การพัฒนาผ้ประกอบการใหม่ ร้อยละผ้เข้าร่วมโครงการ การพัฒนาผ้ประกอบการ ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 100 000 0คณะบรหารศาสตร 3. พฒนาบทบาทในการเปนผูนา

ด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม

การพฒนาผูประกอบการใหม

ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิง

สร้างสรรค์

รอยละผูเขารวมโครงการ การพฒนาผูประกอบการ

ใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เชิงสร้างสรรค์

ตค 60-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 100,000 0

การพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ผลรวม 100,000 0

การพัฒาทักษะการบริการ

อย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุคของ

่ ี่  

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ การพัฒาทักษะการบริการ

อย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุค

่ ี่  

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 0

การท่องเทียว 4.0 ของการท่องเทียว 4.0

การพัฒาทักษะการบริการอย่างมืออาชีพเพื่อเข้าสู่ยุคของการท่องเที่ยว 4.0 ผลรวม 100,000 0

การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้า

สหกรณ์และเกษตรกรรมไทย 

ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิตอล ในยุค

 4.0

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้า

สหกรณ์และเกษตรกรรมไทย

 ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิตอล 

ในยุค 4.0

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 156,300 0

ุ

การเพิ่มมูลค่าคุณค่าสินค้าสหกรณ์และเกษตรกรรมไทย ก้าวไกลสู่ เกษตรดิจิตอล ในยุค 4.0 ผลรวม 156,300 0

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

เพื่อเป็นพลังานทดแทนใน

ครัวเรือนแบบยั่งยืน

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูล

สัตว์เพื่อเป็นพลังานทดแทน

ในครัวเรือนแบบยั่งยืน

มีค - กย 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 141,440 0

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อเป็นพลังานทดแทนในครัวเรือนแบบยั่งยืน ผลรวม 141,440 0

โครงการบริหารการประชุม

วิชาการระดับชาติและนานาชาติ

คุณภาพการบริการวิชาการ

แก่สังคม

โครงการบริหารการประชุม

วิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 72,000 0

โครงการบริหารการประชมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ผลรวม 72,000 0โครงการบรหารการประชุมวชาการระดบชาตและนานาชาต ผลรวม 72,000 0

โครงการบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการแหล่งทุน

สนับสนุนภายนอก

คุณภาพการบริการวิชาการ

แก่สังคม

โครงการบริหารจัดการงาน

บริการวิชาการแหล่งทุน

สนับสนุนภายนอก

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 6,400,000 0

โครงการบริหารจัดการงานบริการวิชาการแหล่งทุนสนับสนุนภายนอก ผลรวม 6,400,000 0

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการจัดทําของที่ระลึก

ิ ์

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 120,000 0

คณะบริหารศาสตร์

โครงการจัดทําวิดิทัศน์

แนะนําคณะฯ

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 95,000 0

โครงการประกาศเกียรติคุณ

และมอบเสื้อสามารถ

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 35,000 0

โครงการประชาสัมพันธ์ เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 150,000 0โครงการประชาสมพนธ

หลักสูตร

เมย กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 150,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 3  พัฒนาบทบาทในการเป็นผ้นํา โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรก จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการ ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 122 500 25 000คณะบรหารศาสตร 3. พฒนาบทบาทในการเปนผูนา

ด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วน

โครงการประชาสมพนธเชงรุก จานวนนกศกษาใหม โครงการสอสงพมพเพอการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ตค 60-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 122,500 25,000

โครงการอบรมเครือข่ายครู

แนะแนวภาคอีสาน

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 124,300 0

ต้อนรับคณะดูงานจาก

ภายนอก

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 22,000 0

นิทรรศการงานเกษตรอีสาน

ใต้

มค-กพ 61 ดําเนินงานเรียบร้อย 

โดยไม่ใช้งบประมาณ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

นิทรรศการตลาดนัด

หลักสูตรอุดมศึกษา

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรก ผลรวม 688 800 25 000โครงการประชาสมพนธเชงรุก ผลรวม 688,800 25,000

โครงการส่งเสริมและ

บริหารงานบริการวิชาการ

คุณภาพการบริการวิชาการ

แก่สังคม

โครงการเผยแพร่ผลงาน

บริการวิชาการ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 15,000 0

โครงการสํารวจความ

ต้องการและประเมิน

ความสําเร็จของโครงการ

บริการวิชาการต่อสังคม

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

บรการวชาการตอสงคม

โครงการเสริมสร้างความ

ร่วมมือด้านบริการวิชาการ

กับหน่วยงานภายนอก

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 120,000 0

โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ ผลรวม 155,000 0

โครงการสนับสนนการจัด จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการก่อตั้งสมาคมศิษย์ พย 60 มีศิษย์เข้าร่วม 145 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 87,200โครงการสนบสนุนการจด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

จานวนนกศกษาใหม โครงการกอตงสมาคมศษย

เก่าคณะบริหารศาสตร์

พย 60 มศษยเขารวม 145

คน

(วาง) ตากวาเปาหมาย เงนรายได 100,000 87,200

โครงการค่ายทักษะนักธุรกิจ ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 275,100 0

โครงการเตรียมความพร้อม

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

256

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 134,500 0

2561

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาการให้บริการและการ

ให้ข้อมูลตามเกณฑ์การ

ประกันคุณภาพการศึกษาข้อ

 1.5

ธค 60 ค่าเช่าป้าย

ประชาสัมพันธ์ LED

 2จอ งานรับ

ปริญญา 10-13ธค

60

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 150,000 20,000

48



คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 3  พัฒนาบทบาทในการเป็นผ้นํา โครงการสนับสนนการจัด จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการปัจฉิมนิเทศ ปี 16พย60 นศ เข้าร่วม 510คน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 60 000 22 200คณะบรหารศาสตร 3. พฒนาบทบาทในการเปนผูนา

ด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วน

โครงการสนบสนุนการจด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

จานวนนกศกษาใหม โครงการปจฉมนเทศ ป

การศึกษา 2560

16พย60 นศ.เขารวม 510คน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 60,000 22,200

โครงการรับขวัญบัณฑิต

บริหารศาสตร์ รุ่นที่ 16

10-13 ธค 60 มีบัณฑิตใหม่เข้าร่วม

 720 คน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 290,100 290,100

โครงการรากแก้ว ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 30,000 0

โครงการส่งเสริม

่

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 0

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์

โครงการสนับสนุนระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 300,000 0

โครงการสร้างเครือข่าย

นักศึกษาระหว่างสถาบัน

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 0

นกศกษาระหวางสถาบน

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ ปีงบประมาณ 

2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี

การศึกษา 2561

สค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 47,000 0

ผลิตคู่มือฝึกงาน มีค 61 ดําเนินการเรียบร้อย (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 39,500 36,800

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 

2561 (และมอบ

ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 

2560 และ2561)

ตค 60 ทุนเรียนดี ประจําปี

การศึกษา 2560

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 403,000 180,000

สัมภาษณ์นักศึกษา กองทน เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 11,600 0สมภาษณนกศกษา กองทุน

กู้ยืมเพื่อการศึกษา

เมย กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 11,600 0

สัมมนาแกนนํานักศึกษา เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 14,300 0

สืบรอยธรรม ตามรอยเทียน

 ปี 2561

กค 61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 33,000 0

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 2,088,100 636,300

้ ้ ้ ้ โ ้ ้เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุน ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุน ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 80,000 0

เจาะธุรกิจ พิชิตต้นทุน ผลรวม 80,000 0

พัฒนาคุณภาพบริการของ

โรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติ

สําหรับผู้สูงวัย

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาคุณภาพบริการของ

โรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติ

สําหรับผู้สูงวัย

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 87,400 0

ู ู ู ู

พัฒนาคุณภาพบริการของโรงพยาบาลตามหลักปฏิบัติสําหรับผู้สูงวัย ผลรวม 87,400 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 3  พัฒนาบทบาทในการเป็นผ้นํา เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการ ร้อยละผ้เข้าร่วมโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพช่อง ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 53 000 0คณะบรหารศาสตร 3. พฒนาบทบาทในการเปนผูนา

ด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม

เพมประสทธภาพชองทางการ

จัดจําหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชน

และผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป

รอยละผูเขารวมโครงการ เพมประสทธภาพชอง

ทางการจัดจําหน่ายแก่

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและ

ผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป

ตค 60-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 53,000 0

เพิ่มประสิทธิภาพช่องทางการจัดจําหน่ายแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้ประกอบการสินค้าโอท๊อป ผลรวม 53,000 0

รวม 10,673,040 661,300

4. ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ่น

การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่นโดย

การถอดท่าฟ้อนรํา และการ

ตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อม

ครามวงศ์ปัดสาผ่านเทคโนโลยี

ดิทัล

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่น

โดยการถอดท่าฟ้อนรํา และ

การตกแต่งห้องพักด้วยผ้า

ย้อมครามวงศ์ปัดสาผ่าน

เทคโนโลยีดิทัล

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 0

การสร้างมูลค่า ผ้าท้องถิ่นโดยการถอดท่าฟ้อนรํา และการตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสาผ่านเทคโนโลยีดิทัล ผลรวม 100,000 0

การสืบสานประเพณีบุญเข้า

กรรม ฮีต 12

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ การสืบสานประเพณีบุญเข้า

กรรม ฮีต 12

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,000 0

การสืบสานประเพณีบุญเข้ากรรม ฮีต 12 ผลรวม 55,000 0

โครงการทํานุบํารุง

ิ ั

คุณภาพการทานุบารุงศิลปะ

ั

โครงการรณรงค์อนุรักษ์

ั ไ ํ ั

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

ศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรม วัฒนธรรมไทยสําหรับ

นักศึกษาและบุคลากร

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 10,000 0

พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรี

ไทย

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ พัฒนาและเพิ่มทักษะด้าน

ดนตรีไทย

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 80,000 0

พัฒนาและเพิ่มทักษะด้านดนตรีไทย ผลรวม 80,000 0พฒนาและเพมทกษะดานดนตรไทย ผลรวม 80,000 0

สร้างทักษะการบริหารผ่าน

การละเล่นพื้นบ้านอีสาน

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ สร้างทักษะการบริหารผ่าน

การละเล่นพื้นบ้านอีสาน (ปี

ที่ 5)

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 60,000 0

สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพื้นบ้านอีสาน ผลรวม 60,000 0

สืบสานประเพณี "บุญออก

" ป ํ ปี 

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ สืบสานประเพณี "บุญออก

" ป ํ ปี 

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,000 0

พรรษา" ประจําปี 2561 พรรษา" ประจําปี 2561

สืบสานประเพณี "บุญออกพรรษา" ประจําปี 2561 ผลรวม 55,000 0

สืบสานวัฒนธรรมลําผญา 

เชื่อมโยงผ่านบทรําและคํา

กลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมเยาวชนไทย

ร้อยละผู้เข้าร่วมโครงการ สืบสานวัฒนธรรมลําผญา 

เชื่อมโยงผ่านบทรําและคํา

กลอน เพื่อส่งเสริมคุณธรรม

และจริยธรรมเยาวชนไทย

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 80,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 4  ทํานบํารงศิลปวัฒนธรรม  สืบสานวัฒนธรรมลําผญา เชื่อมโยงผ่านบทรําและคํากลอน เพื่อส่งเสริมคณธรรมและจริยธรรมเยาวชนไทย ผลรวม 80 000 0คณะบรหารศาสตร 4. ทานุบารุงศลปวฒนธรรม  สบสานวฒนธรรมลาผญา เชอมโยงผานบทราและคากลอน เพอสงเสรมคุณธรรมและจรยธรรมเยาวชนไทย ผลรวม 80,000 0

รวม 440,000 0

5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรร

มาภิบาล

โครงการเตรียมความพร้อมใน

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน

ผลการประเมินคุณภาพระดับ

คณะ

การจัดประชุม

คณะกรรมการด้านการ

ประกันคุณภาพ ระดับคณะ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,400 0

การจัดประชุม ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 2,700 0

คณะกรรมการด้านการ

ประกันคุณภาพ ระดับ

หลักสูตร

การจัดประชุมร่วมเพื่อเขีย

รายงานผลการดําเนินงาน

รายตัวบ่งชี้ ระดับคณะ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,700 0

การจัดประชุมร่วมเพื่อ

จัดทําแผนรายตัวบ่งชี้ ระดับ

คณะ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,700 0

โครงการการให้ความรู้ด้าน

การประกันคุณภาพ

ึ  ั

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 8,100 0

การศึกษา ระดับคณะ

โครงการการให้ความรู้ด้าน

การประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตร

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 9,600 0

โครงการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับคณะ 

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 50,500 0

คุณภาพภายในระดบคณะ 

ประจําปีการศึกษา  2560

โครงการตรวจประเมิน

คุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร ประจําปีการศึกษา

  2560

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 94,000 0

ไ ้โครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านบริหารจัดการระบบ

คุณภาพ TQA (รุ่น 3)*

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 80,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร โครงการเตรียมความพร้อมใน ผลการประเมินคณภาพระดับ โครงการพัฒนาผ้ตรวจ มีค 61 อบรมผ้ประเมิน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 15 000 2 540คณะบรหารศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล

โครงการเตรยมความพรอมใน

การตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน

ผลการประเมนคุณภาพระดบ

คณะ

โครงการพฒนาผูตรวจ

ประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษารายใหม่

มค 61 อบรมผูประเมน

คุณภาพใน ระดับ

หลักสูตร 2-4มีค61

 นครพนม อ.สาย

เพชร

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 15,000 2,540

โครงการวิพากษ์การเขียน ธค 60 ดําเนินโครงการ ธค (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 18,000 3,540

รายงานผลการดําเนินงาน 

ระดับหลักสูตร

60

โครงการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ผลรวม 282,700 6,080

โครงการพัฒนางานนโยบาย

และแผน

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา โครงการจัดทําแผนปรับปรุง

กระบวนการบริหารจัดการ

หลักสูตร*

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 35,000 0

ู

โครงการจัดทํารายงาน

ประจําปี

ตค 60-เมย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 30,000 0

โครงการดําเนินงานตาม

นโยบายการผลิตบัณฑิต 

(งบกลาง)

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,996,700 348,337

โครงการทบทวนแผนกล

ยุทธ์คณะบริหารศาสตร์ 

พ.ศ.2560-2564*

เมย-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 50,000 0

โครงการบริหารความเสี่ยง ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 0

โครงการภารกิจผลิตบัณฑิต

เร่งด่วน (ฉุกเฉิน)

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 500,000 0

เรงดวน (ฉุกเฉน)

โครงการศึกษาดูงานของ

บุคลากรคณะบริหารศาสตร์

เมย-กค61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 500,000 0

โครงการสํารวจความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต

มีค-กค61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 20,000 0

โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน ผลรวม 3,231,700 348,337

โ ้ ี่ ี โ ไ ้โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการหน่วยงาน

ร้อยละของบุคลารที่มี

สมรรถภาพตามเกณ์

โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําปี

เมย-กค61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 70,000 0

โครงการนักศึกษาช่วยงาน

บริหาร (2คน)*

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 30,000 21,900

โครงการบุคลากรดีเด่น ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 70,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร โครงการพัฒนาระบบการ ร้อยละของบคลารที่มี โครงการปฐมนิเทศและ ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 3 000 0คณะบรหารศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล

โครงการพฒนาระบบการ

บริหารจัดการหน่วยงาน

รอยละของบุคลารทม

สมรรถภาพตามเกณ์

โครงการปฐมนเทศและ

อบรมให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณวิชาชีพแก่อา

จาจารย์ใหม่

ตค 60-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 3,000 0

โครงการประกันสุขภาพ/

ประกันอุบัติเหตุ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 360,000 357,000

โครงการผู้ทรงคุณวุฒิ

พิจารณาผลการสอน/

เอกสารคําสอน

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 2,000

โครงการผู้บริหารพบปะ

บุคลากร

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 57,600 12,000

โครงการพัฒนาระบบ ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 30 000 0โครงการพฒนาระบบ

เบิกจ่ายค่าปฏิบัติงานนอก

เวลาราชการปกติ

ตค 60-กย61 กาลงดาเนนงาน (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 30,000 0

โครงการส่งเสริมการขอ

กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 0

โครงการส่งเสริมสวัสดิการ

ื่ ิ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 605,700 0

เพื่อการบริหารงาน

โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 65,000 0

โครงการสถาปณาคณะ

ประจําปี

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 30,000 0

โครงการสนับสนุนกิจกรรม

มหาวิทยาลัย

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 30,000 3,000

มหาวทยาลย

โครงการสร้างสรรค์สามัคคี

ฉันท์พี่น้อง

ธค 60 บุคลากรเข้าร่วม

กิจกรรม 82 คน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 99,456

โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านการสนับสนุน

วิชาการ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 300,000 0

โ ้ ไ ้โครงการเสริมสร้างความ

เข้มแข็งด้านวิชาการ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 500,000 0

โครงการอบรมบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการ

ตค 60-กย61 กําลังดําเนินงาน (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 50,000 0

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน ผลรวม 2,411,300 495,356

รวม 5,925,700 849,773รวม 5,925,700 849,773
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะบริหารศาสตร์ 6  พัฒนาทรัพยากรมนษย์ให้มี โครงการพัฒนาบคลากรสาย จํานวนบคลากรได้รับการ โครงการพัฒนาบคลากรสาย ตค 60-กย 61 ผ้เข้ารับการพัฒนา (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1 600 000 337 787คณะบรหารศาสตร 6. พฒนาทรพยากรมนุษยใหม

ศักยภาพมีสมรรถนะ พร้อมการ

ปฏิบัติงาน

โครงการพฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ

จานวนบุคลากรไดรบการ

พัฒนาตอนเอง

โครงการพฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ (พัฒนาตอนเอง)

ตค 60-กย 61 ผูเขารบการพฒนา

ตนเอง 43คน

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 1,600,000 337,787

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม 1,600,000 337,787

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

จํานวนบุคลากรได้รับการ

พัฒนาตอนเอง

โครงการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุนวิชาการ 

ั

ตค 60-กย 61 ผู้เข้ารับการพัฒนา

ตนเอง 7คน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 270,000 77,855

(พัฒนาตอนเอง)

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม 270,000 77,855

รวม 1,870,000 415,642

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมด โครงการปรับปรุงโครงสร้าง

พื้นฐาน จัดหาครภัณฑ ์ICT 

ตค 60-กย 61 จัดซื้อเรียบร้อย 3 

รายการ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,925,000 244,000

เทคโนโลยสารสนเทศ เทคโนโลยสารสนเทศและการ

สื่อสาร

พนฐาน จดหาครุภณฑ ICT 

และซอฟแวร์สําหรับการ

เรียนการสอน

รายการ

โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลรวม 1,925,000 244,000

รวม 1,925,000 244,000

คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 88,412,040 15,552,733

คณะพยาบาลศาสตร์ 1. จัดการศึกษาที่ได้

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

้

1. โครงการจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิต

ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน

ใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก

2. ร้อยละ 80 ของบัณฑิต

1.1 การจัดการเรียนการ

สอนรายวิชาทฤษฎี

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 571,000 35,868

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

ระดับปริญญาตรีที่ได้งานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี

3. ร้อยละ 80  ของผู้สําเร็จ

การศึกษาที่ได้งานทําตรงสาขา

4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

ั ่ ั ึบัณฑิตต่อหลักสูตร  3.51 ขึ

1.2 การจัดการเรียนการ

สอนภาคปฎิบัติ

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 2,500,200 272,710

ฎ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 1  โครงการจัดการเรียนการ 1  ร้อยละ 80 ของบัณฑิต 1 3 การสอบประเมิน ต ค  60 - ก ย 61 ยังไม่ถึงวงรอบการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 22 400 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ั ี ื  ิ ่ ้ํ

1. โครงการจดการเรยนการ

สอนรายวิชาในหลักสูตร

1. รอยละ 80 ของบณฑต

ระดับปริญญาตรีที่สอบผ่าน

ใบประกอบวิชาชีพในครั้งแรก

2. ร้อยละ 80 ของบัณฑิต

ั ป ิ ี ี่ไ ้ ํ

1.3 การสอบประเมน

ความรู้ภาษาอังกฤษของ

ผู้เรียนในครั้งแรกก่อน

สําเร็จการศึกษา

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยงไมถงวงรอบการ

ประเมินผล

(วาง) (วาง) เงนรายได 22,400 0

1.4 การพัฒนาเอกสาร

ประกอบการสอนและ

ํ

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 110,000 0

เอกสารคําสอน

1.5 การพัฒนาและ

สนับสนุนสื่อการเรียนรู้

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 98,200 24,899

1.6การประเมินสมรรถนะ

โดยวิธี OSCE

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 123,000 0

1 7 การพัฒนาการเรียน ต ค  60 - ก ย 61 ยังไม่ถึงวงรอบการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 6 000 01.7 การพฒนาการเรยน

การสอนร่วมกับเครือข่าย

ภายนอก

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยงไมถงวงรอบการ

ประเมินผล

(วาง) (วาง) เงนรายได 6,000 0

1.8 การปรับปรุงหลักสูตร 

พ. 2563

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 221,200 8,330

1.9 การพัฒนาคุณภาพ ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ิ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 96,800 0

แผนการสอนและการ

ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ประเมินผล

1. โครงการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร   ผลรวม 3,748,800 341,806

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการ

เรียนรู้

1. นักศึกษาปี 1-3 ได้รับการ

ทบทวนและทดสอบความรู้

ก่อนการฝึกปฏิบัติ 100%

2.1การเตรียมความพร้อม

ห้องปฏิบัติการทางการ

พยาบาล

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 926,000 92,107

ฏ

2. นักศึกษาได้รับการทบทวน

เนื้อหาสาระทุกรายวิชาคิดเป็น

 100 %

3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ

นักศึกษต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  3.51 ขึ้นไป

2.2 การพัฒนางานห้องสมุด ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 436,500 9,800
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 2  โครงการพัฒนากิจกรรมการ 1  นักศึกษาปี 1-3 ได้รับการ 2 3การประชมพัฒนางาม ต ค  60 - ก ย 61 ยังไม่ถึงวงรอบการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 19 800 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ั ใ ใ

2. โครงการพฒนากจกรรมการ

เรียนรู้

1. นกศกษาป 1-3 ไดรบการ

ทบทวนและทดสอบความรู้

ก่อนการฝึกปฏิบัติ 100%

 ั ึ ไ ้ ั

2.3การประชุมพฒนางาม

บริหารหลักสูตร

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยงไมถงวงรอบการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 19,800 0

2.4การพัฒนาการเรียนรู้

รายชั้นปี

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 31,000 0

2.5การพัฒนาความรู้สู่การ

สอบใบประกอบวิชาชีพ

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 107,000 0

2.6การพัฒนาผู้เรียนใน

ศตวรรษที่ 21 การพัฒนา

สมรรถนะด้านการวิจัยและ

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 55,100 0

นวัตกรรม

2.7 โครงการ ฝึกซ้อมการ

เข้ารับปริญญาบัตร 

ประจําปีการศึกษา 2559

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 23,300 8,020

2.8 โครงการ 

ั ั ์ ั

ต.ค. 60 - ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ิ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 35,400 0

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ประเมินผลการ

ดําเนินงาน

2. โครงการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลรวม 1,634,100 109,927

3. โครงการให้คําปรึกษา 

สวัสดิการและสวัสดิภาพ

นักศึกษา

1. ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาต่อคุณภาพของการ

จัดบริการเสริมสร้างคุณภาพ

3.1 ทุนการศึกษา ต.ค.60- ส.ค.61 1. บางกิจกรรมมี

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,400 0

ุ

ชีวิตนักศึกษามากกว่าร้อยละ

 80

2. คะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

มากกว่า 3.51 

3. ระดับความพึงพอใจของ

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

เครือข่ายศิษย์เก่าในด้านการ

ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ในการประกอบอ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 3  โครงการให้คําปรึกษา 1  ระดับความพึงพอใจของ 3 2 ทนเรียนดี คณะ ต ค 60- ส ค 61 1  บางกิจกรรมมี (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 83 000 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

3. โครงการใหคาปรกษา 

สวัสดิการและสวัสดิภาพ

นักศึกษา

1. ระดบความพงพอใจของ

นักศึกษาต่อคุณภาพของการ

จัดบริการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตนักศึกษามากกว่าร้อยละ

 80

2. คะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ยของผ้เข้าร่วมกจิกรรม

3.2 ทุนเรยนด คณะ

พยาบาลศาสตร์

ต.ค.60- ส.ค.61 1. บางกจกรรมม

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงหว่งเวลา

(วาง) (วาง) เงนรายได 83,000 0

เฉลยของผูเขารวมกจกรรม

มากกว่า 3.51 

3. ระดับความพึงพอใจของ

เครือข่ายศิษย์เก่าในด้านการ

ไมถงหวงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

3.3 อาจารย์ที่ปรึกษา 1/8/1961 1. บางกิจกรรมมี

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 31,000 0

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

3.4 พัฒนาศักยภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

1/7/1961 1. บางกิจกรรมมี

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 17,600 0

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 3  โครงการให้คําปรึกษา 1  ระดับความพึงพอใจของ 3 5 ชมรมศิษย์เก่า 1/4/1961 1  บางกิจกรรมมี (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 17 300 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

3. โครงการใหคาปรกษา 

สวัสดิการและสวัสดิภาพ

นักศึกษา

1. ระดบความพงพอใจของ

นักศึกษาต่อคุณภาพของการ

จัดบริการเสริมสร้างคุณภาพ

ชีวิตนักศึกษามากกว่าร้อยละ

 80

2. คะแนนความพึงพอใจ

เฉลี่ยของผ้เข้าร่วมกจิกรรม

3.5 ชมรมศษยเกา 1/4/1961 1. บางกจกรรมม

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงหว่งเวลา

(วาง) (วาง) เงนรายได 17,300 0

เฉลยของผูเขารวมกจกรรม

มากกว่า 3.51 

3. ระดับความพึงพอใจของ

เครือข่ายศิษย์เก่าในด้านการ

ไมถงหวงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

3.6 สวัสดิการและสวัสดิ

ภาพนักศึกษา

ต.ค.60- ส.ค.61 1. บางกิจกรรมมี

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 183,200 500

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

3. โครงการให้คําปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา ผลรวม 352,500 500

4. โครงการพัฒนานักศึกษา 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรมร้อยละ 80

2. ความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 3.51 

4.1 โครงการรวมจิต ผูกใจ 

สายใยรักดอกพะยอม

16-18 มี.ค.61 มีกิจกรรมที่จัดไป

แล้ว เช่น โครงการ

รวมจิต ผูกใจ สายใย

รักดอกพะยอม แต่

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 114,200 0

3. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้าน

คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา มากกว่า 

3.51

ยังอยุ่ระหว่างการ

เบิกจ่าย และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 4  โครงการพัฒนานักศึกษา 1  กล่มเป้าหมายเข้าร่วม 4 2 ส่งเสริมคณธรรม 1/6/1961 มีกิจกรรมที่จัดไป (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 49 500 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

4. โครงการพฒนานกศกษา 1. กลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมร้อยละ 80

2. ความพึงพอใจของ

กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 3.51 

3. ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้าน

คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคณวฒิ

4.2 สงเสรมคุณธรรม

จริยธรรม

1/6/1961 มกจกรรมทจดไป

แล้ว เช่น โครงการ

รวมจิต ผูกใจ สายใย

รักดอกพะยอม แต่

ยังอยุ่ระหว่างการ

เบิกจ่าย และ

สรปผลการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 49,500 0

มาตรฐานคุณวุฒ

ระดับอุดมศึกษา มากกว่า 

3.51

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

4.3 การปฐมนิเทศและ

เตรียมความพร้อมนักศึกษา

ใหม่

ก.ค.-ส.ค.61 มีกิจกรรมที่จัดไป

แล้ว เช่น โครงการ

รวมจิต ผูกใจ สายใย

รักดอกพะยอม แต่

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 26,100 0

ยังอยุ่ระหว่างการ

เบิกจ่าย และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

4.4 ปัจฉิมนิเทศเตรียม

้ ั ึ ่

1/5/1961 มีกิจกรรมที่จัดไป

้ ่ โ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 62,800 0

ความพร้อมนักศึกษาก่อนจบ แล้ว เช่น โครงการ

รวมจิต ผูกใจ สายใย

รักดอกพะยอม แต่

ยังอยุ่ระหว่างการ

เบิกจ่าย และ

สรุปผลการ

ํ ิดําเนินงาน

4. โครงการพัฒนานักศึกษา ผลรวม 252,600 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 5  โครงการสโมสรนักศึกษา 1  กล่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 10พี่รักน้อง ก ค -ส ค 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 22 700 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

5. โครงการสโมสรนกศกษา 1. กลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า

 3.51 (คะแนนเต็ม 5)

3. ความพึงพอใจของ

ผ้เข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 

5.10พรกนอง ก.ค.-ส.ค.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 22,700 0

ผูเขารวมกจกรรมมากกวา 

3.51 (คะแนนเต็ม 5)

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5 11ไหว้คร 1/9/1961 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 13 400 05.11ไหวครู 1/9/1961 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 13,400 0

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5.12ลอยกระทง 3/11/1960 1. กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 6,000 6,0005.12ลอยกระทง 3/11/1960 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 6,000 6,000

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 5  โครงการสโมสรนักศึกษา 1  กล่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 13ต้นกล้านักกิจกรรม ม ค -ส ค 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20 000 8 910คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

5. โครงการสโมสรนกศกษา 1. กลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า

 3.51 (คะแนนเต็ม 5)

3. ความพึงพอใจของ

ผ้เข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 

5.13ตนกลานกกจกรรม ม.ค.-ส.ค.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 20,000 8,910

ผูเขารวมกจกรรมมากกวา 

3.51 (คะแนนเต็ม 5)

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5 14เลือตั้งนายกสมโมสร 25-26 เม ย 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 25 000 05.14เลอตงนายกสมโมสร

นักศึกษา

25-26 เม.ย.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 25,000 0

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5.1ค่ายพยาบาลอาสาร่วม 29/4/1961 1. กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 37,800 05.1คายพยาบาลอาสารวม

ใจส่งเสริมสุขภาพชุมชน

29/4/1961 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 37,800 0

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 5  โครงการสโมสรนักศึกษา 1  กล่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 2กีฬา Freshy ต ค - พ ย 60 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 67 100 66 160คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

5. โครงการสโมสรนกศกษา 1. กลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า

 3.51 (คะแนนเต็ม 5)

3. ความพึงพอใจของ

ผ้เข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 

5.2กฬา Freshy ต.ค.- พ.ย.60 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 67,100 66,160

ผูเขารวมกจกรรมมากกวา 

3.51 (คะแนนเต็ม 5)

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5 3กีฬา Health science 23-25 มี ค 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 48 000 05.3กฬา Health science 23-25 ม.ค.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 48,000 0

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5.4แสดงความยินดีพี่บัณฑิต 13/12/1960 1. กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,800 20,2685.4แสดงความยนดพบณฑต 13/12/1960 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 20,800 20,268

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 5  โครงการสโมสรนักศึกษา 1  กล่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 5อําลาพี่ปี 4 จบการศึกษา 1/5/1961 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 32 400 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

5. โครงการสโมสรนกศกษา 1. กลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า

 3.51 (คะแนนเต็ม 5)

3. ความพึงพอใจของ

ผ้เข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 

5.5อาลาพป 4 จบการศกษา 1/5/1961 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 32,400 0

ผูเขารวมกจกรรมมากกวา 

3.51 (คะแนนเต็ม 5)

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5 6แสดงความยินดีวันมอบ พ ค -มิ ย 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 14 500 05.6แสดงความยนดวนมอบ

หมวกพยาบาล

พ.ค.-ม.ย.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 14,500 0

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5.7พะยอมช่อใหม่ ร่วมใจ 14/1/1961 1. กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 17,500 11,9905.7พะยอมชอใหม รวมใจ

สืบสานประเพณีสักการะ

หลวงปู่ชา

14/1/1961 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 17,500 11,990

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 5  โครงการสโมสรนักศึกษา 1  กล่มเป้าหมายเข้าร่วม 5 8 ติวเพื่อน้อง ม ค -พ ค 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 5 500 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

5. โครงการสโมสรนกศกษา 1. กลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการบรรลุ

วัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า

 3.51 (คะแนนเต็ม 5)

3. ความพึงพอใจของ

ผ้เข้าร่วมกจิกรรมมากกว่า 

5.8 ตวเพอนอง ม.ค.-พ.ค.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 5,500 0

ผูเขารวมกจกรรมมากกวา 

3.51 (คะแนนเต็ม 5)

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5 9ดงานสโมสรนักศึกษา 1/7/1961 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 78 700 05.9ดูงานสโมสรนกศกษา

และงานประกันคุณภาพ

1/7/1961 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 78,700 0

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

5. โครงการสโมสรนักศึกษา ผลรวม 409,400 113,3285. โครงการสโมสรนกศกษา ผลรวม 409,400 113,328

6. โครงการวิเทศสัมพันธ์ 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

2. อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ

โครงการเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

3.อาจารย์ บคลากรและ

6.1 รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน 1/4/1961 1. กิจกรรมที่

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 2 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรปผลการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 40,700 0

3.อาจารย บุคลากรและ

นักศึกษาสามารถสื่อสารใน

ชีวิตประจําวันและสื่อสารด้าน

วิชาการพยาบาลได้มากขึ้น 

เฉลี่ยมากกว่า 3.51

4. อาจารย์ บุคลากรและน

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 6  โครงการวิเทศสัมพันธ์ 1  กล่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 2 English  clinic  เพื่อ 5 มี ค -30 พ ค 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 30 000 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

6. โครงการวเทศสมพนธ 1. กลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

2. อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ

โครงการเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

3.อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษาสามารถสื่อสารใน

6.2 English  clinic  เพอ

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

คณะพยาบาลศาสตร์

5 ม.ค.-30 พ.ค.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 2 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 30,000 0

นกศกษาสามารถสอสารใน

ชีวิตประจําวันและสื่อสารด้าน

วิชาการพยาบาลได้มากขึ้น 

เฉลี่ยมากกว่า 3.51

4. อาจารย์ บุคลากรและน

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

6 3 การส่งแลกเปลี่ยน มิ ย -ส ค 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 176 300 06.3 การสงแลกเปลยน

นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนใน

ต่างประเทศ

ม.ย.-ส.ค.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 2 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 176,300 0

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

6.4  การแลกเปลี่ยนด้าน เม.ย.-มิ.ย.61 1. กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 520,600 06.4  การแลกเปลยนดาน

วิชาการกับประเทศ

เม.ย. ม.ย.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 2 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 520,600 0

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ 6  โครงการวิเทศสัมพันธ์ 1  กล่มเป้าหมายเข้าร่วม 6 5 โครงการส่งเสริมและ เม ย -มิ ย 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 30 000 0คณะพยาบาลศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขงและอาเซียน

6. โครงการวเทศสมพนธ 1. กลุมเปาหมายเขารวม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80

2. อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ

โครงการเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

3.อาจารย์ บุคลากรและ

นักศึกษาสามารถสื่อสารใน

6.5 โครงการสงเสรมและ

พัฒนาเครือข่ายต่างประเทศ

เม.ย.-ม.ย.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 2 ยังอยู่

ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 30,000 0

นกศกษาสามารถสอสารใน

ชีวิตประจําวันและสื่อสารด้าน

วิชาการพยาบาลได้มากขึ้น 

เฉลี่ยมากกว่า 3.51

4. อาจารย์ บุคลากรและน

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

6  โครงการวิเทศสัมพันธ์ ผลรวม 797 600 06. โครงการวเทศสมพนธ ผลรวม 797,600 0

รวม 7,195,000 565,562

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

ทางการพยาบาล ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคณภาพชีวิตของประชาชน

7. โครงการพัฒนาและส่งเสริม

งานวิจัย

1. บุคลากรได้รับการพัฒนา

ด้านงานวิจัยร้อยละ 80

2. มีจํานวนผลงานวิจัยที่

ได้รับการเผยแพร่ ในวารสาร

7.1พัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย ก.ค.-ส.ค.61 1. บางกิจกรรมมี

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

ไม่มีการใช้

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 24,100 0

พฒนาคุณภาพชวตของประชาชน

และสังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอาเซียนอย่างยั่งยืน

ไดรบการเผยแพร ในวารสาร

ระดับชาติ 5 เรื่อง

3. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรร

อย่างน้อยร้อยละ 80

ไมมการใช

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

7.2สนับสนุนการเผยแพร่

ผลงานวิจัยของอาจารย์และ

บุคลากรสนับสนุนการ

เผยแพร่ผลงานวิจัยของ

อาจารย์และบุคลากร

เม.ย.-ก.ย.61 1. บางกิจกรรมมี

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 186,000 0

2. บางกจกรรมยง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยแบบม่งเป้าเพื่อ 7  โครงการพัฒนาและส่งเสริม 1  บคลากรได้รับการพัฒนา 7 3จัดสรรทนวิจัยและ เม ย -ก ย 61 1  บางกิจกรรมมี (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 500 000 0คณะพยาบาลศาสตร 2. พฒนางานวจยแบบมุงเปาเพอ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

ทางการพยาบาล ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอาเซียนอย่างยั่งยืน

7. โครงการพฒนาและสงเสรม

งานวิจัย

1. บุคลากรไดรบการพฒนา

ด้านงานวิจัยร้อยละ 80

2. มีจํานวนผลงานวิจัยที่

ได้รับการเผยแพร่ ในวารสาร

ระดับชาติ 5 เรื่อง

3. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรร

อย่างน้อยร้อยละ 80

7.3จดสรรทุนวจยและ

นวัตกรรม

เม.ย.-ก.ย.61 1. บางกจกรรมม

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงหว่งเวลา

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 500,000 0

โขง และอาเซยนอยางยงยน อยางนอยรอยละ 80 ไมถงหวงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

7.4พัฒนาระบบสารสนเทศ

ด้านการวิจัยปรับปรุงระบบ

การให้คําปรึกษาและ

1/4/1961 1. บางกิจกรรมมี

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,500 0

สนับสนุนด้านการวิจัย ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

7.5 โครงการวิจัยโปรแกรม

การส่งเสริมสุขภาพจิต

ผู้สูงอายุที่เน้นการมีส่วนร่วม

ของครอบครัวและชุมชนใน

จังหวัดอุบลราชธานี

ต.ค.60-ก.ย.61 1. บางกิจกรรมมี

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยแบบม่งเป้าเพื่อ 7  โครงการพัฒนาและส่งเสริม 1  บคลากรได้รับการพัฒนา 7 6 โครงการวิจัยปัจจัยที่มี ต ค 60-ก ย 61 1  บางกิจกรรมมี (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 165 000 82 500คณะพยาบาลศาสตร 2. พฒนางานวจยแบบมุงเปาเพอ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม

ทางการพยาบาล ที่มุ่งเน้นการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

และสังคมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอาเซียนอย่างยั่งยืน

7. โครงการพฒนาและสงเสรม

งานวิจัย

1. บุคลากรไดรบการพฒนา

ด้านงานวิจัยร้อยละ 80

2. มีจํานวนผลงานวิจัยที่

ได้รับการเผยแพร่ ในวารสาร

ระดับชาติ 5 เรื่อง

3. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรร

อย่างน้อยร้อยละ 80

7.6 โครงการวจยปจจยทม

ความสัมพันธ์กับการป้องกัน

มะเร็งปากมดลูกระดับปฐม

ภูมิของคู่สามีภรรยาในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเทศไทย

ต.ค.60-ก.ย.61 1. บางกจกรรมม

การดําเนินการไป

แล้วบางส่วน แต่ยัง

ไม่มีการใช้

งบประมาณ

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงหว่งเวลา

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 165,000 82,500

โขง และอาเซยนอยางยงยน อยางนอยรอยละ 80 ไมถงหวงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

7. โครงการพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย ผลรวม 1,177,600 232,500

รวม 1,177,600 232,500

3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณา

การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ

สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภมิภาคล่มน้ําโขงและอาเซียนบน

17. โครงการอบรมหลักสูตร

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

1. มีจํานวนผู้สอบผ่านและ

เข้ารับการอบรมในโครงการ

ร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจต่อรายวิชา โดยมี

ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51จาก

17.1 พิธีเปิดโครงการ

อบรมหลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

ส.ค.61-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 34,600 0

 ภูมภาคลุมนาโขงและอาเซยนบน

พื้นฐานตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

คาเฉลยมากกวา 3.51จาก

คะแนนเต็ม 5

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจต่อโครงหการอบรมฯ 

โดยมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3.51 

จากคะแนนเต็ม 5

17.2 การจัดอบรม

ภาควิชาทฤษฎี

ส.ค.61-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 574,000 0

17.3 การจัดอบรมภาควิชา

ฝึกปฏิบัติ

ส.ค.61-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 515,000 0

์ ไ ไ ้17.4การประชาสัมพันธ์

หลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

ส.ค.61-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 69,300 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 3  ส่งเสริม สนับสนนการบรณา 17  โครงการอบรมหลักสตร 1  มีจํานวนผ้สอบผ่านและ 17 5การศึกษาดงานด้าน ส ค 61-ก ย 61 ยังไม่ถึงวงรอบการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 719 000 0คณะพยาบาลศาสตร 3. สงเสรม สนบสนุนการบูรณา

การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ

สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภมิภาคล่มน้ําโขงและอาเซียนบน

17. โครงการอบรมหลกสูตร

การพยาบาลเฉพาะทาง สาขา

การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

1. มจานวนผูสอบผานและ

เข้ารับการอบรมในโครงการ

ร้อยละ 80

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ

พึงพอใจต่อรายวิชา โดยมี

ค่าเฉลี่ยมากกว่า 3 51จาก

17.5การศกษาดูงานดาน

บทบาทในการปฏิบัติงาน

ของการพยาบาลเฉพาะทาง

 สาขาการพยาบาลผู้ป่วย

ผ่าตัด

ส.ค.61-ก.ย.61 ยงไมถงวงรอบการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 719,000 0

17.6การเตรียมความพร้อม

็

ส.ค.61-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 21,000 0

ก่อนวันสําเร็จการอบรม

หลักสูตรการพยาบาล

เฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด

ดําเนินงาน

17.7พิธีมอบ

ประกาศนียบัตรหลักสตร

ส.ค.61-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 191,000 0

ประกาศนยบตรหลกสูตร

การพยาบาลเฉพาะทาง 

สาขาการพยาบาลผู้ป่วย

ผ่าตัด

ดาเนนงาน

17.8 ค่ารับรองหลักสูตร ส.ค.61-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 5,000 0

17.9 ค่าสาธารณูปโภค ส.ค.61-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 35,400 0

17. โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด  ผลรวม 2,164,300 0

8. โครงการบริการวิชาการ 1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ความพึงพอใจของ

8.1มหกรรมสร้างเสริม

สุขภาพ  ปีที่3

เม.ย.-พ.ค.61 อยู่ระหว่างการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 95

3. ผู้ร่วมโครงการนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ร้อยละ 95

4. ระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น

หลังจากร่วมโครงการ 

เนื่องจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไม่สิ้นสุด

มากกว่าหรือเท่ากับ 1
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 3  ส่งเสริม สนับสนนการบรณา 8  โครงการบริการวิชาการ 1  จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ 8 2 โครงการแก้ไขปัญหา ต ค 60- ส ค 61 อย่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 73 500 73 500คณะพยาบาลศาสตร 3. สงเสรม สนบสนุนการบูรณา

การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ

สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียนบน

พืน้ฐานตามแนวทางปรัชญา

8. โครงการบรการวชาการ 1. จานวนผูเขารวมโครงการ 

ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 95

3. ผู้ร่วมโครงการนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ร้อยละ 95

8.2 โครงการแกไขปญหา

สุขภาพของชุมชนโดยใช้

กระบวนการมีส่วนร่วม

ต.ค.60- ส.ค.61 อยูระหวางการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไม่สิ้นสด

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 73,500 73,500

พนฐานตามแนวทางปรชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่การพฒันา

ใชประโยชนรอยละ 95

4. ระดับความร้ที่เพิม่ขึ้น

ไมสนสุด

8.3โครงการพัฒนาสุขภาวะ

ชุมชนและให้บริการวิชาการ

โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(ลูกฮัก

ลูกแพงปี 5)

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่างการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

่

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000 150,000

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไม่สิ้นสุด

8.4โครงการส่งเสริมสุขภาพ

เด็กก่อนวัยเรียน

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่างการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจากการดําเนิน

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 85,000 85,000

เนองจากการดาเนน

โครงการ/กิจกรรม 

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไม่สิ้นสุด

8.5โครงการส่งเสริม

สุขภาพจิตครอบครัวในชุมชน

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่างการ

สรุปผลการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 65,000 65,000

สุขภาพจตครอบครวในชุมชน สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไม่สิ้นสุด

8.6โครงการโรงเรียน

ผู้สูงอายุ

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่างการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไ ่ ิ้

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 130,000 130,000

ไม่สินสุด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 3  ส่งเสริม สนับสนนการบรณา 8  โครงการบริการวิชาการ 1  จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ 8 7 การให้ความร้ด้าน ต ค 60-ก ย 61 อย่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 77 000 77 000คณะพยาบาลศาสตร 3. สงเสรม สนบสนุนการบูรณา

การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ

สังคม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงและอาเซียนบน

พืน้ฐานตามแนวทางปรัชญา

8. โครงการบรการวชาการ 1. จานวนผูเขารวมโครงการ 

ร้อยละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 

2. ความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการมีค่าเฉลี่ย

ร้อยละ 95

3. ผู้ร่วมโครงการนําความรู้ไป

ใช้ประโยชน์ร้อยละ 95

8.7 การใหความรูดาน

อนามัยเจริญพันธุ์และการ

ป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พึง

ประสงค์ ในนักเรียนระดับ

มัธยมศึกษา

ต.ค.60-ก.ย.61 อยูระหวางการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไม่สิ้นสด

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 77,000 77,000

พนฐานตามแนวทางปรชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง เพือ่การพฒันา

ใชประโยชนรอยละ 95

4. ระดับความร้ที่เพิม่ขึ้น

ไมสนสุด

8.8 โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุใน

เขตอําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี

ต.ค.60-ก.ย.61 อยู่ระหว่างการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

่

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไม่สิ้นสุด

8. โครงการบริการวิชาการ ผลรวม 780,500 780,500

รวม 2,944,800 780,500

่4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน

การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอาเซียน

9. โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

ร้อยละ 80 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.51 ขึ้นไป

3. หลังการเข้าร่วมโครงการ

่ ป้ ี

9.1วันสถาปนาคณะ

พยาบาลศาสตร์

9/2/1961 1. กิจกรรมที่

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ํ ิ

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 25,000 19,514

กลุ่มเป้าหมายมีความ

ตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น 1 

ระดับ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว

ดําเนินงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 4  อนรักษ์ สืบสาน ภมิปัญญา 9  โครงการทํานบํารง 1  จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ 9 2พิธีมอบหมวกรพยาบาล พ ค -มิ ย 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 48 000 0คณะพยาบาลศาสตร 4. อนุรกษ สบสาน ภูมปญญา

ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน

การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอาเซียน

9. โครงการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. จานวนผูเขารวมโครงการ

ร้อยละ 80 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.51 ขึ้นไป

3. หลังการเข้าร่วมโครงการ

กล่มเป้าหมายมีความ

9.2พธมอบหมวกรพยาบาล พ.ค.-ม.ย.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 48,000 0

กลุมเปาหมายมความ

ตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น 1 

ระดับ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

9.3วันพยาบาลสากล (จิต

อาสา)

เม.ย.-มิ.ย.61 1. กิจกรรมที่

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรปผลการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 3,000 0

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 4  อนรักษ์ สืบสาน ภมิปัญญา 9  โครงการทํานบํารง 1  จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ 9 4วันพยาบาลแห่งชาติ(จิต 1/4/1961 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 12 500 0คณะพยาบาลศาสตร 4. อนุรกษ สบสาน ภูมปญญา

ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน

การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอาเซียน

9. โครงการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. จานวนผูเขารวมโครงการ

ร้อยละ 80 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.51 ขึ้นไป

3. หลังการเข้าร่วมโครงการ

กล่มเป้าหมายมีความ

9.4วนพยาบาลแหงชาต(จต

อาสา)

1/4/1961 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 12,500 0

กลุมเปาหมายมความ

ตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น 1 

ระดับ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

9.5โครงการสืบสานภูมิ

ปัญญาและพัฒนาเครือข่าย 

การเรียนรู้ด้านการสูงอายุ 

ครั้งที่ 6

ต.ค.60-ก.ย.61 1. กิจกรรมที่

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรปผลการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 100,000 100,000

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 4  อนรักษ์ สืบสาน ภมิปัญญา 9  โครงการทํานบํารง 1  จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ 9 6ประเพณีบญเดือนเจ็ด: ต ค 60-ก ย 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 55 000 55 000คณะพยาบาลศาสตร 4. อนุรกษ สบสาน ภูมปญญา

ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน

การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอาเซียน

9. โครงการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. จานวนผูเขารวมโครงการ

ร้อยละ 80 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.51 ขึ้นไป

3. หลังการเข้าร่วมโครงการ

กล่มเป้าหมายมีความ

9.6ประเพณบุญเดอนเจด:

บุญซําฮะ ปีที่ 6

ต.ค.60-ก.ย.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 55,000 55,000

กลุมเปาหมายมความ

ตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น 1 

ระดับ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

9.7 โครงการทํานุบํารุงและ

ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมการ

ปฏิบัติต่อผู้สูงวัยชุมชนบท

อุบลราชธานี

ต.ค.60-ก.ย.61 1. กิจกรรมที่

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรปผลการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 100,000 100,000

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 4  อนรักษ์ สืบสาน ภมิปัญญา 9  โครงการทํานบํารง 1  จํานวนผ้เข้าร่วมโครงการ 9 8โครงการเก็บรวบรวม ต ค 60-ก ย 61 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 30 000 30 000คณะพยาบาลศาสตร 4. อนุรกษ สบสาน ภูมปญญา

ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ

ประเทศชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมด้าน

การดูแลสุขภาพ ในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอาเซียน

9. โครงการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1. จานวนผูเขารวมโครงการ

ร้อยละ 80 

2. ค่าเฉลี่ยระดับความพึง

พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

3.51 ขึ้นไป

3. หลังการเข้าร่วมโครงการ

กล่มเป้าหมายมีความ

9.8โครงการเกบรวบรวม

พืชสุมนไพรฯ

ต.ค.60-ก.ย.61 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 30,000 30,000

กลุมเปาหมายมความ

ตระหนักถึงความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมเพิ่มสูงขึ้น 1 

ระดับ

4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

9. โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 373,500 304,514

รวม 373,500 304,514

5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

11. โครงการสนับสนุนการ

บริหารงานองค์กร

1. การดําเนินงานของแผน

ครบถ้วน ทุกไตรมาส

2. รูปเล่มรายงานประจําปี มี

การเผยแพร่รปเล่ม

11.1 แผน รายงานประจําปี

 และความเสี่ยง

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 1. มีการติดตามผล

การดําเนินงานใน

ไตรมาสที่ 1 ในเดือน

 เม ย 6  สําหรับ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 22,178,363 260,695

คุณภาพ ใหเปนมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสุข

การเผยแพรรปูเลม

3. แผนปฏิบัติการประจําปี

สามารถดําเนินการได้

4. การดําเนินงานของแผน

ความเสี่ยงครบถ้วน ทุกไตรมาส

 เม.ย.61 สาหรบ

ไตรมาสที่ 2 มีแผน

จะติดตามฯในเดือน

 พ.ค.61

2. รูปเล่มรายงาน

ประจําปี อยู่ระหว่าง

การนําเสนอการนาเสนอ

พิจารณาในที่

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

3. แผนปฏิบัติการ

ประจําปีสามารถ

ดําเนินการได้ ตั้งแต่ดาเนนการได ตงแต

เดือน ธ.ค. 60

4. การดําเน
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 11  โครงการสนับสนนการ 1  การดําเนินงานของแผน 11 1 1การจัดประชม 1 ต ค 60-30 ก ย 61 1  มีการติดตามผล (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 10 137 700 1 536 588คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

11. โครงการสนบสนุนการ

บริหารงานองค์กร

1. การดาเนนงานของแผน

ครบถ้วน ทุกไตรมาส

2. รูปเล่มรายงานประจําปี มี

การเผยแพร่รูปเล่ม

3. แผนปฏิบัติการประจําปี

สามารถดําเนินการได้

4. การดําเนินงานของแผน

11.1.1การจดประชุม

ติดตามแผนและงบประมาณ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 1. มการตดตามผล

การดําเนินงานใน

ไตรมาสที่ 1 ในเดือน

 เม.ย.61 สําหรับ

ไตรมาสที่ 2 มีแผน

จะติดตามฯในเดือน

 พ.ค.61

(วาง) (วาง) เงนรายได 10,137,700 1,536,588

ความสุข 4. การดาเนนงานของแผน

ความเสี่ยงครบถ้วน ทุกไตรมาส

 พ.ค.61

2. รูปเล่มรายงาน

ประจําปี อยู่ระหว่าง

การนําเสนอ

พิจารณาในที่

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

3. แผนปฏิบัติการ

ประจําปีสามารถ

ดําเนินการได้ ตั้งแต่

เดือน ธ.ค. 60

4. การดําเน
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 11  โครงการสนับสนนการ 1  การดําเนินงานของแผน 11 1 2การจัดทํารายงาน 1 ต ค 60-30 ก ย 61 1  มีการติดตามผล (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

11. โครงการสนบสนุนการ

บริหารงานองค์กร

1. การดาเนนงานของแผน

ครบถ้วน ทุกไตรมาส

2. รูปเล่มรายงานประจําปี มี

การเผยแพร่รูปเล่ม

3. แผนปฏิบัติการประจําปี

สามารถดําเนินการได้

4. การดําเนินงานของแผน

11.1.2การจดทารายงาน

ประจําปี

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 1. มการตดตามผล

การดําเนินงานใน

ไตรมาสที่ 1 ในเดือน

 เม.ย.61 สําหรับ

ไตรมาสที่ 2 มีแผน

จะติดตามฯในเดือน

 พ.ค.61

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

ความสุข 4. การดาเนนงานของแผน

ความเสี่ยงครบถ้วน ทุกไตรมาส

 พ.ค.61

2. รูปเล่มรายงาน

ประจําปี อยู่ระหว่าง

การนําเสนอ

พิจารณาในที่

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

3. แผนปฏิบัติการ

ประจําปีสามารถ

ดําเนินการได้ ตั้งแต่

เดือน ธ.ค. 60

4. การดําเน
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 11  โครงการสนับสนนการ 1  การดําเนินงานของแผน 11 1 3 การประชมเชิง 1 ต ค 60-30 ก ย 61 1  มีการติดตามผล (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

11. โครงการสนบสนุนการ

บริหารงานองค์กร

1. การดาเนนงานของแผน

ครบถ้วน ทุกไตรมาส

2. รูปเล่มรายงานประจําปี มี

การเผยแพร่รูปเล่ม

3. แผนปฏิบัติการประจําปี

สามารถดําเนินการได้

4. การดําเนินงานของแผน

11.1.3 การประชุมเชง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนฯ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 1. มการตดตามผล

การดําเนินงานใน

ไตรมาสที่ 1 ในเดือน

 เม.ย.61 สําหรับ

ไตรมาสที่ 2 มีแผน

จะติดตามฯในเดือน

 พ.ค.61

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

ความสุข 4. การดาเนนงานของแผน

ความเสี่ยงครบถ้วน ทุกไตรมาส

 พ.ค.61

2. รูปเล่มรายงาน

ประจําปี อยู่ระหว่าง

การนําเสนอ

พิจารณาในที่

ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย

3. แผนปฏิบัติการ

ประจําปีสามารถ

ดําเนินการได้ ตั้งแต่

เดือน ธ.ค. 60

4. การดําเน

1. มีการแจ้งซ่อม/ปรับปรุง

อุปกรณ์ที่เกิดการชํารุดทุก

รายการ และมีการซ่อมแซม

ครบทุกรายการ

2. ผลการประเมินความพึง

11.3.1 การดูแลทรัพยากร

สํานักงาน

(ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

พอใจของผู้รับบริการ มากกว่า

 3.51

3. วัสดุ อุปกรณ์สํานักงาน 

ครบถ้วนตามความต้องการ 

และมีประสิทธิภาพ

ไ ไ11.3.2 การจัดหาวัสดุ

สํานักงาน

(ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

11.4 กิจกรรมภาพรวม (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 11  โครงการสนับสนนการ มีการกํากับ ติดตาม ส่งเสริม 11 2 การพัฒนาองค์กร (ว่าง) อย่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

11. โครงการสนบสนุนการ

บริหารงานองค์กร

มการกากบ ตดตาม สงเสรม

สนับสนุนการดําเนินการ

จัดการความรู้ครบทุก

กระบวนการ

11.2 การพฒนาองคกร

การจัดการความรู้

(วาง) อยูระหวางการ

จัดทําข้อมูล และจัป

ระชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ฯ ตามหัวข้อที่

ได้กําหนดไว้

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

11.3 การบริหารจัดการ

ทรัพยากรสํานักงาน

(ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินผลฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ระดับความสําเร็จของการ

บริหารจัดการที่ดี และมี

ประสิทธิภาพ

11.4.10งบสิงก่อสร้าง (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

11.4.1ค่าจ้างพนักงาน 

(เงินรายได้)

(ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

11.4.2ค่าจ้างพนักงาน 

(เงินอุดหนุน)

(ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

11.4.3ค่าจ้างชั่วคราว (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ิ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ประเมินฯ

11.4.4ค่าตอบแทน (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

11.4.5ค่าใช้สอย (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

11.4.6ค่าวัสด (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 011.4.6คาวสดุ (วาง) ยงไมถงวงรอบการ

ประเมินฯ

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

11.4.7ค่าครุภัณฑ์ (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

11.4.8ค่าสาธารณูปโภค (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

้ ไ ไ ้11.4.9ค่าจ้างเหมาแรงงาน (ว่าง) ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

11. โครงการสนับสนุนการบริหารงานองค์กร ผลรวม 32,316,063 1,797,283
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 10  โครงการพัฒนาระบบและ 1  มีระบบกลไกลการประกัน 10 1การประชม ทกไตรมาส 1) มีระบบกลไก (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 4 800 0คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

10. โครงการพฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

1. มระบบกลไกลการประกน

คุณภาพฯภายในคณะ 

2. มีการกําหนดนโยบายและ

ให้ความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพ  

3. มีการดําเนินงานด้านการ

ประกันคณภาพฯตาม PDCA 

10.1การประชุม

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในคณะและ

ภายนอกคณะ

ทุกไตรมาส 1) มระบบกลไก

ลการประกัน

คุณภาพฯภายใน

คณะโดยมีคําสั่ง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ด้านการ

ประกันฯ

(วาง) (วาง) เงนรายได 4,800 0

ความสุข ประกนคุณภาพฯตาม PDCA 

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการประกันคุณภาพ

การศึกษา       

5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ประกนฯ

2) มีการกําหนด

นโยบายและให้

ความสําคัญเรื่อง

การประกันคุณภาพ

 และการส่งบุคลากร

เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อม EdPEx 

3) มีการดําเนินงาน

ด้านการประกัน

คุณภาพฯ โด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 10  โครงการพัฒนาระบบและ 1  มีระบบกลไกลการประกัน 10 2การพัฒนาระบบและ 1/8/1961 1) มีระบบกลไก (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 12 600 0คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

10. โครงการพฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

1. มระบบกลไกลการประกน

คุณภาพฯภายในคณะ 

2. มีการกําหนดนโยบายและ

ให้ความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพ  

3. มีการดําเนินงานด้านการ

ประกันคณภาพฯตาม PDCA 

10.2การพฒนาระบบและ

กลไกและการจัดทํารายงาน

การประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษา

1/8/1961 1) มระบบกลไก

ลการประกัน

คุณภาพฯภายใน

คณะโดยมีคําสั่ง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ด้านการ

ประกันฯ

(วาง) (วาง) เงนรายได 12,600 0

ความสุข ประกนคุณภาพฯตาม PDCA 

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการประกันคุณภาพ

การศึกษา       

5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ประกนฯ

2) มีการกําหนด

นโยบายและให้

ความสําคัญเรื่อง

การประกันคุณภาพ

 และการส่งบุคลากร

เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อม EdPEx 

3) มีการดําเนินงาน

ด้านการประกัน

คุณภาพฯ โด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 10  โครงการพัฒนาระบบและ 1  มีระบบกลไกลการประกัน 10 3การตรวจประเมิน 1/8/1961 1) มีระบบกลไก (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1 000 0คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

10. โครงการพฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

1. มระบบกลไกลการประกน

คุณภาพฯภายในคณะ 

2. มีการกําหนดนโยบายและ

ให้ความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพ  

3. มีการดําเนินงานด้านการ

ประกันคณภาพฯตาม PDCA 

10.3การตรวจประเมน

ระดับหลักสูตร

1/8/1961 1) มระบบกลไก

ลการประกัน

คุณภาพฯภายใน

คณะโดยมีคําสั่ง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ด้านการ

ประกันฯ

(วาง) (วาง) เงนรายได 1,000 0

ความสุข ประกนคุณภาพฯตาม PDCA 

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการประกันคุณภาพ

การศึกษา       

5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ประกนฯ

2) มีการกําหนด

นโยบายและให้

ความสําคัญเรื่อง

การประกันคุณภาพ

 และการส่งบุคลากร

เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อม EdPEx 

3) มีการดําเนินงาน

ด้านการประกัน

คุณภาพฯ โด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 10  โครงการพัฒนาระบบและ 1  มีระบบกลไกลการประกัน 10 4การตรวจประเมิน ก ย -ต ค 61 1) มีระบบกลไก (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 71 900 51 777คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

10. โครงการพฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

1. มระบบกลไกลการประกน

คุณภาพฯภายในคณะ 

2. มีการกําหนดนโยบายและ

ให้ความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพ  

3. มีการดําเนินงานด้านการ

ประกันคณภาพฯตาม PDCA 

10.4การตรวจประเมน

ระดับคณะ

ก.ย.-ต.ค.61 1) มระบบกลไก

ลการประกัน

คุณภาพฯภายใน

คณะโดยมีคําสั่ง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ด้านการ

ประกันฯ

(วาง) (วาง) เงนรายได 71,900 51,777

ความสุข ประกนคุณภาพฯตาม PDCA 

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการประกันคุณภาพ

การศึกษา       

5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ประกนฯ

2) มีการกําหนด

นโยบายและให้

ความสําคัญเรื่อง

การประกันคุณภาพ

 และการส่งบุคลากร

เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อม EdPEx 

3) มีการดําเนินงาน

ด้านการประกัน

คุณภาพฯ โด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 10  โครงการพัฒนาระบบและ 1  มีระบบกลไกลการประกัน 10 5การทําแผนพัฒนา ต ค 60-ส ค 61 1) มีระบบกลไก (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 2 300คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

10. โครงการพฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

1. มระบบกลไกลการประกน

คุณภาพฯภายในคณะ 

2. มีการกําหนดนโยบายและ

ให้ความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพ  

3. มีการดําเนินงานด้านการ

ประกันคณภาพฯตาม PDCA 

10.5การทาแผนพฒนา

คุณภาพ

ต.ค.60-ส.ค.61 1) มระบบกลไก

ลการประกัน

คุณภาพฯภายใน

คณะโดยมีคําสั่ง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ด้านการ

ประกันฯ

(วาง) (วาง) เงนรายได 2,300

ความสุข ประกนคุณภาพฯตาม PDCA 

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการประกันคุณภาพ

การศึกษา       

5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ประกนฯ

2) มีการกําหนด

นโยบายและให้

ความสําคัญเรื่อง

การประกันคุณภาพ

 และการส่งบุคลากร

เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อม EdPEx 

3) มีการดําเนินงาน

ด้านการประกัน

คุณภาพฯ โด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร 10  โครงการพัฒนาระบบและ 1  มีระบบกลไกลการประกัน 10 6การรับรองสภาการ เม ย -ส ค 61 1) มีระบบกลไก (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1 000 0คณะพยาบาลศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลงยกระดับ

คุณภาพ ให้เป็นมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้ และทํางานอย่างมี

ความสข

10. โครงการพฒนาระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษา

1. มระบบกลไกลการประกน

คุณภาพฯภายในคณะ 

2. มีการกําหนดนโยบายและ

ให้ความสําคัญเรื่องการ

ประกันคุณภาพ  

3. มีการดําเนินงานด้านการ

ประกันคณภาพฯตาม PDCA 

10.6การรบรองสภาการ

พยาบาล

เม.ย.-ส.ค.61 1) มระบบกลไก

ลการประกัน

คุณภาพฯภายใน

คณะโดยมีคําสั่ง

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ด้านการ

ประกันฯ

(วาง) (วาง) เงนรายได 1,000 0

ความสุข ประกนคุณภาพฯตาม PDCA 

4. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

สื่อสารการประกันคุณภาพ

การศึกษา       

5. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย

ประกนฯ

2) มีการกําหนด

นโยบายและให้

ความสําคัญเรื่อง

การประกันคุณภาพ

 และการส่งบุคลากร

เข้าร่วมการอบรม

เกี่ยวกับการเตรียม

ความพร้อม EdPEx 

3) มีการดําเนินงาน

ด้านการประกัน

คุณภาพฯ โด

10. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ผลรวม 93,600 51,777

รวม 32,409,663 1,849,060

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากร 13. โครงการพัฒนาบคลากร 1. ผ้เข้าร่วมโครงการมีความร้ 13.4เตรียมความพร้อมเข้า เม.ย.-มิ.ย.61 อย่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 29,900 06. บรหารและพฒนาทรพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป

13. โครงการพฒนาบุคลากร

สายวิชาการ

1. ผูเขารวมโครงการมความรู

ความเข้าใจในขั้นตอน วิธีการ 

เทคนิคในการพัฒนา ตนเอง

อย่างต่อเนื่อง

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

3. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ  

13.4เตรยมความพรอมเขา

สู้ตําแหน่งทางวิชาการ

เม.ย. ม.ย.61 อยูระหวางการ

ดําเนินการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 29,900 0

ู

ไม่ต่ํากว่า 3.51

อาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น 

สาขาศาสตร์ และศิลปะการ

สอนทางการพยาบาล

13.2อบรมศาสตร์และศิลป์ฯ เม.ย.-มิ.ย.61 อยู่ระหว่างการ

รวบรวมข้อมูล และ

ดําเนินการตามแผน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 200,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 6  บริหารและพัฒนาทรัพยากร 13  โครงการพัฒนาบคลากร อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับ 13 3การส่งเสริมการ ต ค 60 - ก ย 61 อาจารย์ได้ศึกษาต่อ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 400 000 0คณะพยาบาลศาสตร 6. บรหารและพฒนาทรพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป

13. โครงการพฒนาบุคลากร

สายวิชาการ

อาจารยไดศกษาตอระดบ

ปริญญาเอก อย่างน้อย 1 คน

13.3การสงเสรมการ

พัฒนาคุณวุฒิการศึกษาของ

 อาจารย์ระดับปริญญาเอก

ต.ค.60 - ก.ย.61 อาจารยไดศกษาตอ

ระดับปริญญาเอก 

จํานวน 1 ท่าน แต่

ใช้ทุนมหาวิทยาลัย

(วาง) (วาง) เงนรายได 400,000 0

อาจารย์ทุกคนได้รับการ

พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ

้ ิ ี  ั้ ใ

13.1พัฒนาอาจารย์ตาม

ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ต.ค.60 - ก.ย.61 สรุปผลตามเอกสาร

แนบ 1

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 420,000 26,220

และด้านวิชาชีพ ทังภายใน

และภายนอก ไม่น้อยกว่าคน

ละ 40 ชั่วโมง/ปีการศึกษา

IDP

13. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม 1,049,900 26,220

14  โครงการพัฒนาบคลากร  1  บคลากรมีความร้ความ 14 2 ศึกษาดงานเพื่อ 1/5/1961 ยังไม่ถึงห้วงเวลา (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 50 000 014. โครงการพฒนาบุคลากร

สานสนับสนุนวิชาการ

 1. บุคลากรมความรูความ

เข้าใจเกี่ยวกับกรอบเส้นทาง

ความก้าวหน้าในตําแหน่ง

2. มีความรู้ความเข้าใจใน

ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคใน

การพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

14.2 ศกษาดูงานเพอ

พัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานสายสนับสนุนวิชาการ

1/5/1961 ยงไมถงหวงเวลา

ดําเนินการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 50,000 0

ตอเนอง ไมนอยกวารอยละ 

80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

4. ด้านความพึงพอใจ ไ

1. บคลากรมีความร้ความ 14.3การเตรียมความพร้อม ม.ค.-มิ.ย..61 อย่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 8,800 01. บุคลากรมความรูความ

เข้าใจเกี่ยวกับกรอบเส้นทาง

ความก้าวหน้าในตําแหน่ง

2. มีความรู้ความเข้าใจใน

ขั้นตอน วิธีการ เทคนิคใน

การพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

14.3การเตรยมความพรอม

การพัฒนาความก้วนหน้าใน

สายงาน

ม.ค. ม.ย..61 อยูระหวางการ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน 

เนื่องจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม 

มีหลายระยะ ซึ่งยัง

ไม่สิ้นสุด

(วาง) (วาง) เงนรายได 8,800 0

80 ของผู้เข้าร่วมโครงการ

3. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 80 

4. ด้านความพึงพอใจ ไม

ุ

86



คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 6  บริหารและพัฒนาทรัพยากร 14  โครงการพัฒนาบคลากร 1  บคลากรสายสนับสนนได้ 14 1พัฒนาบคลากรตาม ต ค 60-ก ย 61 สรปผลตามเอกสาร (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 70 000 0คณะพยาบาลศาสตร 6. บรหารและพฒนาทรพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป

14. โครงการพฒนาบุคลากร

สานสนับสนุนวิชาการ

1. บุคลากรสายสนบสนุนได

เข้าร่วม อบรม/ประชุม/

สัมมนา อื่นๆ ร้อยละ 100 

โดยคิดเป็น 10 ชม./ปี

การศึกษา/คน 

2. บุคลากรสายสนับสนุน

สามารถนําประโยชน์ที่ได้ มา

14.1พฒนาบุคลากรตาม

สายงาน(IDP)

ต.ค.60-ก.ย.61 สรุปผลตามเอกสาร

แนบ 2

(วาง) (วาง) เงนรายได 70,000 0

สามารถนาประโยชนทได มา

พัฒนางานที่รับผิดชอบ เพื่อ

เกิดการพัฒนางานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

14. โครงการพัฒนาบุคลากรสานสนับสนุนวิชาการ ผลรวม 128,800 0

15  โครงการสร้างสของค์กร 1  มีผ้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา 15 1กิจกรรม 5ส ไตรมาสที่ 1 และ 3 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 9 600 015. โครงการสรางสุของคกร 1. มผูเขารวมโครงการไมตา

กว่าร้อยละ 80

2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ไม่ต่ํากว่า 3.51

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

สร้างวัฒนธรรมอันดีงามใน

องค์กร

15.1กจกรรม 5ส ไตรมาสท 1 และ 3 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 9,600 0

องคกร

4. บุคลากรได้รับแนะแนวทาง

ให้บุคลากรได้ดูแล ป้องกัน 

และรักษาสุขภาพของตนเอง

อย่างถูกต้องทันการณ์

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

15.2ตรวจสุขภาพประจําปี 30 เม.ย. - 3 พ.ค.61 1. กิจกรรมที่

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรปผลการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 25,000 0

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 6  บริหารและพัฒนาทรัพยากร 15  โครงการสร้างสของค์กร 1  มีผ้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา 15 3สืบสานประเพณี 5/1/1961 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 36 000 26 260คณะพยาบาลศาสตร 6. บรหารและพฒนาทรพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป

15. โครงการสรางสุของคกร 1. มผูเขารวมโครงการไมตา

กว่าร้อยละ 80

2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ไม่ต่ํากว่า 3.51

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

สร้างวัฒนธรรมอันดีงามใน

องค์กร

15.3สบสานประเพณ

วัฒนธรรมไทย ฯ

5/1/1961 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 36,000 26,260

องคกร

4. บุคลากรได้รับแนะแนวทาง

ให้บุคลากรได้ดูแล ป้องกัน 

และรักษาสุขภาพของตนเอง

อย่างถูกต้องทันการณ์

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

15.4กิจกรรมวันสงกรานต์ 9/4/1961 1. กิจกรรมที่

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรปผลการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 7,800 0

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 6  บริหารและพัฒนาทรัพยากร 15  โครงการสร้างสของค์กร 1  มีผ้เข้าร่วมโครงการไม่ต่ํา 15 5สัมมนาบคลากร 1/7/1961 1  กิจกรรมที่ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 250 600 0คณะพยาบาลศาสตร 6. บรหารและพฒนาทรพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป

15. โครงการสรางสุของคกร 1. มผูเขารวมโครงการไมตา

กว่าร้อยละ 80

2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม

ไม่ต่ํากว่า 3.51

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

สร้างวัฒนธรรมอันดีงามใน

องค์กร

15.5สมมนาบุคลากร

ประจําปี 2561

1/7/1961 1. กจกรรมท

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 250,600 0

องคกร

4. บุคลากรได้รับแนะแนวทาง

ให้บุคลากรได้ดูแล ป้องกัน 

และรักษาสุขภาพของตนเอง

อย่างถูกต้องทันการณ์

ดาเนนงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

15.6 เสริมสร้าง คุณธรรม 

และจริยาธรรมและ

จรรยาบรรณของบุคลากร

ก.ค.-ส.ค.61 1. กิจกรรมที่

ดําเนินการไปแล้วใน

ไตรมาสที่ 1 และ 2

 ยังอยู่ระหว่างการ

ดําเนินการ และ

สรปผลการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 16,800 0

สรุปผลการ

ดําเนินงาน

2. บางกิจกรรมยัง

ไม่ถึงห่วงเวลา

ดําเนินงานตามแผนฯ

15. โครงการสร้างสุของค์กร  ผลรวม 345,800 26,260

16. โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิภาพของ

บุคลากร

1. บุคลากรมีความพึงพอใจ

ต่อสวัสดิการ ในระดับ ไม่ต่ํา

กว่า 3.51

16.1  การบริหารงานและ

สวัสดิการ

ต.ค.60-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 92,000 0

่ ไ ไ ้16.2 เครื่องแต่งกาย ต.ค.60-ก.ย.61 ยังไม่ถึงวงรอบการ

ประเมินฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 40,000 0

16. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและสวัสดิภาพของบุคลากร ผลรวม 132,000 0

รวม 1,656,500 52,480
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 7  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 12  โครงการจัดการ 1  มีการประชาสัมพันธ์ 12 1การดแลอปกรณ์ ต ค 60 - ก ย 61 1  มีการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 41 500 0คณะพยาบาลศาสตร 7. พฒนาโครงสรางพนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 

เพื่อสอดคล้องกับการเป็น

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

12. โครงการจดการ

สารสนเทศและการตัดสินใจ

1. มการประชาสมพนธ 

กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูล

ข่าวสารบนสื่อโฆษณา (ป้าย 

LED)  และมีการจัดทําวีดี

ทัศน์แนะนําคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

2. ผลการประเมินความพึง

12.1การดูแลอุปกรณ

คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

ต.ค.60 - ก.ย.61 1. มการ

ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม หลักสูตร 

ข้อมูลข่าวสารบนสื่อ

โฆษณา (ป้าย LED) 

 และมีการจัดทําวีดี

ทัศน์แนะนําคณะ

(วาง) (วาง) เงนรายได 41,500 0

2. ผลการประเมนความพง

พอใจของบุคลากร นักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อการ

ใช้งาน และเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

 (ค่าเฉลี่ยมากว

ทศนแนะนาคณะ

พยาบาลศาสตร์ 

ผ่านทางเว้บไซด์ของ

คณะฯ

2. ยังไม่ถึงวงรอบ

ประเมินฯ

12.2การจัดซื้อสรรหา

ทรัพยากรด้านสารสนเทศ

ภายในคณะพยาบาลศาสตร์

ต.ค.60 - พ.ค.61 1. มีการ

ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม หลักสูตร 

ข้อมูลข่าวสารบนสื่อ

โฆษณา (ป้าย LED) 

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 451,300 0

โฆษณา (ปาย LED) 

 และมีการจัดทําวีดี

ทัศน์แนะนําคณะ

พยาบาลศาสตร์ 

ผ่านทางเว้บไซด์ของ

คณะฯ

2. ยังไม่ถึงวงรอบ2. ยงไมถงวงรอบ

ประเมินฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะพยาบาลศาสตร์ 7  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน 12  โครงการจัดการ 1  มีการประชาสัมพันธ์ 12 3จัดอบรมการใช้งาน เม ย -พ ค 61 1  มีการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 8 300 0คณะพยาบาลศาสตร 7. พฒนาโครงสรางพนฐานดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 

เพื่อสอดคล้องกับการเป็น

มหาวิทยาลัยดิจิทัล

12. โครงการจดการ

สารสนเทศและการตัดสินใจ

1. มการประชาสมพนธ 

กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูล

ข่าวสารบนสื่อโฆษณา (ป้าย 

LED)  และมีการจัดทําวีดี

ทัศน์แนะนําคณะพยาบาล

ศาสตร์ 

2. ผลการประเมินความพึง

12.3จดอบรมการใชงาน

ระบบสารสนเทศตลอดจน

ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การทํางานอย่างมีความสุข

เม.ย.-พ.ค.61 1. มการ

ประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม หลักสูตร 

ข้อมูลข่าวสารบนสื่อ

โฆษณา (ป้าย LED) 

 และมีการจัดทําวีดี

ทัศน์แนะนําคณะ

(วาง) (วาง) เงนรายได 8,300 0

2. ผลการประเมนความพง

พอใจของบุคลากร นักศึกษา 

คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อการ

ใช้งาน และเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

 (ค่าเฉลี่ยมากว

ทศนแนะนาคณะ

พยาบาลศาสตร์ 

ผ่านทางเว้บไซด์ของ

คณะฯ

2. ยังไม่ถึงวงรอบ

ประเมินฯ

12. โครงการจัดการสารสนเทศและการตัดสินใจ ผลรวม 501,100 0

รวม 501,100 0

คณะพยาบาลศาสตร์ 

ผลรวม

46,258,163 3,784,616

่ ่คณะเภสัชศาสตร์ ขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม 

สร้างองค์ความรู้ ในระดับสากล

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้

สัดส่วนงบประมาณรองรับ

การดําเนินงานวิจัยต่ออาจารย์

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

50,000 บาทต่อคน

โครงการการพัฒนา

แผ่นฟิล์มละลายในช่องปาก

ของยาไดโคลฟีแนคโซเดียม

(เบิกจ่ายในระบบ ubufmis

 แล้ว - รอการส่งใช้ใบสําคัญ)

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

z - โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้ที่ได้รับสนับสนุนจาก

แหล่งทุนภายนอก

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 750,000 0

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม 1,050,000 150,000

รวม 1,050,000 150,000

บริหารจัดการองค์กรให้มีชื่อเสียง

ขับเคลื่อนสู่ความ

เป็นเลิศ

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ต่อสิ่งสนับสนุนต่างๆ ไม่น้อย

กว่า 3.5 (คะแนนเต็ม 5)

โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาด

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 676,000 315,437

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 676,000 315,437
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเภสัชศาสตร์ รวม 676 000 315 437คณะเภสชศาสตร รวม 676,000 315,437

พัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่

ความเป็นเลิศ

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน

ที่ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50

โครงการพัฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 80,000 50,323

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม 80,000 50,323

รวม 80,000 50,323

ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา

เภสัชศาสตร์

1. บัณฑิตสอบผ่านใบ

ประกอบวิชาชีพครั้งแรกร้อย

ละ 100 2. ระดับความพึง

พอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ

การจัดการเรียนการสอน ไม่

น้อยกว่าระดับ 4   

ั ึ ใ

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 3,021,800 1,103,565

3. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่ํากว่า 3.5

z - โครงการกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาการผลิตบัณฑิต

คณะเภสัชศาสตร์

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3,176,600 503,704

้ ่โครงการเงินกองทุนรายได้

จากการชดใช้ทุนของ

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ผิด

สัญญา

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

ไม่มีเงินค่าปรับ

นักศึกษาผู้ผิดสัญญา

ในปี 2560

การตั้งแผน

กิจกรรมนี้ ตั้งไว้

รองรับกรณีมี

ค่าปรับนักศึกษาผู้

ผิดสัญญา

ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 80,000 0

โครงการเงินผลประโยชน์ เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 72,000 0โครงการเงนผลประโยชน

จากการดําเนินงาน

(เงินคงเหลือค่าลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ - นําส่งเป็น

เงินผลประโยชน์)

เดอนตุลาคม 2560 

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 72,000 0

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ั ิ ึ

เดือนตุลาคม 2560 -

  ั  

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,456,600 368,123

บัณฑิตศึกษา  30 กันยายน 2561

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรี

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 14,110,200 3,563,050
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเภสัชศาสตร์ ยกระดับบัณฑิตส่ความเป็นเลิศ โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชา z - โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 5 841 300 5 841 300คณะเภสชศาสตร ยกระดบบณฑตสูความเปนเลศ โครงการผลตบณฑตสาขาวชา

เภสัชศาสตร์

z - โครงการฝกปฏบตงานวชาชพ

(เบิกจ่ายในระบบ ubufmis

 แล้ว - รอการส่งใช้ใบสําคัญ)

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 5,841,300 5,841,300

โครงการรองรับความจําเป็น เดือนตุลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,500,000 0

เร่งด่วนในการพัฒนาคณะ

เภสัชศาสตร์

 30 กันยายน 2561

โครงการสนับสนุนการจัด

การศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 

(เงินบริจาคเพื่อสนับสนุน

การศึกษา)

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,000,000 109,500

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ผลรวม 30,258,500 11,489,242

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการที่

ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 250,000 43,563

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม 250,000 43,563

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต ไม่ต่ํากว่า 4

โครงการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 210,400 1,650

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 210,400 1,650

รวม 30,718,900 11,534,455รวม 30,718,900 11,534,455

สร้างองค์ความรู้และพัฒนา

ศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการบริการวิชาการ ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการต่อประโยชน์จาก

การบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ

 80

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนเพื่อการดูแลสุขภาพ

ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

(เบิกจ่ายในระบบ ubufmis

 แล้ว - รอการส่งใช้ใบสําคัญ)

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 73,000 73,000

 แลว - รอการสงใชใบสาคญ)

z - โครงการความ ก้าวหน้าทาง

เภสัชศาสตร์และ

สาธารณสุขการ

แพทย์

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(เบิกจ่ายในระบบ 

ubufmis แล้ว - รอ

การส่งใช้ใบสําคัญ)

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 120,000 120,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเภสัชศาสตร์ สร้างองค์ความร้และพัฒนา โครงการบริการวิชาการ z - โครงการตรวจวิเคราะห์ เดือนตลาคม 2559 - (ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 900 000 360 199คณะเภสชศาสตร สรางองคความรูและพฒนา

ศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการบรการวชาการ z - โครงการตรวจวเคราะห

คุณภาพน้ําดื่มและน้ําแข็ง

เดอนตุลาคม 2559 -

 30 กันยายน 2560

(วาง) (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 900,000 360,199

โครงการบริการวิชาการเงิน

รายได้คณะเภสัชศาสตร์

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 720,000 25,000

โครงการประชุมวิชาการเชิง

ปฏิบัติการเรื่องผลิตภัณฑ์

สุขภาพและความงามครั้งที่ 2

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 250,000 250,000

โครงการพัฒนาชุดทดสอบ

การปนเปื้อนยาฆ่าแมลง

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 250,000 0

การปนเปอนยาฆาแมลง

ต้นแบบเพื่อการ 

certification ผลผลิตทาง

การเกษตร

 30 กนยายน 2561

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

เครื่องสําอางจากน้ํามันงา

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 0

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพจากจิ้งหรีด

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 0

โครงการพัฒนายาและ

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เดือนตุลาคม 2559 -

 30 กันยายน 2560

(ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 90,000 13,000

ผลตภณฑสมุนไพร  30 กนยายน 2560

โครงการพัฒนาศูนย์

ให้บริการข้อมูลยาและ

สุขภาพแก่ประชาชนและ

ฐานข้อมูลการพิสูจน์

เอกลักษณ์ยาเม็ดและยา

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 180,000 180,000

เอกลกษณยาเมดและยา

แคปซูลในประเทศไทย

โครงการสนับสนุนงาน

บริการวิชาการจากแหล่ง

ทุนภายนอก

เดือนตุลาคม 2559 -

 30 กันยายน 2560

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 750,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเภสัชศาสตร์ สร้างองค์ความร้และพัฒนา โครงการบริการวิชาการ z - โครงการสวนพฤกศาสตร์ใน เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 78 000 78 000คณะเภสชศาสตร สรางองคความรูและพฒนา

ศักยภาพการบริการวิชาการ เพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

โครงการบรการวชาการ z - โครงการสวนพฤกศาสตรใน

โรงเรียนตํารวจตระเวณ

ชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร

และ ศ.ดร.เนวิน สคริมเซอร์

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 78,000 78,000

โครงการอบรมความรู้เรื่อง

โรคและยาเพื่อการดูแล

้

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 50,000 0

ผู้สูงอายุ

โครงการอันตรายจากการใช้

สารเคมีทางการเกษตร 

วิธีการรักษาอาการพิษ

เบื้องต้นและการป้องกัน

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 50,000 0

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม 3 711 000 1 099 199โครงการบรการวชาการ ผลรวม 3,711,000 1,099,199

รวม 3,711,000 1,099,199

สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

รวบรวมและเผยแพร่องค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละของโครงการที่บุคลากร

 และนักศึกษาเข้าร่วม ที่มี

คะแนนเฉลี่ยของการประเมิน

ไม่น้อยกว่า 5  ในด้าน

โครงการงานบุญสงกรานต์ เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 40,000 40,000

ศลปวฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ไมนอยกวา 3.51 ในดาน

ความตระหนักในคุณค่าของ

ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ

ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานใต้ ไม่

น้อยกว้าร้อยละ 70

z - โครงการก่อสร้างหอ

พระไภสัชคุรุไพฑูรยประภา

ตถาคต

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 226,300 0

โครงการจัดทําฐานข้อมูล

เชื่อมโยงองค์ความรู้ตํารับ

ยาแผนไทยที่ใช้ใน

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

ยาแผนไทยทีใช้ใน

โรงพยาบาลกับข้อมูลวิจัย

เชิงวิชาการ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะเภสัชศาสตร์ สืบสานและสร้างองค์ความร้ในการ โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย z - โครงการสํารวจและเก็บ เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 80 000 80 000คณะเภสชศาสตร สบสานและสรางองคความรูในการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการศกษา คนควา วจย 

รวบรวมและเผยแพร่องค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

z - โครงการสารวจและเกบ

รวบรวมสมนุไพรในตํารับยา

ไทยเพื่อจัดทําฐานข้อมูล

พรรณไม้แห้งอ้างอิง 

(Herberium Database) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 80,000 80,000

โครงการสํารวจและ

รวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้าน

ในการรักษาไข้ออกผื่นของ

จังหวัดอุบลราชธานี

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความร้และภมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม 546 300 320 000โครงการศกษา คนควา วจย รวบรวมและเผยแพรองคความรูและภูมปญญาดานศลปวฒนธรรม ขนบธรรมเนยมและประเพณ ผลรวม 546,300 320,000

รวม 546,300 320,000

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 36,782,200 13,469,413

คณะรัฐศาสตร์ กลยุทธ์ที่ 1 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

จํานวนนักศึกษาใหม่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

ั ั ึ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 170,000 120,000

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 200,000 18,780

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลรวม 370,000 138,780

รวม 370,000 138,780

จัดการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ

ประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 

ผลิตบัณฑิตเข้าสู่กลไกการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาชมชน สังคม 

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

z - ชุดเครื่องเสียงประกอบ

อาคารฯ

1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ- 

ดําเนินการถึงการลง

นามในสัญญา กับ

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 861,600 10,694

ขบเคลอนการพฒนาชุมชน สงคม 

และประเทศ

นามในสญญา กบ

ผู้รับจ้าง

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลรวม 861,600 10,694

โครงการบริหารและจัดการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

บัณฑิต สาขาปกครองท้องถิ่น

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษา ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะรัฐศาสตร์ จัดการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ โครงการบริหารและจัดการ จํานวนผ้สําเร็จการศึกษา ค่าตอบแทน 1 ตค  60- 30 กย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20 000 0คณะรฐศาสตร จดการศกษาดานรฐศาสตร และรฐ

ประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 

โครงการบรหารและจดการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

่

จานวนผูสาเรจการศกษา คาตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 20,000 0

ค่าวัสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 19,000 0

โครงการบริหารและจัดการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาปกครองท้องถิ่น ผลรวม 59,000 0

โครงการพัฒนางานวิชาการ จํานวนนักศึกษาใหม่ ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. อยู่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 432,200 130,689

การศึกษา 61 ดําเนินการ -ดําเนิน

โครงการศึกษาดูงาน

ค่าตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ -ดําเนิน

โครงการศึกษาดูงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 300,000 178,635

ค่าวัสด 1 ตค  60- 30 กย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 300 000 19 214คาวสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ -ดําเนิน

โครงการศึกษาดูงาน

(วาง) (วาง) เงนรายได 300,000 19,214

โครงการพัฒนางานวิชาการการศึกษา ผลรวม 1,032,200 328,538

โครงการพัฒนานักศึกษา จํานวนโครงการ ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 2 

โ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 127,400 52,740

โครงการ

ค่าตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 2 

โครงการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 100,000 0

ค่าวัสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 2 

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 100,000 60,000

61 ดาเนนการ  2 

โครงการ

โครงการพัฒนานักศึกษา ผลรวม 327,400 112,740

โครงการพัฒนาระบบการเรียน

การสอน

จํานวนโครงการที่ดําเนินการ

บรรลุวัตถุประสงค์ 4 โครงการ

ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 40,000 0

ใ ไ ้ค่าตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - เชิญ

วิทยากรฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 80,000 7,948

ค่าวัสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 80,000 10,500

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอน ผลรวม 200,000 18,448โครงการพฒนาระบบการเรยนการสอน ผลรวม 200,000 18,448
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะรัฐศาสตร์ จัดการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ และรัฐ โครงการสนับสนนการเรียน ร้อยละผ้สําเร็จการศึกษาต่อ ค่าใช้สอย 1 ตค  60- 30 กย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 25 000 19 155คณะรฐศาสตร จดการศกษาดานรฐศาสตร และรฐ

ประศาสนศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน 

ผลิตบัณฑิตเข้าสู่กลไกการ

ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน สังคม 

และประเทศ

โครงการสนบสนุนการเรยน

การสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์

บัณฑิต สาขาการปกครอง

รอยละผูสาเรจการศกษาตอ

จํานวนนักษาปีที่ 4

คาใชสอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ - 

ดําเนินการเชิญ

วิทยากร บรรยายใน

รายวิชา

(วาง) (วาง) เงนรายได 25,000 19,155

ค่าตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. อยู่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,000 14,400

61 ดําเนินการ - 

ดําเนินการเชิญ

วิทยากร บรรยายใน

รายวิชา

ค่าวัสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,000 0

61 ดาเนนการ  

ดําเนินการเชิญ

วิทยากร บรรยายใน

รายวิชา

โครงการสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการปกครอง ผลรวม 65,000 33,555

รวม 2,545,200 503,974

บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ให้มีคุณภาพและมีศักยภาพ พร้อม

รับการเปลี่ยนแปลง

โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรที่เข้ารับ

การอบรม/พัฒนา

ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ-รอข้อมูล

จากงานบุคคล  ณ 

สิ้นปีงบ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 444,000 50,958

โครงการพัฒนาบคลากร ผลรวม 444,000 50,958โครงการพฒนาบุคลากร ผลรวม 444,000 50,958

รวม 444,000 50,958

บริหารองค์การโดยยึดหลักธรร

มาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ

สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้

และองค์การเปี่ยมสข

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

จํานวนนักศึกษาใหม่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 142,000 0

และองคการเปยมสุข

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 190,000 69,978

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ผลรวม 332,000 69,978โครงการจดหาครุภณฑของหนวยงาน ผลรวม 332,000 69,978
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะรัฐศาสตร์ บริหารองค์การโดยยึดหลักธรร โครงการจ้างเหมาทําความ จํานวนนักศึกษาใหม่ ค่าใช้สอย 1 ตค  60- 30 กย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 99 000 66 000คณะรฐศาสตร บรหารองคการโดยยดหลกธรร

มาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ

สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้

์ ปี่ ส

โครงการจางเหมาทาความ

สะอาด

จานวนนกศกษาใหม คาใชสอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ - รอผล

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

(วาง) (วาง) เงนรายได 99,000 66,000

ค่าวัสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

ั ั ึ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 18,100 0

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด ผลรวม 117,100 66,000

โครงการบริหารและจัดการ

หน่วยงานภายใน

จํานวนนักศึกษาใหม่ ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

การรับนักศึกษาจาก

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 899,000 266,434

งานรับเข้า

ค่าตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 885,100 460,980

ค่าวัสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 252,300 34,938

ค่าสาธารณูปโภค 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 2,668,000 426,430

61 ดาเนนการ  

เบิกจ่ายค่าไฟฟ้าราย

เดือนตามปกติ

เงินเดือนบุคลากร 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - รอผล

การรับนักศึกษาจาก

งานรับเข้า

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 12,784,400 5,392,651

งานรบเขา

โครงการบริหารและจัดการหน่วยงานภายใน ผลรวม 17,488,800 6,581,433

โครงการพัฒนางานนโยบาย

และแผน

มีแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน

ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - อยู่ใน

กระบวนการ

ปรับปรุงแผน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 160,000 31,400
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะรัฐศาสตร์ บริหารองค์การโดยยึดหลักธรร โครงการพัฒนางานนโยบาย มีแผนยทธศาสตร์ของ ค่าตอบแทน 1 ตค  60- 30 กย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20 000 0คณะรฐศาสตร บรหารองคการโดยยดหลกธรร

มาภิบาล ยกระดับคุณภาพให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ

สร้างสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้

์ ปี่ ส

โครงการพฒนางานนโยบาย

และแผน

มแผนยุทธศาสตรของ

หน่วยงาน

คาตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ - อยู่ใน

กระบวนการ

ปรับปรุงแผน

(วาง) (วาง) เงนรายได 20,000 0

ค่าวัสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - อยู่ใน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,000 710

กระบวนการ

ปรับปรุงแผน

โครงการพัฒนางานนโยบายและแผน ผลรวม 200,000 32,110

โครงเตรียมรับการตรวจ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรและคณะวิชา

จํานวผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

ตรวจประกัน

ประมาณเดือน สค.

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 25,500 2,300

ู

ค่าตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

ตรวจประกัน

ประมาณเดือน สค.

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,000 0

ค่าวัสดุ 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

ตรวจประกัน

ประมาณเดือน สค.

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,000 0

โครงเตรียมรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะวิชา  ผลรวม 65,500 2,300

รวม 18,203,400 6,751,821

เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้าง

นวัตกรรมทางสังคมและองค์ความรู้

ใหม่ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ

โครงการจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ ฯ z - ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - ลงพื้นที่

เก็บข้อมูล

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 250,000 125,000

พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน 

ท้องถิ่น ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขงได้

อย่างยั่งยืน

โครงการจากผู้รับมาเป็นผู้ให้ ฯ ผลรวม 250,000 125,000

โครงการสร้างแรงจูงใจรับใช้ z - ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 1 ตค. 60- 30 กย. อยู่ในระหว่าง

ํ ิ   ื้ ี่

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 360,100 180,050

สาธารณะฯ 61 ดําเนินการ - ลงพืนที

เก็บข้อมูล

โครงการสร้างแรงจูงใจรับใช้สาธารณะฯ ผลรวม 360,100 180,050

งบสบับสนุนการตีพิมพ์และ

วิจัยประจําคณะ

จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - ขอรับ

เงินสนับสนุนแล้ว 1

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 447,000 9,500

ุ

 ราย
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะรัฐศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการวิจัย สร้าง งบสบับสนนการตีพิมพ์และวิจัยประจําคณะ ผลรวม 447 000 9 500คณะรฐศาสตร เปนองคกรแหงการวจย สราง งบสบบสนุนการตพมพและวจยประจาคณะ ผลรวม 447,000 9,500

เงิมสมทบงานวิจัยจากแหล่ง

ทุนภายนอก

จํานวนโครงการวิจัยที่ได้รับทุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - ได้รับ

ทุนแล้ว 1 โครงการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 3,000,000 1,285,122

เงิมสมทบงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม 3,000,000 1,285,122

รวม 4,057,100 1,599,672

ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ 

การบริการวิชาการสู่ชุมชน และ

ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ที่

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถและสร้าง

โครงการนวัตกรรมทางสังคมใน

การจัดการภัยพิบัดฯ

z - ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - ลง

พื้นที่และศึกษาดูงาน

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 350,000 350,000

นวัตกรรมทางสังคม

โครงการนวัตกรรมทางสังคมในการจัดการภัยพิบัดฯ ผลรวม 350,000 350,000

โครงการให้บริการแก่ชุมชน

ท้องถิ่นทางด้านการเมืองการ

ปกครอง

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 

ดําเนินการโดยใช้เงิน

งบประมาณฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 60,000 0

งบประมาณฯ

ค่าตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 

ดําเนินการโดยใช้เงิน

งบประมาณฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 70,000 0

ค่าวัสด 1 ตค. 60- 30 กย. อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 70,000 0คาวสดุ 1 ตค. 60  30 กย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ - 

ดําเนินการโดยใช้เงิน

งบประมาณฯ

(วาง) (วาง) เงนรายได 70,000 0

โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นทางด้านการเมืองการปกครอง ผลรวม 200,000 0

เงิมสมทบงานบริการวิชาการ

่

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 1 ตค. 60- 30 กย. อยู่ในระหว่าง

ํ ิ   

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 100,000 0

จากแหล่งทุนภายนอก 61 ดําเนินการ - 

ดําเนินการโดยใช้เงิน

งบประมาณฯ

เงิมสมทบงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม 100,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะรัฐศาสตร์ ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความร้ เพิ่มขีดความสามารถของชมชน z - ค่าใช้จ่ายอดหนน 1 ตค  60- 30 กย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 350 000 350 000คณะรฐศาสตร สงเสรมการเผยแพรองคความรู 

การบริการวิชาการสู่ชุมชน และ

ท้องถิ่น สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ที่

ช่ ิ่ ี ส ส ้

เพมขดความสามารถของชุมชน

และกลไกการสร้างความร่วมมือ

 การจัดการที่ดิน ฯ

z - คาใชจายอุดหนุน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ - ลง

พื้นที่และศึกษาดูงาน

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 350,000 350,000

เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนและกลไกการสร้างความร่วมมือ การจัดการที่ดิน ฯ ผลรวม 350,000 350,000

รวม 1,000,000 700,000

ส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นภายใต้ความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ทํานุ

บํารุง สืบสานศิลปวัฒนธรรม

่

โครงการเผยแพร่ความรู้

ประชาธิปไตยผ่านหมอลํา

การเมืองฯ

z - ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 

ดําเนินการลงพื้นที่

ให้ความรู้เกี่ยวกับ

การเมืองผ่านหมอ

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,000 55,000

ท้องถิ่นอันดีงามไว้ ลําการเมือง

โครงการเผยแพร่ความรู้ประชาธิปไตยผ่านหมอลําการเมืองฯ ผลรวม 55,000 55,000

โครงการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด

อุบลราชธานี

จํานวนโครงการ  3โครงการ ค่าใช้สอย 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 

ดําเนินการโดยใช้เงิน

งบประมาณฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 6,000 0

งบประมาณฯ

ค่าตอบแทน 1 ตค. 60- 30 กย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ - 

ดําเนินการโดยใช้เงิน

งบประมาณฯ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 2,000 0

ค่าวัสด 1 ตค. 60- 30 กย. อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 2,000 0คาวสดุ 1 ตค. 60  30 กย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ - 

ดําเนินการแล้ว 1 

โครงการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 2,000 0

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม 10,000 0

รวม 65,000 55,000

ั ์คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม 26,684,700 9,800,205

คณะวิทยาศาสตร์ 1. จัดการศึกษาที่ได้

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการเงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาการผลิตบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์

z - โครงการเงินกองทุนส่งเสริม

และพัฒนาการผลิตบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 961,200 114,827

โครงการเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 961,200 114,827
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการเงินบริจาค z - โครงการเงินบริจาคเพื่อ เดือนตลาคม 2560 - อย่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 500 000 27 000คณะวทยาศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ั ใ ิ ่ ้ํ โ

โครงการเงนบรจาค

ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น

z - โครงการเงนบรจาคเพอ

ทุนการศึกษา/

สาธารณประโยชน์

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

อยูระหวางดาเนนการ (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 500,000 27,000

โครงการเงินบริจาคทุนการศึกษาจากแหล่งทุนอื่น ผลรวม 500,000 27,000

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับ

การบริหารและการเรียนการ

z - โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อ

การเรียนการสอนสาขา

ิ ์

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,821,700 271,430

สอน วิทยาศาสตร์

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการบริหารและการเรียนการสอน ผลรวม 1,821,700 271,430

โครงการบริหารและจัด

การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1

 ปี ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการจ้างเหมาแรงงาน

ผู้ปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,892,500 211,272

z - โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุ

สํานักงาน เพื่อการ

สนับสนุนการจัดการเรียน

การสอน

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และ

้ ิ ื่

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

จ้างเหมาบริการเพื่อการ

บริหารจัดการของสํานักงาน

เลขานุการ

โครงการจ้างเหมาดูแล

บํารุงรักษาภูมิทัศน์และจ้าง

เหมาแรงงานซ่อมแซมระบบ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,009,060 79,452

สุขาภิบาล

โครงการซ่อมบํารุงวัสดุ/

ครุภัณฑ์ ปรับปรุงกลุ่ม

อาคารคณะวิทยาศาสตร์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการติดตามตรวจสอบ

ํ ิ ป ั

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา

โครงการบริหารจัดการและ

ดําเนินงานตามนโยบายของ

คณะ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการบริหารและจัด z - โครงการประชาสัมพันธ์ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะวทยาศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ั ใ ิ ่ ้ํ โ

โครงการบรหารและจด

การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

z - โครงการประชาสมพนธ

ข่าวสารและกิจกรรมคณะ

วิทยาศาสตร์

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนงานด้านแผนและ

งบประมาณ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการบริหารและจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ผลรวม 2,901,560 290,724

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา

วิทยาศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1

 ปี ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80

จัดซื้อวัสุดสําหรับหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,474,600 2,508,858

z - SCI Smart Ambassador (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0z - SCI Smart Ambassador 

2018

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

การแข่งขันกีฬาเชื่อม

ความสัมพันธ์จําปา 

ครั้งที่ 12

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การแข่งขันกีฬาภายในเชื่อม

ั ั ์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ความสัมพันธ ์UBU Games

 2017

การแข่งขันกีฬา

วิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 27

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การจัดการขยะ และของ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0การจดการขยะ และของ

เสียอันตรายห้องปฏิบัติการ

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ 0 0

การจัดการเรียนการสอน

ระดับบัณฑิตศึกษา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การประกวดเชียร์ลีดเดอร์

ในกีฬาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยอบลราชธานี

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การพัฒนาโปรแกรม

ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษาของ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ฐ ู

คณะวิทยาศาสตร์
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขา z - การสนับสนนโครงงานพิเศษ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะวทยาศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

็ ่

โครงการผลตบณฑตสาขา

วิทยาศาสตร์

z - การสนบสนุนโครงงานพเศษ

 ภาควิชาเคมี

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการอํานวยการ

งานประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติทางด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

คอมพวเตอรและวศวกรรม

ซอฟต์แวร์

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน

โครงงานพิเศษสําหรับ

นักศึกษาฟิสิกส์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ค่าวัสดน้ํามันเชื้อเพลิง (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คาวสดุนามนเชอเพลง (วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

เครือข่ายความร่วมมือจัด

ประชุมวิชาการระดับชาติ

และนานาชาติด้าน

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

้จัดซื้อการจัดหาวัสดุสําหรับ

การเรียนการสอนภาควิชา

เคมี

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

จัดซื้อวัสดุเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนและวัสดุ

สํานักงานภาควิชา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

จัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียน

การสอนภาควิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

จัดซื้อวัสดุสําหรับการเรียน

การสอนวิชาปัญหาพิเศษ/

โครงงาน/โครงงานพิเศษ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงงาน/โครงงานพิเศษ

จัดซื้ออุปกรณ์สําหรับทํา

โครงงานคณิตศาสตร์ 

สําหรับนักศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขา z - จัดซื้ออปกรณ์สําหรับทํา (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะวทยาศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการผลตบณฑตสาขา

วิทยาศาสตร์

z - จดซออุปกรณสาหรบทา

โครงงานคอมพิวเตอร์ 

สําหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

จ้างเจ้าหน้าที่ทําความ

่

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

สะอาดเครื่องแก้วประจํา

ห้องซักล้างเครื่องแก้ว

จ้างนักศึกษาช่วยงานการ

เรียนการสอนของภาควิชา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

จ้างนักศึกษาช่วยงานวิชา

เกี่ยวกับวิชาปฏิบัติการสาขา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เกยวกบวชาปฏบตการสาขา

คอมพิวเตอร์

จ้างนักศึกษาช่วยสอน

ปฏิบัติการฟิสิกส์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

จ้างนักศึกษาเป็นผู้ช่วยสอน

รายวิชาปฏิบัติการ ภาควิชา

ี

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เคมี

จ้างเหมาแรงงานช่างเครื่อง

คอมพิวเตอร์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เชิญผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

เชิญผ้เชี่ยวชาญบรรยาย (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0เชญผูเชยวชาญบรรยาย

พิเศษในรายวิชาสัมมนาและ

การจัดการความรู้ของ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ 0 0

เชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์

้ ่ ํ ั ั

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ผู้ร่วมสอนสําหรับหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต

เชิญอาจารย์พิเศษสําหรับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต

ศาสตรศึกษา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขา z - เชิญอาจารย์พิเศษหลักสตร (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะวทยาศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ั ใ ิ ่ ้ํ โ

โครงการผลตบณฑตสาขา

วิทยาศาสตร์

z - เชญอาจารยพเศษหลกสูตร

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การยาง

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

ติดตามความก้าวหน้าใน

การทําวิจัยของนักศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 ส ิ ศ ส ร์ศึ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

 สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา

เตรียมความพร้อมสู่โลกการ

ทํางาน

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

นิเทศนักศึกษาและติดตาม

ความก้าวหน้านักศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ู

มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิต

ศาสตรศึกษา

บริหารจัดการสหกิจศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ระดับบัณฑิตศึกษา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,313,150 1,446,023

ปรับปรุงหลักสูตร ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

กรอบมาตรฐานคุณวุฒ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชั้นปีที่

 4

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ฝึกปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ึ ้ ์ฝึกปฏิบัติงานด้านสุขศาสตร์

อุตสาหกรรม

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

และวัดทดสอบภาษาอังกฤษ

สําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขา z - พัฒนาศักยภาพผ้รับทน (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะวทยาศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการผลตบณฑตสาขา

วิทยาศาสตร์

z - พฒนาศกยภาพผูรบทุน

เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย และนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี และระดับ

บัณฑิตศึกษา

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

พิธีซ้อมรับปริญญาและ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

แสดงความยินดีกับบัณฑิต

ใหม่

มอบทุนการศึกษารางวัล

เรียนดีวิทยาศาสตร์ สําหรับ

นักศึกษาปริญญาตรี

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

วัสดสําหรับการเรียนการ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0วสดุสาหรบการเรยนการ

สอนในรายวิชาของภาควิชา

ฟิสิกส์

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

ส่งเสริมและพัฒนาทักษะ

การทํางานระหว่างเรียน

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

สนับสนุนการจัดการเรียน

ั ิ ี

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การสอนระดับปริญญาตรี

สนับสนุนการทําโครงงาน

สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

สนับสนนกิจกรรมนักศึกษา (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0สนบสนุนกจกรรมนกศกษา (วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ 0 0

สนับสนุนค่าสมาชิกและ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า

ร่วมประชุมของผู้แทน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในคณะกรรมการ

อํานวยการศนย์ส่งเสริมการ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

อานวยการศูนยสงเสรมการ

วิจัยคณิตศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการผลิตบัณฑิตสาขา z - สนับสนนนักศึกษาเข้า (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะวทยาศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการผลตบณฑตสาขา

วิทยาศาสตร์

z - สนบสนุนนกศกษาเขา

แข่งขันกีฬาและวิชาการ 

"การแข่งขันกีฬาจุลชีววิทยา

สัมพันธ์แห่งประเทศไทย 

(โคโลนีเกมส์) ครั้งที่ 14"

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

สนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วม

การแข่งขันเชิงทักษะ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

สนับสนุนให้นักศึกษาทํา

กิจกรรมจิตอาสา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

สานสัมพันธ์น้องพี่สันทนา

การ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

การ

เสริมสร้าง พัฒนาเทคนิค

การให้คําปรึกษาด้านทุน

และสวัสดิการนักศึกษา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

อบรมเชิงปฏิบัติการการทํา

โครงงานวิทยาศาสตร์เพื่อ

้ ั ์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

สร้างภาพลักษณ์ของคณะ

โครงการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ ผลรวม 7,787,750 3,954,881

โครงการพัฒนากําลังคนด้าน

วิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี

วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)

ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1

 ปี ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการพัฒนากําลังคน

ด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียน

ดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ

ไทย)

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 3,051,600 3,051,600

โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ผลรวม 3,051,600 3,051,600

โครงการพัฒนาระบบการเรียน

การสอนและการบริหารจัด

การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1

 ปี ไม่ร้อยกว่าร้อยละ 80

ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 14,509,800 7,419,128

้ ้ ่ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ค่าประกันสังคมสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ค่าประกันสังคมสําหรับ

ลูกจ้างชั่วคราว

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ผลรวม 14,509,800 7,419,128โครงการพฒนาระบบการเรยนการสอนและการบรหารจดการศกษาสาขาวทยาศาสตร ผลรวม 14,509,800 7,419,128
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 1  จัดการศึกษาที่ได้ โครงการสนับสนน z - โครงการทน Perch 'เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1 470 000 789 200คณะวทยาศาสตร 1. จดการศกษาทได

มาตรฐานสากล เพื่อเป็นกําลังใน

การพัฒนาประเทศ และเป็นที่

ั ใ ิ ่ ้ํ โ

โครงการสนบสนุน

ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน

ภายนอก

z - โครงการทุน Perch เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 1,470,000 789,200

โครงการทุน TGIST (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการทุน YSC (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการทุน สควค. (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม 1,470,000 789,200

รวม 33,003,610 15,918,790

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

การตรวจหาพลาสมิดที่มียีนดื้อ

แคดเมียมจากแลคติกแอสิด

แบคทีเรียที่แยกจากอาหาร

z - การตรวจหาพลาสมิดที่มียีน

ดื้อแคดเมียมจากแลคติก

แอสิดแบคทีเรียที่แยกจาก

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 286,000 143,000

ุ ุ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่ม

น้ําโขงอย่างยั่งยืน

อาหาร

การตรวจหาพลาสมิดที่มียีนดื้อแคดเมียมจากแลคติกแอสิดแบคทีเรียที่แยกจากอาหาร ผลรวม 286,000 143,000

การเตรียมและพิสูจน์

ั ์ ิ ์ ไ โ ี่

z - การเตรียมและพิสูจน์

ั ์ ิ ์ ไ โ ี่

'เดือนตุลาคม 2560 -

ั

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 268,600 134,300

เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่

เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอ

ลิอะครีลิคสําหรับประยุกต์ใช้

ดูดซับไอออนตะกั่วจาก

สารละลาย

เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่

เตรียมจากแป้งข้าวโพดและ

พอลิอะครีลิคสําหรับ

ประยุกต์ใช้ดูดซับไอออน

ตะกั่วจากสารละลาย

 30 กันยายน 2561

การเตรียมและพิสจน์เอกลักษณ์ฟิล์มไฮโดรเจลที่เตรียมจากแป้งข้าวโพดและพอลิอะครีลิคสําหรับประยกต์ใช้ดดซับไอออนตะกั่วจากสารละลาย ผลรวม 268,600 134,300การเตรยมและพสูจนเอกลกษณฟลมไฮโดรเจลทเตรยมจากแปงขาวโพดและพอลอะครลคสาหรบประยุกตใชดูดซบไอออนตะกวจากสารละลาย ผลรวม 268,600 134,300

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทาง

ไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโน

ปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้า 

พิมพ์สกรีนคาร์บอนสําหรับ

ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง

z - การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทาง

ไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโน

ปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้า

 พิมพ์สกรีนคาร์บอนสําหรับ

ตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

การพัฒนาไบโอเซนเซอร์ทางไฟฟ้าเคมีด้วยวัสดุนาโนปรับปรุงบนผิวหน้าขั้วไฟฟ้า พิมพ์สกรีนคาร์บอนสําหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง ผลรวม 300,000 150,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยแบบม่งเป้าเพื่อ การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัล z - การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัล 'เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300 000 150 000คณะวทยาศาสตร 2. พฒนางานวจยแบบมุงเปาเพอ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่ม

น้ําโขงอย่างยั่งยืน

การพฒนาอเลกโตรเคมคล

เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มี

ความจําเพาะเจาะจงและสภาพ

ไวสูง สําหรับตรวจวัดครีเอตินีน

โดยใช้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์

ของโมเลกุลครีเอตินีนเคลือบ

ลงบนวัสดขนาดนาโนมาดัด

z - การพฒนาอเลกโตรเคมคล

เซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มี

ความจําเพาะเจาะจงและ

สภาพไวสูง สําหรับ

ตรวจวัดครีเอตินีนโดยใช้โพลิ

เมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของ

โมเลกลครีเอตินีนเคลือบลง

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 300,000 150,000

ลงบนวสดุขนาดนาโนมาดด

แปรขั้วไฟฟ้ากราไฟต์แบบ

สกรีนปริ้นท์

โมเลกุลครเอตนนเคลอบลง

บนวัสดุขนาดนาโนมาดัด

แปรขั้วไฟฟ้ากราไฟต์แบบ

สกรีนปริ้นท์

การพัฒนาอิเล็กโตรเคมิคัลเซนเซอร์ชนิดใหม่ที่มีความจําเพาะเจาะจงและสภาพไวสูง สําหรับตรวจวัดครีเอตินีนโดยใช้โพลิเมอร์ที่มีรอยพิมพ์ของโมเลกุลครีเอตินีนเคลือบลงบนวัสดุขนาดนาโนมาดัดแปรขั้วไฟฟ้ 300,000 150,000

โครงการการค้นหาและ z - โครงการการค้นหาและ เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 288 200 144 100โครงการการคนหาและ

ออกแบบสารยับยั้ง

กระบวนการสังเคราะห์หนัง

เซลล์ที่มีความจําเพาะสูงต่อ

โปรตีน DprE1 เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการยับยั้งวัณโรค

ดื้อยาบนพื้นฐานการจําลอง

z - โครงการการคนหาและ

ออกแบบสารยับยั้ง

กระบวนการสังเคราะห์หนัง

เซลล์ที่มีความจําเพาะสูงต่อ

โปรตีน DprE1 เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพในการยับยั้งวัณ

โรคดื้อยาบนพื้นฐานการ

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 288,200 144,100

ดอยาบนพนฐานการจาลอง

แบบโมเลกุลและการออกแบบ

ยาโดยวิธีการคํานวณ

โรคดอยาบนพนฐานการ

จําลองแบบโมเลกุลและการ

ออกแบบยาโดยวิธีการ

คํานวณ

โครงการการค้นหาและออกแบบสารยับยั้งกระบวนการสังเคราะห์หนังเซลล์ที่มีความจําเพาะสูงต่อโปรตีน DprE1 เพื่อเพิ่มศักยภาพในการยับยั้งวัณโรคดื้อยาบนพื้นฐานการจําลองแบบโมเลกุลและการออกแบบ 288,200 144,100

โครงการประเมินฤทธิ์ทาง z - โครงการประเมินฤทธิ์ทาง เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 299,700 149,850โครงการประเมนฤทธทาง

ชีวภาพของสารสกัดหยาบและ

พอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเล

ในประเทศไทย

z โครงการประเมนฤทธทาง

ชีวภาพของสารสกัดหยาบ

และพอลิแซคคาไรด์จากใบ

ชุมเห็ดเลในประเทศไทย

เดอนตุลาคม 2560 

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 299,700 149,850

โครงการประเมินฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดหยาบและพอลิแซคคาไรด์จากใบชุมเห็ดเลในประเทศไทย ผลรวม 299,700 149,850

โครงการพัฒนาระบบและกลไก

ิ ิ ั

ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ

ิ

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ั ิ ั

เดือนตุลาคม 2560 -

  ั  

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 837,950 178,868

การบริหารงานวิจัยคณะ

วิทยาศาสตร์

และนานาชาติ ศักยภาพการวิจัย  30 กันยายน 2561

z - โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์

และผลงานการวิจัยให้เป็นที่

ประจักษ์

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 837,950 178,868โครงการพฒนาระบบและกลไกการบรหารงานวจยคณะวทยาศาสตร ผลรวม 837,950 178,868
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยแบบม่งเป้าเพื่อ โครงการระบบจัดการคลัง ความพึงพอใจของผ้ร่วม โครงการระบบจัดการคลัง 'เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 287 000 143 500คณะวทยาศาสตร 2. พฒนางานวจยแบบมุงเปาเพอ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ป ั ใ ิ ่

โครงการระบบจดการคลง

ข้อสอบอัจฉริยะ

ความพงพอใจของผูรวม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80

โครงการระบบจดการคลง

ข้อสอบอัจฉริยะ

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 287,000 143,500

โครงการระบบจัดการคลังข้อสอบอัจฉริยะ ผลรวม 287,000 143,500

โครงการศักยภาพของ

แคลเซียมคาร์บอเนตจาก

ป ื ่ ป็ ั

z - โครงการศักยภาพของ

แคลเซียมคาร์บอเนตจาก

ป ื ่ ป็

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

เปลือกหอยแมลงภู่เป็นสารตัว

เติมชีวภาพในยางคอมโพสิต

เปลือกหอยแมลงภู่เป็นสาร

ตัวเติมชีวภาพในยางคอมโพ

สิต

โครงการศักยภาพของแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยแมลงภู่เป็นสารตัวเติมชีวภาพในยางคอมโพสิต  ผลรวม 300,000 150,000

โครงการสังเคราะห์จีโอพอลิ

เมอร์จากดินขาวธรรมชาติและ

z - โครงการสังเคราะห์จีโอพอลิ

เมอร์จากดินขาวธรรมชาติ

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 289,300 144,650

เมอรจากดนขาวธรรมชาตและ

การประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อม

ในการดูดซับสีย้อม

อุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอโพลิ

เมอร์

เมอรจากดนขาวธรรมชาต

และการประยุกต์ใช้ทาง

สิ่งแวดล้อมในการดูดซับสี

ย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจี

โอโพลิเมอร์

 30 กนยายน 2561

่โครงการสังเคราะห์จีโอพอลิเมอร์จากดินขาวธรรมชาติและการประยุกต์ใช้ทางสิ่งแวดล้อมในการดูดซับสีย้อมอุตสาหกรรมบนวัสดุจีโอโพลิเมอร์ ผลรวม 289,300 144,650

โครงการสารกลุ่มเบนซิมิดาโซล

และอนุพันธ์เพื่อใช้เป็นสารที่มี

ฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืช

z - โครงการสารกลุ่มเบนซิมิดา

โซลและอนุพันธ์เพื่อใช้เป็น

สารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อ

โรคในพืช

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 290,400 145,200

โครงการสารกล่มเบนซิมิดาโซลและอนพันธ์เพื่อใช้เป็นสารที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อราที่ก่อโรคในพืช ผลรวม 290,400 145,200โครงการสารกลุมเบนซมดาโซลและอนุพนธเพอใชเปนสารทมฤทธตานเชอราทกอโรคในพช ผลรวม 290,400 145,200

โครงการสารไทโอเอรีนชนิด

ใหม่สําหรับทรานซิสเตอร์ชนิด

สารอินทรีย์

z - โครงการสารไทโอเอรีนชนิด

ใหม่สําหรับทรานซิสเตอร์

ชนิดสารอินทรีย์

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 290,400 145,200

โครงการสารไทโอเอรีนชนิดใหม่สําหรับทรานซิสเตอร์ชนิดสารอินทรีย์ ผลรวม 290,400 145,200

โ โ ืโครงการสํารวจความ

หลากหลายของแพลงก์ตอน

สัตว์ในบึงหนองกระทา

z - โครงการสํารวจความ

หลากหลายของแพลงก์ตอน

สัตว์ในบึงหนองกระทา

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 85,000 85,000

โครงการสํารวจความหลากหลายของแพลงก์ตอนสัตว์ในบึงหนองกระทา  ผลรวม 85,000 85,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 2  พัฒนางานวิจัยแบบม่งเป้าเพื่อ ชดโครงการ การเสริมศักยภาพ z - ชดโครงการ การเสริม 'เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 500 000 250 000คณะวทยาศาสตร 2. พฒนางานวจยแบบมุงเปาเพอ

สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่ม

น้ําโขงอย่างยั่งยืน

ชุดโครงการ การเสรมศกยภาพ

เกษตรกรในการเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตจากฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพและ

การพัฒนาการผลิตอาหาร

ปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิต

แบบเกษตรผสมผสาน

z - ชุดโครงการ การเสรม

ศักยภาพเกษตรกรในการ

เพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐาน

ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและการพัฒนาการ

ผลิตอาหารปลอดภัยผ่าน

กจิกรรมการผลิตแบบ

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 500,000 250,000

แบบเกษตรผสมผสาน กจกรรมการผลตแบบ

เกษตรผสมผสาน

ชุดโครงการ การเสริมศักยภาพเกษตรกรในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการพัฒนาการผลิตอาหารปลอดภัยผ่านกิจกรรมการผลิตแบบเกษตรผสมผสาน ผลรวม 500,000 250,000

รวม 4,622,550 2,113,668

3  ส่งเสริม สนับสนนการบรณา โครงการการแข่งขันเคมี z - โครงการการแข่งขันเคมี เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100 000 100 0003. สงเสรม สนบสนุนการบูรณา

การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ

สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการการแขงขนเคม

โอลิมปิกระดับชาติ

z - โครงการการแขงขนเคม

โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 14

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 100,000 100,000

โครงการการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ผลรวม 100,000 100,000

โครงการการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

z - โครงการการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้

พลังงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,907,500 22,800

โครงการการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม 1,907,500 22,800

โครงการกิจกรรมสะเต็มศึกษา

เพื่อการจัดการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21

z - โครงการกิจกรรมสะเต็ม

ศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000 150,000

โครงการกิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ผลรวม 150,000 150,000

โ ้ ์ ึ ใ ้ โ ้ ืโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์

น้อย

ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80

โครงการบ้าน

นักวิทยาศาสตร์น้อย

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 200,000 200,000

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ผลรวม 200,000 200,000

โครงการพัฒนาความรู้และ

ทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน

z - โครงการพัฒนาความรู้และ

ทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,586,800 639,299
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 3  ส่งเสริม สนับสนนการบรณา โครงการพัฒนาความร้และทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน ผลรวม 1 586 800 639 299คณะวทยาศาสตร 3. สงเสรม สนบสนุนการบูรณา โครงการพฒนาความรูและทกษะชวตสาหรบวยเรยน ผลรวม 1,586,800 639,299

โครงการพัฒนาและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

z - โครงการก่อสร้างอาคาร

การศึกษาและสิ่งก่อสร้าง

ประกอบ อาคารต้นแบบ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมด้านพลังงาน

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 19,800,000 0

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลรวม 19,800,000 0

โครงการรายรับจากการ

ให้บริการวิชาการคณะ

วิทยาศาสตร์

จํานวนโครงการบริการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วม

ภายใต้ความร่วมมือกับ

องค์กรภายนอก ไม่น้อยกว่า 

10 โครงการ

โครงการบริหารจัดการค่า

เช่าสถานที่

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 24,879,488 6,590,662

z - โครงการ วมว. (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการค่าธรรมเนียมการ

สมัครสอบต่างๆ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการวิเคราะห์ OTOP (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการวิเคราะห์ SEM (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการวิเคราะห ์XRD (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการวิเคราะห์โครโมโซม (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการวิเคราะห์ทางความ

ร้อน

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการวิเคราะห์น้ํา (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0โครงการวเคราะหนา (วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ 0 0

โครงการหน่วยตรวจวัดและ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมใน

การทํางาน

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการอบรมต่างๆ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 24,879,488 6,590,662

โ ั ์ ์ ึ ใ ้ ่ โ ั ์ ื ่ ่ ่ ่ ่โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

แห่งชาติ

ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80

โครงการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เดือนสิงหาคม 2561 (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 700,000 0

โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ผลรวม 700,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 3  ส่งเสริม สนับสนนการบรณา สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน z - สวนพฤกษศาสตร์ใน 'เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 150 000 150 000คณะวทยาศาสตร 3. สงเสรม สนบสนุนการบูรณา

การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและ

สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

สวนพฤกษศาสตรในโรงเรยน

ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่า

หญ้าคาและศูนย์การเรียน

ตํารวจตระเวนชายแดนภูดาน

กอย ระยะที่ 2

z - สวนพฤกษศาสตรใน

โรงเรียนตํารวจตระเวน

ชายแดนบ้านป่าหญ้าคา

และศูนย์การเรียนตํารวจ

ตระเวนชายแดนภูดานกอย 

ระยะที่ 2

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 150,000 150,000

สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหญ้าคาและศูนย์การเรียนตํารวจตระเวนชายแดนภูดานกอย ระยะที่ 2 ผลรวม 150,000 150,000

รวม 49,473,788 7,852,761

4. อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

เพื่อให้เกิดจิตสํานึกรักท้องถิ่นและ

โครงการการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์

พื้นบ้านสําหรับยุวนัก

z - โครงการการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์

พื้นบ้านสําหรับยุวนัก

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 65,000 65,000

ประเทศชาติ

ุ

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อ

การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ุ

พฤกษศาสตร์ในโรงเรียน

เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านสําหรับยุวนักพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ผลรวม 65,000 65,000

โครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์

่ ํ ั ่

z - โครงการกิจกรรมค่าย

ั ์ ่ ํ ั

เดือนตุลาคม 2560 -

ั

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 65,000 65,000

ป่าสําหรับเยาวชน (ค่าย คอย.) อนุรักษ์ป่าสําหรับเยาวชน 

(ค่าย คอย.)

 30 กันยายน 2561

โครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์ป่าสําหรับเยาวชน (ค่าย คอย.)  ผลรวม 65,000 65,000

โครงการความหลากหลายของ

ยีสต์ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์

อุบลราชธานี

z - โครงการความหลากหลาย

ของยีสต์ในพื้นที่ อพ.สธ. 

สวนสัตว์อุบลราชธานี

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 95,000 95,000

ุ ุ

โครงการความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี  ผลรวม 95,000 95,000

โครงการความหลากหลายของ

เห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์

อุบลราชธานี

z - โครงการความหลากหลาย

ของเห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. 

สวนสัตว์อุบลราชธานี

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 95,000 95,000

โครงการความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่ อพ.สธ. สวนสัตว์อุบลราชธานี ผลรวม 95,000 95,000

โ ึ ใ ้ ีไ ้ ื ไ ้โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมสาขา

วิทยาศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80

พิธีไหว้ครู และมอบ

ทุนการศึกษา

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 45,200 0

z - กันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบ

สานประเพณีสักการะหลวง

ปู่ชา

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ - 0 0

ู
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 4  อนรักษ์ สืบสาน ภมิปัญญา โครงการทํานบํารง z - วันลอยกระทง (ว่าง)  (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะวทยาศาสตร 4. อนุรกษ สบสาน ภูมปญญา

ท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม 

่ ่

โครงการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรมสาขา

z - วนลอยกระทง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

(วาง)  (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมสาขาวิทยาศาสตร์ ผลรวม 45,200 0

โครงการทํานุบํารุงหอพระ

ประจําคณะวิทยาศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80

โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม (หอพระ)

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 400,000 0

โครงการทํานุบํารุงหอพระประจําคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 400,000 0

โครงการบุญกฐิน ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80

โครงการบุญกฐิน เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,000 55,000

โครงการบุญกฐิน  ผลรวม 55,000 55,000

โครงการปลกรักษาพันธ์ z - โครงการปลกรักษาพันธ์ เดือนตลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 120 000 120 000โครงการปลูกรกษาพนธุ

กล้วยไม้ป่า และการเพิ่ม

ศักยภาพการขยายพันธุ์กล้วไม้

เถางูเขียว (Vanilla aphylla 

Blume) โดยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อ

z - โครงการปลูกรกษาพนธุ

กล้วยไม้ป่า และการเพิ่ม

ศักยภาพการขยายพันธุ์กล้ว

ไม้เถางูเขียว (Vanilla 

aphylla Blume) โดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

เดอนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 120,000 120,000

่ ้ ้ ่โครงการปลูกรักษาพันธุ์กล้วยไม้ป่า และการเพิ่มศักยภาพการขยายพันธุ์กล้วไม้เถางูเขียว (Vanilla aphylla Blume) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  ผลรวม 120,000 120,000

โครงการแอพพลิเคชั่นพรรณไม้

น่ารู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานีบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

z - โครงการแอพพลิเคชั่นพรรณ

ไม้น่ารู้ในสวนสัตว์

อุบลราชธานีบน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

โครงการแอพพลิเคชั่นพรรณไม้น่าร้ในสวนสัตว์อบลราชธานีบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  ผลรวม 100,000 100,000โครงการแอพพลเคชนพรรณไมนารูในสวนสตวอุบลราชธานบนระบบปฏบตการแอนดรอยด  ผลรวม 100,000 100,000

รวม 1,040,200 595,000

5. บริหารจัดการภายใต้หลักธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับ

คณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล 

โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณปโภคและ

โครงการค่าสาธารณูปโภค (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 6,311,420 2,566,526

คุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล 

และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้และการทํางานอย่างมี

ความสุข

สาธารณูปโภคและ

สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย

โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาดอาคารคณะ

'เดือนตุลาคม 2560 -

 30 กันยายน 2561

(ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 829,700 358,500

วิทยาศาสตร์

116



คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิทยาศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร โครงการพัฒนาระบบการ ระดับความพึงพอใจของ โครงการบริหารจัดการ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ - 0 0คณะวทยาศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

่

โครงการพฒนาระบบการ

บริหารจัดการ

ระดบความพงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการ

โครงการบรหารจดการ

ค่าตอบแทน

(วาง) (วาง) (วาง) อยูระหวางดาเนนการ - 0 0

โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ผลรวม 7,141,120 2,925,026

รวม 7,141,120 2,925,026

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากร

็ ่

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะ ร้อยละของบุคลากรที่มี

็ ไ ่

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย เดือนตุลาคม 2560 - (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 73,307

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลง

ไป

วิทยาศาสตร์ สมรรถนะเป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 90

วิชาการ  30 กันยายน 2561

z - โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

วิชาการ เพื่อเบิกจ่าย

ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 361,800 87,817

ู ุ ุ

ทางวิชาการ เข้าสู่การขอ

กําหนดตําแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์และ

ศาสตราจารย์

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 461,800 161,124

รวม 461,800 161,124

7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 

เพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับ

การบริหารและการเรียนการ

สอน

z - โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,206,900 666,659

ดิจิทัล

โครงการจัดหาครุภัณฑ์สําหรับการบริหารและการเรียนการสอน ผลรวม 1,206,900 666,659

รวม 1,206,900 666,659

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 96,949,968 30,233,028

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิต โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ 

สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียน

การสอนและปรับปรุงอาคาร

จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการจัดซื้อ จัดหา

ครุภัณฑ์ และพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ระดับบัณศึกษา

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.

2560(

บัณฑิตศึกษา) 19 

คน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 266,400 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1  การผลิตบัณฑิต โครงการจัดซื้อ จัดหาครภัณฑ์ จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการจัดซื้อ จัดหา 1 ต ค 60-30 ก ย 61 น ศ ใหม่ ปีกศ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20 000 20 000คณะวศวกรรมศาสตร 1. การผลตบณฑต โครงการจดซอ จดหาครุภณฑ 

สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียน

การสอนและปรับปรุงอาคาร

จานวนนกศกษาใหม โครงการจดซอ จดหา

ครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการ

บริหารจัดการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

วิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม ปกศ.

2560 จํานวน 709

 คน

(วาง) (วาง) เงนรายได 20,000 20,000

โครงการจัดซื้อ จัดหาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้างประกอบการเรียนการสอนและปรับปรุงอาคาร ผลรวม 286,400 20,000

โครงการผลิตบัณฑิต ระดับ

ปริญญาตรี

จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการผลิตบัณฑิต ระดับ

ปริญญาตรี

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.

2560 จํานวน 709

 คน

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 7,735,100 2,447,240

โครงการผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ผลรวม 7,735,100 2,447,240

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา

จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการผลิตบัณฑิต

นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.

2560(

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 2,566,400 0

ระดบบณฑตศกษา นกศกษา ระดบบณฑตศกษา 2560(

บัณฑิตศึกษา) 19 

คน

โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ผลรวม 2,566,400 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ภาควิชา

จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

การศึกษา และปรับปรุง

้ ั ื่ ึ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.

2560(

ั ิ ึ )  

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1,882,300 0

ห้องพักเพือการศึกษา

ค้นคว้าวิจัยสําหรับนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

บัณฑิตศึกษา) 19 

คน

โครงการพัฒนาศักยภาพภาควิชา ผลรวม 1,882,300 0

โครงการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา ระดับปรญิญาตรี

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.

2560 จํานวน 709

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1,425,200 1,120,994

นกศกษา ร ดบปรญญาตร นกศกษา ร ดบปรญญาตร 2560 จานวน 709

 คน

โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ผลรวม 1,425,200 1,120,994

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.

2560 จํานวน 709

 คน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1,100,000 231,000

โ ั ั ั ึโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ผลรวม 1,100,000 231,000

โครงการสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ 

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนการทํา

วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ 

สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.

2560(

บัณฑิตศึกษา) 19 

คน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 3,911,800 0

โครงการสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ สําหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผลรวม 3,911,800 0โครงการสนบสนุนการทาวทยานพนธ คนควาอสระ สาหรบนกศกษาบณฑตศกษา ผลรวม 3,911,800 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1  การผลิตบัณฑิต โครงการสนับสนนทนการศึกษา จํานวนนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนน 1 ต ค 60-30 ก ย 61 น ศ ใหม่ ปีกศ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1 500 000 211 700คณะวศวกรรมศาสตร 1. การผลตบณฑต โครงการสนบสนุนทุนการศกษา จานวนนกศกษาใหม โครงการสนบสนุน

ทุนการศึกษา

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 น.ศ.ใหม ปกศ.

2560 จํานวน 709

 คน

(วาง) (วาง) เงนรายได 1,500,000 211,700

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ผลรวม 1,500,000 211,700

รวม 20,407,200 4,030,933

้2. งานวิจัยและงานนวัตกรรม การกําจัดสีย้อมผ้าจากน้ําเสีย

โดยด้วยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโล

ไนต์ตรึงด้วยไคโตซานและแลค

เคส

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

การกําจัดสีย้อมผ้าจากน้ําเสียโดยด้วยใช้แร่ดินมอนต์มอริลโลไนต์ตรึงด้วยไคโตซานและแลคเคส ผลรวม 300,000 150,000

การจําแนกพืชที่ปลกแบบ z - - 1 ต ค 60-30 ก ย 61 อย่ระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 300 000 150 000การจาแนกพชทปลูกแบบ

อินทรีย์ด้วยสเปคโตรสโคปีช่วง

แสงที่ตามองเห็นและช่วงความ

ยาวคลื่นสั้นใกล้อินฟาเรด

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการวิจัย

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 300,000 150,000

การจําแนกพืชที่ปลูกแบบอินทรีย์ด้วยสเปคโตรสโคปีช่วงแสงที่ตามองเห็นและช่วงความยาวคลื่นสั้นใกล้อินฟาเรด ผลรวม 300,000 150,000

การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพเชิง

ั ์ ํ ั

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ํ ิ ิ ั

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

แสงแบบคอลัมน์ฟองสําหรับ

เพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย

ดําเนินการวิจัย

การพัฒนาปฏิกรณ์ชีวภาพเชิงแสงแบบคอลัมน์ฟองสําหรับเพาะเลี้ยงจุลสาหร่าย ผลรวม 300,000 150,000

การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลํา

เจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดัน

แบบแม่เหล็กไฟฟ้า

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 299,900 149,950

การพัฒนาอุปกรณ์ฉีดยาด้วยลําเจ็ทแบบไม่ใช้เข็มโดยตัวขับดันแบบแม่เหล็กไฟฟ้า ผลรวม 299,900 149,950

การพัฒนาอุปกรณ์นําส่งยาแบบ

ไร้เข็มโดยใช้ลําพุ่งความเร็วสูงที่

ผลิตด้วยหลักการ กระแทก

สําหรับการฉีดยาในสุกร

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 292,600 146,300

การพัฒนาอุปกรณ์นําส่งยาแบบไร้เข็มโดยใช้ลําพุ่งความเร็วสูงที่ผลิตด้วยหลักการ กระแทกสําหรับการฉีดยาในสุกร ผลรวม 292,600 146,300

การศึกษาและพัฒนาเกลือใน

ประเทศเป็นส่วนผสมวัสดุ

ประสานในกระบวนการขึ้นรูป

ลูกหินขัดข้าว

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 298,100 149,050

การศึกษาและพัฒนาเกลือในประเทศเป็นส่วนผสมวัสดุประสานในกระบวนการขึ้นรูปลูกหินขัดข้าว ผลรวม 298,100 149,050
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2  งานวิจัยและงานนวัตกรรม การศึกษาและพัฒนาขากล z - - 1 ต ค 60-30 ก ย 61 อย่ระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 271 700 135 850คณะวศวกรรมศาสตร 2. งานวจยและงานนวตกรรม การศกษาและพฒนาขากล

เสริมกําลังสําหรับผู้ป่วยโรค

หลอดเลือดสมองตีบ

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวาง

ดําเนินการวิจัย

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 271,700 135,850

การศึกษาและพัฒนาขากลเสริมกําลังสําหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบ ผลรวม 271,700 135,850

การออกแบบและประยุกต์ใช้หัว

เผาวัสดุพรุนขนาดเล็กในการ

ึ้ ป ั ิ   

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 298,100 149,050

ขึนรูปถังพลาสติก PE แบบหมุน

เหวี่ยงแม่พิมพ์

การออกแบบและประยุกต์ใช้หัวเผาวัสดุพรุนขนาดเล็กในการขึ้นรูปถังพลาสติก PE แบบหมุนเหวี่ยงแม่พิมพ์ ผลรวม 298,100 149,050

การออกแบบวงจรรวมแอนะล็

อกส่วนหน้าแบบซีมอส สําหรับ

ระบบแสดงผลสัญญาณชีวภาพ

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 277,200 138,600

ญญ

แบบพกพา

การออกแบบวงจรรวมแอนะล็อกส่วนหน้าแบบซีมอส สําหรับระบบแสดงผลสัญญาณชีวภาพแบบพกพา ผลรวม 277,200 138,600

การออกแบบสร้างและศึกษา

ประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์

ต้นแบบเพื่อใช้ในการบําบัด

ก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยโอโซน

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

กาซฟอรมลดไฮดดวยโอโซน

การออกแบบสร้างและศึกษาประสิทธิภาพถังปฏิกรณ์ต้นแบบเพื่อใช้ในการบําบัดก๊าซฟอร์มัลดีไฮด์ด้วยโอโซน ผลรวม 300,000 150,000

โครงการการปรับปรุงโรงไฟฟ้า

พลังน้ําแบบสูบน้ํากลับลําตะ

คองในสภาวะสูบน้ํากลับและ

ผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการ

้

z - โครงการการปรับปรุง

โรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบน้ํา

กลับลําตะคองในสภาวะสูบ

น้ํากลับและผลิตไฟฟ้าเพื่อ

้

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 881,315 521,915

เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจาย

ศูนย์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน

รองรับการเพิ่มขึ้นของ

โรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ที่ใช้

พลังงานหมุนเวียน

โครงการการปรับปรุงโรงไฟฟ้าพลังน้ําแบบสูบน้ํากลับลําตะคองในสภาวะสูบน้ํากลับและผลิตไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้ากระจายศูนย์ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน ผลรวม 881,315 521,915

โครงการเครื่องสับมะละกอ ที่

ใ ้ ้ ื ใ ้ ี ั

z - โครงการเครื่องสับมะละกอ 

ี่ใ ้ ้ ื ใ ้

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ํ ิ ิ ั

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 750,000 712,500

ให้เส้นมะละกอเหมือนใช้มีดสับ

ด้วยมือ

ทีให้เส้นมะละกอเหมือนใช้

มีดสับด้วยมือ

ดําเนินการวิจัย

โครงการเครื่องสับมะละกอ ที่ให้เส้นมะละกอเหมือนใช้มีดสับด้วยมือ ผลรวม 750,000 712,500

โครงการโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ

แบบถอดประกอบได้ พร้อมด้วย

เทคโนโลยี Internet of thing

z - โครงการโรงเพาะเห็ด

อัตโนมัติแบบถอดประกอบ

ได้ พร้อมด้วยเทคโนโลยี 

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 700,000 665,000

Internet of thing
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2  งานวิจัยและงานนวัตกรรม โครงการโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติแบบถอดประกอบได้ พร้อมด้วยเทคโนโลยี Internet of thing ผลรวม 700 000 665 000คณะวศวกรรมศาสตร 2. งานวจยและงานนวตกรรม โครงการโรงเพาะเหดอตโนมตแบบถอดประกอบได พรอมดวยเทคโนโลย Internet of thing ผลรวม 700,000 665,000

โครงการวิจัย "เพิ่มผลิตภาพ

แรงงานสู่ SME 4.0" (เปลี่ยน

ชื่อจากเพิ่มประสิทธิภาพ

แรงงานไทย)

ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ทําวิจัย

โครงการวิจัย "เพิ่มผลิตภาพ

แรงงานสู่ SME 4.0"

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1,025,000 243,438

โครงการวิจัย "เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0" (เปลี่ยนชื่อจากเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานไทย) ผลรวม 1,025,000 243,438

โครงการศึกษาและการพัฒนา

โมเดลแบบจําลองทาง

คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวาง

แผนการตัดสินใจกรณีการเกิด

เหตุฉุกเฉิน

z - โครงการศึกษาและการ

พัฒนาโมเดลแบบจําลอง

ทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน

การวางแผนการตัดสินใจ

กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 232,000 0

โครงการศึกษาและการพัฒนาโมเดลแบบจําลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการวางแผนการตัดสินใจกรณีการเกิดเหตุฉุกเฉิน ผลรวม 232,000 0

ต้นแบบระบบการจัดการน้ําฝน

และน้ําใช้ในครัวเรือนอย่าง

ยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีคอนกรีต

พรุน

z - - 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่าง

ดําเนินการวิจัย

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 150,000

้ ้ ่ต้นแบบระบบการจัดการน้ําฝนและน้ําใช้ในครัวเรือนอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีคอนกรีตพรุน ผลรวม 300,000 150,000

รวม 6,825,915 3,761,653

3. การบริการวิชาการ การถ่ายทอดความรู้ด้าน

วิศวกรรมอุตสาหการในการ

แก้ปัญหาของชุมชน เพิ่ม

z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ

รายงานผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 94,200 94,200

ญ ุ

ประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย

ของธุรกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ

การถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมอุตสาหการในการแก้ปัญหาของชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือหน่วยงานของรัฐ ผลรวม 94,200 94,200

์ใ ้การประยุกต์ใช้

ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้าง

โครงงานวิทยาศาสตร์

z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ

รายงานผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์สร้างโครงงานวิทยาศาสตร์  ผลรวม 100,000 100,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3  การบริการวิชาการ การอบรมการเขียนโปรแกรม z - - (ว่าง) อย่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 29 600 29 600คณะวศวกรรมศาสตร 3. การบรการวชาการ การอบรมการเขยนโปรแกรม 

MTS ซีเอ็นซีสําหรับงานกัดและ

งานกลึง (เปลี่ยนชื่อโครงการ 

เป็น อบรมพื้นฐานระบบกําลัง

ของไหล)

z - - (วาง) อยูระหวางการ

รายงานผล

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 29,600 29,600

การอบรมการเขียนโปรแกรม MTS ซีเอ็นซีสําหรับงานกัดและงานกลึง (เปลี่ยนชื่อโครงการ เป็น อบรมพื้นฐานระบบกําลังของไหล)  ผลรวม 29,600 29,600

้การออกแบบ ติดตั้ง และ

ประยุกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบ

ไฮบริดสําหรับใช้งานในครัวเรือน

z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ

รายงานผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 220,000 220,000

การออกแบบ ติดตั้ง และประยกต์ใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบไฮบริดสําหรับใช้งานในครัวเรือน  ผลรวม 220 000 220 000การออกแบบ ตดตง และประยุกตใชงานระบบผลตไฟฟาจากเซลลแสงอาทตยระบบไฮบรดสาหรบใชงานในครวเรอน  ผลรวม 220,000 220,000

ความปลอดภัย การตรวจสอบ 

การบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า

และเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน

z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ

รายงานผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

ความปลอดภัย การตรวจสอบ การบํารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าในโรงเรียน ผลรวม 100,000 100,000

โครงการ  ส่งเสริมศักยภาพการ

ี ้ ั ี ้

z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

เรียนรู้ของครูนักเรียนด้าน

สมองกลฝั่งตัวในการเกษตร

เพื่อพัฒนาชุมชน

รายงานผล

โครงการ  ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของครูนักเรียนด้านสมองกลฝั่งตัวในการเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน  ผลรวม 100,000 100,000

โครงการการให้บริการทาง

วิชาการเกี่ยวกับค่าทดสอบวัสดุ

จํานวนครั้งที่ให้บริการ โครงการการให้บริการทาง

วิชาการเกี่ยวกับค่าทดสอบ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 702,000 104,100

วชาการเกยวกบคาทดสอบวสดุ วชาการเกยวกบคาทดสอบ

วัสดุ

โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับค่าทดสอบวัสดุ ผลรวม 702,000 104,100

โครงการการให้บริการทาง

วิชาการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน้ํา

จํานวนครั้งที่ให้บริการ โครงการการให้บริการทาง

วิชาการเกี่ยวกับตรวจ

วิเคราะห์คุณภาพน้ํา

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 702,000 0

โ ใ ้ ี่ ั ์ ้โครงการการให้บริการทางวิชาการเกี่ยวกับตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ํา ผลรวม 702,000 0

โครงการบริการทางวิชาการ 

เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐาน

ทางเทคนิคของเครื่องส่ง

วิทยุกระจายเสียง

จํานวนครั้งที่ให้บริการ โครงการบริการทางวิชาการ 

เกี่ยวกับการทดสอบ

มาตรฐานทางเทคนิคของ

เครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 201,600 0

โครงการบริการทางวิชาการ เกี่ยวกับการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง ผลรวม 201,600 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3  การบริการวิชาการ โครงการบริการทางวิชาการ จํานวนครั้งที่ให้บริการ โครงการบริการทางวิชาการ 1 ต ค 60-30 ก ย 61 อย่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 401 000 0คณะวศวกรรมศาสตร 3. การบรการวชาการ โครงการบรการทางวชาการ

ด้านอื่นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์

จานวนครงทใหบรการ โครงการบรการทางวชาการ

ด้านอื่นในสาขา

วิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดาเนนการ (วาง) (วาง) เงนรายได 401,000 0

โครงการบริการทางวิชาการด้านอื่นในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 401,000 0

โครงการบริการวิชาการ 

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

จํานวนครั้งที่ให้บริการ โครงการบริการวิชาการ 

ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 50,400 0

โครงการบริการวิชาการ ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ผลรวม 50,400 0

โครงการบริการวิชาการด้าน

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน

จํานวนครั้งที่ให้บริการ โครงการบริการวิชาการ

ด้านพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 20,000,000 8,967,625

โครงการบริการวิชาการด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผลรวม 20,000,000 8,967,625

โครงการบริหารจัดการรายได้ จํานวนครั้งที่ให้บริการ โครงการบริหารจัดการ 1 ต ค 60-30 ก ย 61 อย่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1 080 000 0โครงการบรหารจดการรายได

จากการให้บริการของหน่วยงาน

จานวนครงทใหบรการ โครงการบรหารจดการ

รายได้จากการให้บริการ

ของหน่วยงาน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดาเนนการ (วาง) (วาง) เงนรายได 1,080,000 0

โครงการบริหารจัดการรายได้จากการให้บริการของหน่วยงาน ผลรวม 1,080,000 0

โครงการประชุมวิชาการ

ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการประชุมวิชาการ

ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ

1/7/1961 รอดําเนินการ เดือน

 ก.ค.61

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 30,000 0

โครงการประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ผลรวม 30,000 0

โครงการประชุมสภาคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการประชุมสภาคณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย

1/12/1960 รอตั้งแผนกลางปีใน

ระบบ UBUFMIS

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 30,000 0

โครงการประชุมสภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย ผลรวม 30,000 0

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ

รายงานผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 485,000 485,000

วันเทคโนโลยีวิศวกรรม ผลรวม 485,000 485,000

สาธิตการผลิตและใช้งานไบโอ

ี ้ํ ั ื ใ ้

z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 199,000 199,000

ดีเซลชุมชนจากนํามันพืชใช้

แล้วและน้ํามันปาล์มด้วยระบบ

ไฮโดรไดนามิกส์คาวิเทชั่น

รายงานผล

สาธิตการผลิตและใช้งานไบโอดีเซลชุมชนจากน้ํามันพืชใช้แล้วและน้ํามันปาล์มด้วยระบบไฮโดรไดนามิกส์คาวิเทชั่น  ผลรวม 199,000 199,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3  การบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ z - - (ว่าง) อย่ระหว่างการ (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100 000 100 000คณะวศวกรรมศาสตร 3. การบรการวชาการ อบรมเชงปฏบตการ 

บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและ

ระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ํา

และการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

ระบบประปาหมู่บ้าน

z - - (วาง) อยูระหวางการ

รายงานผล

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 100,000 100,000

อบรมเชิงปฏิบัติการ บํารุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมมอเตอร์ปั้มน้ําและการประหยัดพลังงานไฟฟ้าระบบประปาหมู่บ้าน ผลรวม 100,000 100,000

อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์

ภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัว

น้อยด้วยระบบสมองกลฝังตัว

z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ

รายงานผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 95,000 95,000

อบรมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักย์ภาพนักประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวน้อยด้วยระบบสมองกลฝังตัว ผลรวม 95,000 95,000

อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา

z - - (ว่าง) อยู่ระหว่างการ

รายงานผล

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

สงประดษฐเพอพฒนา

ศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน

 ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

รายงานผล

อิเล็กทรอนิกส์สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะนักเรียน ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ผลรวม 100,000 100,000

รวม 24,819,800 10,694,525

4. ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน 

"บุญข้าวสาก"

z - - 1/9/2561 รอดําเนินการใน

เดือน ก.ย.61

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,000 55,000

โครงการสืบสาน งานบุญอีสาน "บุญข้าวสาก" ผลรวม 55,000 55,000

โครงการอทยานศิลปวัฒนะร z - - (ว่าง) ยกเลิก (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 350,000 0โครงการอุทยานศลปวฒนะร

รมอีสานและลุ่มน้ําโขง : แหล่ง

เรียนรุ้การจัดการระบบ

หมุนเวียนน้ําในอุทยาน

z (วาง) ยกเลก (วาง) (วาง) เงนงบประมาณแผนดน 350,000 0

โครงการอุทยานศิลปวัฒนะรรมอีสานและลุ่มน้ําโขง : แหล่งเรียนรุ้การจัดการระบบหมุนเวียนน้ําในอุทยาน ผลรวม 350,000 0

โครงการอุทยานศิลปวัฒนะร

ี ่ ้ํ โ   ่

z - - (ว่าง) ยกเลิก (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 250,000 0

รมอีสานและลุ่มนําโขง : แหล่ง

เรียนรู้การจัดการพลังงานและ

โซล่าเซลล์ในอุทยาน

โครงการอุทยานศิลปวัฒนะรรมอีสานและลุ่มน้ําโขง : แหล่งเรียนรู้การจัดการพลังงานและโซล่าเซลล์ในอุทยาน ผลรวม 250,000 0

รวม 655,000 55,000รวม 655,000 55,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5  การพัฒนาองค์กร และบคลากร โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละของบคลากรที่มีความ โครงการพัฒนาศักยภาพ 1 ต ค 60-30 ก ย 61 อย่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 13 450 000 4 835 740คณะวศวกรรมศาสตร 5. การพฒนาองคกร และบุคลากร โครงการพฒนาศกยภาพ

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

รอยละของบุคลากรทมความ

พึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการพฒนาศกยภาพ

บุคลากรคณะ

วิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยูระหวางดาเนนการ (วาง) (วาง) เงนรายได 13,450,000 4,835,740

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 13,450,000 4,835,740

โครงการสนับสนุนการบริหาร

จัดการ และบริหารความเสี่ยง

ร้อยละของบุคลากรที่มีความ

พึงพอใจต่อโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการสนับสนุนการ

บริหารจัดการ และบริหาร

ี่

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 อยู่ระหว่างดําเนินการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 13,240,400 5,047,191

ความเสียง

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการ และบริหารความเสี่ยง ผลรวม 13,240,400 5,047,191

รวม 26,690,400 9,882,931

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ผลรวม

79,398,315 28,425,042

ผลรวม

คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. บริหารจัดการแบบรวมศูนย์เพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน

การดําเนินงานของส่วนราชการ

และส่วนงานภายใน

โครงการบริหารจัดการทั่วไป

คณะศิลปประยุกต์และการ

ออกแบบ

1.การจัดกิจกรรมส่งเสริม 

และ สนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนให้เกิด

ประสิทธิภาพ

2.การจัดกิจกิจกรรมที่ส่งเสริม

 และ สนับสนนหลักธรรมาภิ

งานบริหารจัดการทั่วไป ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร

จัดการภายใน

1.1

ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 306,700 163,712

 และ สนบสนุนหลกธรรมาภ

บาล

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร

จัดการภายใน

1.3

(ว่าง) เงินรายได้ 0 0

งานพัสด ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร (ว่าง) เงินรายได้ 0 0งานพสดุ ต.ค.60  ก.ย.61 (วาง) 1.ดานบรหาร

จัดการภายใน

1.2

(วาง) เงนรายได 0 0

โครงการบริหารจัดการทั่วไปคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ผลรวม 306,700 163,712

รวม 306,700 163,712

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ใ ้ ้ ั  ่

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

ิ

1.ร้อยละของบุคลากรที่มี

ป็ ไป

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

ิ

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร

ั ใ

ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 57,600 28,790

ให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง

วิชาการ สมรรถนะเป็นไปตาม

มหาวิทยาลัยกําหนด

2.ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน

3.ร้อยละบุคลากรที่มีความ

ผูกพันต่อองค์กร

วิชาการ จัดการภายใน

1.9

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ผลรวม 57,600 28,790
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 1  พัฒนาสมรรถนะของบคลากร โครงการพัฒนาบคลากรสาย 1 ร้อยละของบคลากรที่มี โครงการพัฒนาบคลากร ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้านบริหาร ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 18 000 7 550คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. พฒนาสมรรถนะของบุคลากร

ให้สอดคล้องกับภาระงาน อย่าง

เป็นระบบและต่อเนื่อง

โครงการพฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

1.รอยละของบุคลากรทม

สมรรถนะเป็นไปตาม

มหาวิทยาลัยกําหนด

2.ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน

3.ร้อยละบุคลากรที่มีความ

ผกพันต่อองค์กร

โครงการพฒนาบุคลากร

สายสนับสนุน

ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดานบรหาร

จัดการภายใน

1.8

ตามเปาหมาย เงนรายได 18,000 7,550

ผูกพนตอองคกร

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม 18,000 7,550

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน

1.ส่งเสรืมและสนับสนุนการ

เรียนการสอน

2.ความพึงพอใจของนักศึกษา

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร

จัดการภายใน

1.11

(ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 914,000 342,376

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 914 000 342 376โครงการพฒนาระบบบรหารและจดการภายใน ผลรวม 914,000 342,376

โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้บริหาร

1.ร้อยละของบุคลากรที่มี

สมรรถนะเป็นไปตาม

มหาวิทยาลัยกําหนด

2.ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน

3.ร้อยละบคลากรที่มีความ

โครงการพัฒนาสมรรถนะ

ผู้บริหาร

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร

จัดการภายใน

1.10

ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 14,400 2,020

3.รอยละบุคลากรทมความ

ผูกพันต่อองค์กร

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ผลรวม 14,400 2,020

รวม 1,004,000 380,736

1. พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้าง ร้อยละของยคลากรที่มี ค่าจ้างเงินเดือน ต.ค.60 - ก.ย.61 งบประมาณไม่ (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 5,651,541 4,584,1901. พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมี

โครงการบรหารจดการเพอจาง

บุคลากร

รอยละของยุคลากรทม

ความสุขในการทํางาน

คาจางเงนเดอน ต.ค.60  ก.ย.61 งบประมาณไม

เพียงพอกับการจ่าย

เงินเดือน และได้ขอ

อนุมัติยืมเงินกองทุน

สํารองมหาวิทยาลัย

เพิ่ม

(วาง) ตากวาเปาหมาย เงนรายได 5,651,541 4,584,190

ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่

 21

โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร ผลรวม 5,651,541 4,584,190
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 1  พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป 1 ร้อยละของจํานวน 1 ค่าตอบแทนอาจารย์ ต ค 60 - ก ย 61 1 นักศึกษาได้รับ (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 536 591 104 044คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมี

โครงการผลตบณฑตคณะศลป

ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์

1.รอยละของจานวน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.ร้อยละของผู้สพเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ

ยกน่องชมเชยด้านคณธรรม 

1.คาตอบแทนอาจารย

พิเศษและผู้มีประสบการณ์

ทางวิชาชีพ

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นกศกษาไดรบ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสตร 

(วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 536,591 104,044

ตามทมหาวทยาลยกาหนด และม

ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่

 21

ยกนองชมเชยดานคุณธรรม 

จริยธรรมจากสังคม

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อ

หลักสูตร

5.จํานวนนัตกรรมของ

นักศึกษา

ปท 2 หลกสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด

2.กิจกรรมสถาปนิกสยาม 

ในพระบรมราชูปถัมป์ 

ประจําปี 2561

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นักศึกษาได้รับ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2 กิจกรรมทัศน

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

2.กจกรรมทศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวดนกศกษาเขาประกวด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 1  พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป 1 ร้อยละของจํานวน 3 กิจกรรมสนับสนนการ ต ค 60 - ก ย 61 1 นักศึกษาได้รับ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมี

โครงการผลตบณฑตคณะศลป

ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์

1.รอยละของจานวน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.ร้อยละของผู้สพเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ

ยกน่องชมเชยด้านคณธรรม 

3.กจกรรมสนบสนุนการ

นําเสนอผลงานการประกวด

แบบ

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นกศกษาไดรบ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสตร 

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

ตามทมหาวทยาลยกาหนด และม

ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่

 21

ยกนองชมเชยดานคุณธรรม 

จริยธรรมจากสังคม

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อ

หลักสูตร

5.จํานวนนัตกรรมของ

นักศึกษา

ปท 2 หลกสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด

4.กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน

สถาปัตยกรรมและบริหาร

จัดการความรู้นอกสถานที่ 

(KM)

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นักศึกษาได้รับ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ศกษา นกศกษาชน

ปีที่ 2 หลักสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 1  พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป 1 ร้อยละของจํานวน 5 กิจกรรมวัสดรายวิชา ต ค 60 - ก ย 61 1 นักศึกษาได้รับ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมี

โครงการผลตบณฑตคณะศลป

ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์

1.รอยละของจานวน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.ร้อยละของผู้สพเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ

ยกน่องชมเชยด้านคณธรรม 

5.กจกรรมวสดุรายวชา ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นกศกษาไดรบ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสตร 

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

ตามทมหาวทยาลยกาหนด และม

ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่

 21

ยกนองชมเชยดานคุณธรรม 

จริยธรรมจากสังคม

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อ

หลักสูตร

5.จํานวนนัตกรรมของ

นักศึกษา

ปท 2 หลกสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด

6.กิจกรรมดูงานรายวิชาใน

พื้นที่

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นักศึกษาได้รับ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ศกษา นกศกษาชน

ปีที่ 2 หลักสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 1  พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป 1 ร้อยละของจํานวน 7 กิจกรรมค่าบํารงสมาชิก ต ค 60 - ก ย 61 1 นักศึกษาได้รับ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมี

โครงการผลตบณฑตคณะศลป

ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์

1.รอยละของจานวน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.ร้อยละของผู้สพเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ

ยกน่องชมเชยด้านคณธรรม 

7.กจกรรมคาบารุงสมาชก

สภาคณบดีคณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นกศกษาไดรบ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสตร 

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

ตามทมหาวทยาลยกาหนด และม

ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่

 21

ยกนองชมเชยดานคุณธรรม 

จริยธรรมจากสังคม

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อ

หลักสูตร

5.จํานวนนัตกรรมของ

นักศึกษา

ปท 2 หลกสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด

8.งานพัฒนาวิชาการ

หลักสูตร

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นักศึกษาได้รับ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ศกษา นกศกษาชน

ปีที่ 2 หลักสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม 536,591 104,044
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 1  พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป 1 ร้อยละของจํานวน 1 ค่าตอบแทนวิทยากรการ ต ค 60 - ก ย 61 1 นักศึกษาได้รับ (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 249 918 101 495คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมี

โครงการผลตบณฑตคณะศลป

ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม

1.รอยละของจานวน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.ร้อยละของผู้สพเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ

ยกน่องชมเชยด้านคณธรรม 

1.คาตอบแทนวทยากรการ

พิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะ

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นกศกษาไดรบ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสตร 

(วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 249,918 101,495

ตามทมหาวทยาลยกาหนด และม

ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่

 21

ยกนองชมเชยดานคุณธรรม 

จริยธรรมจากสังคม

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อ

หลักสูตร

5.จํานวนนวุตกรรมของ

นักศึกษา

ปท 2 หลกสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด

2..กิจกรรมส่งเสริมการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ

รายวิชาฝึกงาน

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นักศึกษาได้รับ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทจริจ จาก ปปท

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

การทุจรจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3 การส่งผลงาน3.การสงผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 1  พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป 1 ร้อยละของจํานวน 3 โครงการทัศนศึกษาดงาน ต ค 60 - ก ย 61 1 นักศึกษาได้รับ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมี

โครงการผลตบณฑตคณะศลป

ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม

1.รอยละของจานวน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.ร้อยละของผู้สพเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ

ยกน่องชมเชยด้านคณธรรม 

3.โครงการทศนศกษาดูงาน ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นกศกษาไดรบ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสตร 

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

ตามทมหาวทยาลยกาหนด และม

ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่

 21

ยกนองชมเชยดานคุณธรรม 

จริยธรรมจากสังคม

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อ

หลักสูตร

5.จํานวนนวุตกรรมของ

นักศึกษา

ปท 2 หลกสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด

4.กิจกรรมส่งเสริม 

สนับสนุน การผลิตผลงาน

วิชาการ ประเภท บทความ

และงานสร้างสรรค์ของ

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นักศึกษาได้รับ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทจริจ จาก ปปท

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0

และงานสรางสรรคของ

อาจารย์

การทุจรจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3 การส่งผลงาน3.การสงผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 1  พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลป 1 ร้อยละของจํานวน 5 กิจกรรมส่งเสริม ต ค 60 - ก ย 61 1 นักศึกษาได้รับ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

1. พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การที่ส่งเสริมอัตลักษณ์และ

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และมี

โครงการผลตบณฑตคณะศลป

ประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม

1.รอยละของจานวน

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งใน

ระดับชาติ และนานาชาติ

2.ร้อยละของผู้สพเร็จ

การศึกษาที่งานตรงสาขา

3.จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ

ยกน่องชมเชยด้านคณธรรม 

5.กจกรรมสงเสรม 

สนับสนุน 5.การผลิตผลงาน

วิชาการ ประเภท บทความ

และงานสร้างสรรค์ของ

นักศึกษา

ต.ค.60 - ก.ย.61 1.นกศกษาไดรบ

รางวัลชนะเลิศการ

ประกวดสื่อต่อต้าน

การทุจริจ จาก ปปท.

2.กิจกรรมทัศน

ศึกษา นักศึกษาชั้น

ปีที่ 2 หลักสตร 

(วาง) (วาง) เงนรายได 0 0

ตามทมหาวทยาลยกาหนด และม

ทักษะในการดํารงชีวิตในศตวรรษที่

 21

ยกนองชมเชยดานคุณธรรม 

จริยธรรมจากสังคม

4.ร้อยละความพึงพอใจต่อ

หลักสูตร

5.จํานวนนวุตกรรมของ

นักศึกษา

ปท 2 หลกสูตร 

ออกแบบ

อุตสาหกรรม

3.การส่งผลงาน

นักศึกษาเข้าประกวด

โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม ผลรวม 249,918 101,495

รวม 6,438,050 4,789,729

่ ่10.  พัฒนาระบบการสื่อสาร

ภายในองค์กร โดยใช้หลัก ร่วมคิด 

ร่วมทํา ร่วมรับผิดชอบ และ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อเผยแพร่

ผลงาน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดี

ของมหาวิทยาลัย

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 1.จํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ

เพิ่มขึ้น

2.โรงเรียนเครือข่ายเพิ่มขึ้น

1.กิจกรรมประชาสัมพันธ์

เชิงรุกตามโรงเรียนเขตพื้นที่

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร

จัดการภายใน

1.7

ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 45,200 4,200

โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผลรวม 45,200 4,200

รวม 45,200 4,200
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 3  ส่งเสริมสนับสนนให้นักศึกษา โครงการทํานบํารง 1 ระดับการตระหนักถึง 1 โครงการบญบั้งไฟ ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้าน (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 55 000 55 000คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. สงเสรมสนบสนุนใหนกศกษา 

บุคลากรตระหนักถึงคุณค่า 

ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง และอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดสํานึกรัก

บ้านเกิดและเชิดชศักดิ์ศรีของ

โครงการทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1.ระดบการตระหนกถง

ความสําคัญของ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของผู้ร่วมกิจกรรม

2.จํานวนผลงานกิจกรรมที่มี

การเผยแพร่ด้าน

ศิลปวัฒนธรรม

1.โครงการบุญบงไฟ ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนงบประมาณแผนดน 55,000 55,000

บานเกดและเชดชูศกดศรของ

มหาวิทยาลัย

ศลปวฒนธรรม

3.ร้อยละจํานวนผู้เข้ารับการ

เรียนรู้/ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ด้านความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมต่อเป้าหมาย

โครงการ

ตงเปนกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

2.โครงการสํารวจและทํา

เว็บไซด์ ข็อมูลลวดลายผ้า

โบราณเมืองอุบล จาก

ทายาทของหม่อมเจียงคํา 

ชมพล ณ อยธยา อละเครือ

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทน

(ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 80,000 80,000

ชุมพล ณ อยุธยา อละเครอ

ญาติ เพื่อบูรณาการกับการ

เรียนการสอน

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 135,000 135,000

รวม 135,000 135,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 3  สร้างกล่มวิจัยม่งเป้าจากความ โครงการวิจัยประยกต์ 1 จํานวนองค์ความร้หรือ 1 โครงการการทดลองน้ํา ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้าน (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 250 000 125 000คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

3. สรางกลุมวจยมุงเปาจากความ

เชี่ยวชาญของนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับ

นโยบายการพัฒนาของประเทศ

และภูมิภาคลุ่มน้ําโขง เพื่อสร้าง

ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนา

คณภาพชีวิต

โครงการวจยประยุกต 1.จานวนองคความรูหรอ

นวัตกรรมที่เกิดจากความ

ร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและ

ต่างประเทศ

2.จํานวนผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ที่นําไปใช้

1.โครงการการทดลองนา

ดินสีจากดินในท้องถิ่นเพื่อ

ส่งเสริมและพัฒนา

เครื่องปั้นดินเผาสําหรับ

ผู้สูงอายุ

ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนงบประมาณแผนดน 250,000 125,000

คุณภาพชวต สรางสรรคทนาไปใช

ประโยชน์ภายในระยะเวลาที่

กําหนด 

3.องค์ความรู้/นวัตกรรมที่ถูก

นําไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชนและสังคม

4.ร้อยละของรายได้ที่เพิ่ม

ตงเปนกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

2.โครงการการพัฒนาผ้า

ไหมออร์แกนิคด้วยสูตรแต่ง

กลิ่นหอมธรรมชาติบําบัด

สําหรับการออกแบบสิ่งทอ

ร่วมสมัยเพื่อตลาดผ้สงวัย

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทน

(ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 250,000 125,000

รวมสมยเพอตลาดผูสูงวย โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

3.โครงการการศึกษาและ

ส่งเสริมการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิคส์เพื่อการตลาด

ออนไลน์สําหรับกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผ้าไหม

ออแกนิคในภาค

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

(ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 250,000 125,000

ออแกนคในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

จากภายนอก เพอ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

โครงการวิจัยประยุกต์ ผลรวม 750,000 375,000โครงการวจยประยุกต ผลรวม 750,000 375,000

รวม 750,000 375,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 4  จัดหารายได้จากการบริการ โครงการบริการวิชาการ 1 จํานวนโครงการบริการ 1 โครงการอบรมเชิง ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้าน (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100 000 100 000คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

4. จดหารายไดจากการบรการ

วิชาการของคณะ

โครงการบรการวชาการ 1.จานวนโครงการบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

2.จํานวนโครงการบริการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วม

ภายใต้ความร่วมมือกบั

1.โครงการอบรมเชง

ปฏิบัติการออกแบบลายผ้า

เยียรบับลาวกราฟ เพื่อ

ทักษะสําหรับกลุ่มทอผ้าไหม

จังหวัดอุบลราชธานี

ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนงบประมาณแผนดน 100,000 100,000

ภายใตความรวมมอกบ

องค์กรภายนอก

3. ร้อยละโครงการบริการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นํา

ความรู้ และประสบการณ์มา

ใช้พัฒนาการเรีย

ตงเปนกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

2.โครงการสัปดาห์

นวัตกรรมและการออกแบบ 

(innovation and design 

week)

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

(ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 400,000 400,000

จากภายนอก เพอ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

3.โครงการการพัฒนาและ ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 57,300 57,3003.โครงการการพฒนาและ

ออกแบบผลิตภัณฑ์งาน

หัตถกรรมชุมชนเพื่อสร้าง

มูลค่าและรายได้

ต.ค.60  ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนงบประมาณแผนดน 57,300 57,300

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 4  จัดหารายได้จากการบริการ โครงการบริการวิชาการ 1 จํานวนโครงการบริการ 4 โครงการอบรมเชิง ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้าน (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 100 000 100 000คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

4. จดหารายไดจากการบรการ

วิชาการของคณะ

โครงการบรการวชาการ 1.จานวนโครงการบรการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มี

ประสิทธิภาพและสอดคล้อง

กับนโยบายของมหาวิทยาลัย

2.จํานวนโครงการบริการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วม

ภายใต้ความร่วมมือกบั

4.โครงการอบรมเชง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผลิ

ภัณฑ์ พุทธศิลป์ร่วมสมัย

จากอัตลักษณ์ศิลปะพื้นบ้าน

อีสาน

ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนงบประมาณแผนดน 100,000 100,000

ภายใตความรวมมอกบ

องค์กรภายนอก

3. ร้อยละโครงการบริการ

วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่นํา

ความรู้ และประสบการณ์มา

ตงเปนกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

5.โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนา

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทนการศึกษา

(ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 70,000 70,000

ปฏบตการเพอพฒนา

ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อ

สิ่งแวดล้อม

ทุนการศกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษาุ

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม 727,300 727,300

รวม 727,300 727,300

4. พัฒนาระบบสวัสดิการและ โครงการสนับสนนการจัด 1.การบริการให้คําปรึกษาทาง 1.โครงการปฐมนิเทศ ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 107,850 60,8754. พฒนาระบบสวสดการและ

สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

โครงการสนบสนุนการจด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

1.การบรการใหคาปรกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา

2.ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัด

กิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา

1.โครงการปฐมนเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ศิลป

ประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาตร์ ประจําปีการศึกษา 

2561

ต.ค.60  ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ตามเปาหมาย เงนรายได 107,850 60,875

ๆ

3.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของคณะ

 โดยการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 4  พัฒนาระบบสวัสดิการและ โครงการสนับสนนการจัด 1 การบริการให้คําปรึกษาทาง 10 โครงการส่งเสริมและ ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้าน (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

4. พฒนาระบบสวสดการและ

สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

โครงการสนบสนุนการจด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

1.การบรการใหคาปรกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา

2.ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัด

กิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา

10.โครงการสงเสรมและ

พัฒนาพฤติกรรมด้าน

คุณธรรม จริยธรรม 

ประจําปีการศึกษา 2560

ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนรายได 0 0

พรอมดานตางๆใหนกศกษา

3.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของคณะ

 โดยการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา

ตงเปนกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

11.โครงการทุนการศึกษา 

สําหรับนักศึกษา ศิลป

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทนการศึกษา

(ว่าง) เงินรายได้ 0 0

สาหรบนกศกษา ศลป

ประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาตร์ ประจําปีการศึกษา 

2560

ทุนการศกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษาุ

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

12.โครงการส่งเสริม

เครือข่ายประกันคุณภาพ

กับกืจกรรมนักศึกษา 

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

(ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ประจําปีการศึกษา 2560 

(กลุ่มเป้าหมาย นศ ปี 1 ทุก

คน)

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 4  พัฒนาระบบสวัสดิการและ โครงการสนับสนนการจัด 1 การบริการให้คําปรึกษาทาง 2 โครงการสานสัมพันธ์ ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้าน (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

4. พฒนาระบบสวสดการและ

สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

โครงการสนบสนุนการจด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

1.การบรการใหคาปรกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา

2.ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัด

กิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา

2.โครงการสานสมพนธ 

น้อง-พี่  Freshy boy @ girl

  ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาตร์ 

ประจําปีการศึกษา 2561

ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนรายได 0 0

พรอมดานตางๆใหนกศกษา

3.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของคณะ

 โดยการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา

ตงเปนกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

3.โครงการไหว้ครู ประจําปี

การศึกษา 2561

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทนการศึกษา

(ว่าง) เงินรายได้ 0 0

การศกษา 2561 ทุนการศกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษาุ

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

4.โครงการครอบครู 

ประจําปีการศึกษา 2561

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

(ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 4  พัฒนาระบบสวัสดิการและ โครงการสนับสนนการจัด 1 การบริการให้คําปรึกษาทาง 5 โครงการกีฬาภายใน ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้าน (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

4. พฒนาระบบสวสดการและ

สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

โครงการสนบสนุนการจด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

1.การบรการใหคาปรกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา

2.ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัด

กิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา

5.โครงการกฬาภายใน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจําปีการศึกษา 2560

ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนรายได 0 0

พรอมดานตางๆใหนกศกษา

3.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของคณะ

 โดยการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา

ตงเปนกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

6.โครงการแสดงความยินดี

ต่อบัณฑิตที่จบการศึกษา

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทนการศึกษา

(ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ตอบณฑตทจบการศกษา

และให้ความรู้ศิษย์เก่า

ทุนการศกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษาุ

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

7.โครงการเทศกาลแสดง

ผลงานผลิตภัณฑ์ของขวัญ

และของฝาก ประจําปี 

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

(ว่าง) เงินรายได้ 0 0

2560 ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 4  พัฒนาระบบสวัสดิการและ โครงการสนับสนนการจัด 1 การบริการให้คําปรึกษาทาง 8 โครงการปัจฉิมนิเทศ ต ค 60 - ก ย 61 (ว่าง) 1 ด้าน (ว่าง) เงินรายได้ 0 0คณะศลปประยุกตและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

4. พฒนาระบบสวสดการและ

สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดี

โครงการสนบสนุนการจด

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

1.การบรการใหคาปรกษาทาง

วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา

2.ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการจัด

กิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา

8.โครงการปจฉมนเทศ

นักศึกษา ประจําปีการศึกษา

 2560 (กลุ่มเป้าหมาย นศ.

ชั้นปีที่ 4 และปี 5 ขึ้นไป)

ต.ค.60 - ก.ย.61 (วาง) 1.ดาน

ทุนการศึกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

(วาง) เงนรายได 0 0

พรอมดานตางๆใหนกศกษา

3.แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาในภาพรวมของคณะ

 โดยการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา

ตงเปนกอง

ทุนการศึกษา

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

9.โครงการพัฒนาความรู้

ด้านการให้คําปรึกษา 

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้าน

ทนการศึกษา

(ว่าง) เงินรายได้ 0 0

ดานการใหคาปรกษา 

ประจําปีการศึกษา 2560

ทุนการศกษา

1.1 คณะฯได้

ดําเนินการจัดทํา

โครงการระดมทุน

จากภายนอก เพื่อ

ตั้งเป็นกอง

ทุนการศึกษาุ

ให้กับนักศึกษา

คณะฯ

โครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 107,850 60,875

รวม 107,850 60,875

8. ปรับปรงอาคารสถานที่และ โครงการงบสาธารณปโภค 1.งบปรมาณเพียงพอจ่ายใน 2.ค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 0 08. ปรบปรุงอาคารสถานทและ

ระบบสาธารณูปโภค พัฒนา

สภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้เอื้อ

ต่อการเรียนและการทํางานอย่างมี

ความสุข  ปลอดภัย

โครงการงบสาธารณูปโภค 1.งบปรมาณเพยงพอจายใน

ปีงบประมาณ 2561

2.คาไฟฟาปงบประมาณ 

2561

ต.ค.60  ก.ย.61 (วาง) 1.ดานบรหาร

จัดการภายใน

1.5

ตามเปาหมาย เงนรายได 0 0

1.ไม่มีหนี้ค้างจ่าย 

ปี ป  

 1.ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

ปี ป  

ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร

ั ใ

ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 531,600 235,278

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2560 จัดการภายใน

1.4

โครงการงบสาธารณูปโภค ผลรวม 531,600 235,278

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม

อาคาร

ปรับปรุงซ่อมแซม 1 ครั้ง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ต.ค.60 - ก.ย.61 (ว่าง) 1.ด้านบริหาร

จัดการภายใน

(ว่าง) เงินรายได้ 10,000 0

1.6
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปประยกต์และ 8  ปรับปรงอาคารสถานที่และ โครงการปรับปรง ซ่อมแซมอาคาร ผลรวม 10 000 0คณะศลปประยุกตและ 8. ปรบปรุงอาคารสถานทและ โครงการปรบปรุง ซอมแซมอาคาร ผลรวม 10,000 0

รวม 541,600 235,278

คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผลรวม

10,055,700 6,871,830

คณะศิลปศาสตร์ 1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน 

็

ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ร้อยละของการเบิกจ่าย ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 77.62633567 ควรเบิกจ่ายตาม ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 728,100 565,197

เป็นกําลังในการพัฒนาประเทศ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ํา

โขง

แผน

100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 765,364 765,364

ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 1 493 464 1 330 561ผลตบณฑตคณะศลปศาสตร ผลรวม 1,493,464 1,330,561

วิเทศสัมพันธ์ ผลการดําเนินงานไม่ตํากว่า

ร้อยละ 80 ของแผน

วิเทศสัมพันธ์ 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 61.9 ควรเบิกจ่ายตาม

แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 200,000 123,800

วิเทศสัมพันธ์ ผลรวม 200,000 123,800

รวม 1,693,464 1,454,361

่2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ด้านภาษา 

มนุษยศาสตร์และสังคม ศาสตร์ ที่

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่ม

น้ําโขงอย่างยั่งยืน

พัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ พัฒนางานวิจัยคณะศิลป

ศาสตร์

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 30.3796907 ควรเบิกจ่ายตาม

แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 410,600 124,739

พัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 410,600 124,739

รวม 410,600 124,739

3. ส่งเสริมสนับสนุนการ บูรณา

การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และเพิ่มศักยภาพของชมชนและ

การจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยเพื่อยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 69,800 69,800

และเพมศกยภาพของชุมชนและ

สังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลรวม 69,800 69,800

การพัฒนศักยภาพยุวมัคคุเทศก์

เพื่อเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิง

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การพัฒนศักยภาพยุว

มัคคุเทศก์เพื่อเรียนรู้การ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000 150,000

ู

สร้างสรรค์

ุ ู

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปศาสตร์ 3  ส่งเสริมสนับสนนการ บรณา การพัฒนศักยภาพยวมัคคเทศก์เพื่อเรียนร้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ผลรวม 150 000 150 000คณะศลปศาสตร 3. สงเสรมสนบสนุนการ บูรณา การพฒนศกยภาพยุวมคคุเทศกเพอเรยนรูการทองเทยวเชงสรางสรรค ผลรวม 150,000 150,000

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในชุใชนกลุ่มจังหวัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในชุใชนกลุ่ม

จังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 10 ควรเบิกจ่ายตาม

แผน

ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 200,000 20,000

ตอนลาง 2

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุใชนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ผลรวม 200,000 20,000

การศึกษาและพัฒนากลไกการ

ขับเคลื่อนงานด้านเด็กและ

เยาวชนแบบบูรณาการระดับ

จังหวัดอุบลราชธานี

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การศึกษาและพัฒนากลไก

การขับเคลื่อนงานด้านเด็ก

และเยาวชนแบบบูรณาการ

ระดับจังหวัดอุบลราชธานี

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,132,800 1,132,800

ุ ุ

การศึกษาและพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการระดับจังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม 1,132,800 1,132,800

กิจกรรมพุ่งเป้าการพัฒนา

ทักษะภาษาที่สองในโรงเรียน

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมพุ่งเป้าการพัฒนา

ทักษะภาษาที่สองใน

โรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 200,000 200,000

่กิจกรรมพุ่งเป้าการพัฒนาทักษะภาษาที่สองในโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม 200,000 200,000

กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (English Day)

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (English Day)

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

กิจกรรมวันภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (English Day)   ผลรวม 100,000 100,000กจกรรมวนภาษาองกฤษสาหรบนกเรยนมธยมศกษาตอนปลาย (English Day)   ผลรวม 100,000 100,000

ประชุมวิชาการหลักสูตร

ภาษาจีน ระดับปริญญาตรี

บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประชุมวิชาการหลักสูตร

ภาษาจีน ระดับปริญญาตรี

บัณฑิต สถาบันอุดมศึกษา

ตะวันออกเฉียงเหนือ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 200,000 200,000

ประชุมวิชาการหลักสูตรภาษาจีน ระดับปริญญาตรีบัณฑิต สถาบันอุดมศึกษาตะวันออกเฉียงเหนือ ผลรวม 200,000 200,000

้ ์ ้ ่ ้ ์ ไ ่ ี ้ ่เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เปิดบ้านศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000 150,000

เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ผลรวม 150,000 150,000

พัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จํานวนนักศึกษาที่ได้รับการ

พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พัฒนานักศึกษาคณะศิลป

ศาสตร์

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 88,558 88,558

พัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 88,558 88,558พฒนานกศกษาคณะศลปศาสตร ผลรวม 88,558 88,558
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปศาสตร์ 3  ส่งเสริมสนับสนนการ บรณา สนับสนนงานบริการวิชาการ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ สนับสนนงานบริการ 1 ต ค 60-30 ก ย 61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 2 125 652 2 125 652คณะศลปศาสตร 3. สงเสรมสนบสนุนการ บูรณา

การงานบริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ิ่ ั

สนบสนุนงานบรการวชาการ

จากแหล่งทุนภายนอก

รอยละการเบกจายงบประมาณ สนบสนุนงานบรการ

วิชาการจากแหล่งทุน

ภายนอก

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไมม ตามเปาหมาย เงนรายได 2,125,652 2,125,652

สนับสนุนงานบริการวิชาการจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม 2,125,652 2,125,652

สนับสนุนทุนการศึกษาจาก

แหล่งทุนภายนอก

มีการดําเนินงานโครงการตาม

แผน

สนับสนุนทุนการศึกษาจาก

แหล่งทุนภายนอก

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 25,500 25,500

สนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก ผลรวม 25,500 25,500

รวม 4,442,310 4,262,310

4. อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี

ท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

การรวบรวมและสร้างจิตสํานึก

ในการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆ

ของป่าต้นน้ําร่องก่อ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การรวบรวมและสร้าง

จิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุ์

พืชต่างๆของป่าต้นน้ําร่องก่อ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 65,000 65,000

ู

ปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ๆ

การรวบรวมและสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุ์พืชต่างๆของป่าต้นน้ําร่องก่อ ผลรวม 65,000 65,000

การรวบรวมองค์ความรู้ประวัติ

พระอริยสงฆ์ผู้มีบทบาทเป็น

ผู้นําชุมชนในอําเภอเมือง

อบลราชธานีฯ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การรวบรวมองค์ความรู้

ประวัติพระอริยสงฆ์ผู้มี

บทบาทเป็นผู้นําชุมชนใน

อําเภอเมืองอบลราชธานีฯ

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

อุบลราชธานฯ อาเภอเมองอุบลราชธานฯ

การรวบรวมองค์ความรู้ประวัติพระอริยสงฆ์ผู้มีบทบาทเป็นผู้นําชุมชนในอําเภอเมืองอุบลราชธานีฯ ผลรวม 100,000 100,000

การศึกษาเพื่อพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน : การ

จัดทําฐานข้อมูลทางภาษาของ

กลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยใน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การศึกษาเพื่อพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน : 

การจัดทําฐานข้อมูลทาง

ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

ประเทศจีนตอนใต้ โครงการที่ 4 น้อยในประเทศจีนตอนใต้ 

โครงการที่ 4

การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน : การจัดทําฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนน้อยในประเทศจีนตอนใต้ โครงการที่ 4 ผลรวม 100,000 100,000

การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะ

เหวดของชาวอีสาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญ

ผะเหวดของชาวอีสาน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,000 55,000

ื ี ีการสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะเหวดของชาวอีสาน ผลรวม 55,000 55,000

เก็บความเก่าเล่าเรื่องริมฝั่ง

แม่น้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ เก็บความเก่าเล่าเรื่องริมฝั่ง

แม่น้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

เก็บความเก่าเล่าเรื่องริมฝั่งแม่น้ํามูล จังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม 100,000 100,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปศาสตร์ 4  อนรักษ์ สืบสาน ประเพณี ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 3 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 3 1 ต ค 60-30 ก ย 61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 120 000 120 000คณะศลปศาสตร 4. อนุรกษ สบสาน ประเพณ

ท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ด้านศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

ชายคาเรองสน ครงท 3 

ส่งเสริมการเขียนและการ

จัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน

รอยละการเบกจายงบประมาณ ชายคาเรองสน ครงท 3 

ส่งเสริมการเขียนและการ

จัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาค

อีสาน

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไมม ตามเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 120,000 120,000

ชายคาเรื่องสั้น ครั้งที่ 3 ส่งเสริมการเขียนและการจัดพิมพ์เรื่องสั้นในภูมิภาคอีสาน ผลรวม 120,000 120,000

นาคสถานในอีสานของไทย ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ นาคสถานในอีสานของไทย 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 80,000 80,000

นาคสถานในอีสานของไทย ผลรวม 80,000 80,000

ผลิตหนังสือภาพรวมความเชื่อ

ชาวอีสาน (คะลํา) ฉบับแปล

ภาษไทย-ญี่ปุ่น

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลิตหนังสือภาพรวมความ

เชื่อชาวอีสาน (คะลํา) ฉบับ

แปลภาษไทย-ญี่ปุ่น

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 95,000 95,000

ผลิตหนังสือภาพรวมความเชื่อชาวอีสาน (คะลํา) ฉบับแปลภาษไทย-ญี่ป่น ผลรวม 95 000 95 000ผลตหนงสอภาพรวมความเชอชาวอสาน (คะลา) ฉบบแปลภาษไทย-ญปุน ผลรวม 95,000 95,000

ผู้เฒ่าเล่าความหลัง สาน

สัมพันธ์คนสองวัย

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ผู้เฒ่าเล่าความหลัง สาน

สัมพันธ์คนสองวัย

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 90,000 90,000

ผู้เฒ่าเล่าความหลัง สานสัมพันธ์คนสองวัย ผลรวม 90,000 90,000

พจนานุกรมคําศัพท์ภาษา

ตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่ใน

ป ี ใ ้

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ พจนานุกรมคําศัพท์ภาษา

ตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่

ใ ป ี ใ ้

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

ประเทศจีนตอนใต้ ในประเทศจีนตอนใต้

พจนานุกรมคําศัพท์ภาษาตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่ในประเทศจีนตอนใต้ ผลรวม 100,000 100,000

วรรณกรรมจีนส่งเสริมคุณธรรม ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ วรรณกรรมจีนส่งเสริม

คุณธรรม

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 150,000 150,000

วรรณกรรมจีนส่งเสริมคุณธรรม  ผลรวม 150,000 150,000

ศลิปะสื่อประเด็นสิ่งแวดล้อม ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ศิลปะสื่อประเด็น 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงนิงบประมาณแผน่ดิน 55,000 55,000ศลปะสอประเดนสงแวดลอม

และวัฒนธรรมชุใชนลุ่มน้ําโขง

รอยละการเบกจายงบประมาณ ศลปะสอประเดน

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม

ชุใชนลุ่มน้ําโขง

1 ต.ค.60 30 ก.ย.61 100 ไมม ตามเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 55,000 55,000

ศิลปะสื่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมชุใชนลุ่มน้ําโขง ผลรวม 55,000 55,000

สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 

รักษ์วรรณกรรม ศิลปะ และ

วัฒนธรรมไทยใช่เรื่องยาก

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 12

 รักษ์วรรณกรรม ศิลปะ 

และวัฒนธรรมไทยใช่เรื่อง

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 120,000 120,000

วัฒนธรรมไทยใช่เรืองยาก และวัฒนธรรมไทยใช่เรือง

ยาก

สีสรรพ์วรรณศิลป์ ครั้งที่ 12 รักษ์วรรณกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยใช่เรื่องยาก ผลรวม 120,000 120,000

รวม 1,230,000 1,230,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

คณะศิลปศาสตร์ 5  บริหารจัดการภายใต้หลักธรร จัดหาครภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดหาครภัณฑ์และ 1 ต ค 60-30 ก ย 61 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 44 660 44 660คณะศลปศาสตร 5. บรหารจดการภายใตหลกธรร

มาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับ

พลวัตการเปลี่ยน แปลงทางสังคม

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้และการทํางานอย่างมี

ความสุขและยกระดับคุณภาพให้

เป็นมาตรฐาน

จดหาครุภณฑและสงกอสราง

คณะศิลปศาสตร์

รอยละการเบกจายงบประมาณ จดหาครุภณฑและ

สิ่งก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 100 ไมม ตามเปาหมาย เงนรายได 44,660 44,660

เปนมาตรฐาน

จัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 44,660 44,660

จ้างพนักงานคณะศิลปศาสตร์ จํานวนพนักงานที่จ้าง จ้างพนักงานคณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 55 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 19,228,600 19,228,600

จ้างพนักงานคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 19,228,600 19,228,600

บริหารจัดการภายในคณะศิลป ร้อยละของการเบิกจ่าย บริหารจัดการภายในคณะ 1 ต ค 60-30 ก ย 61 70 99886441 ควรเบิกจ่ายตาม ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 5 232 500 3 715 016บรหารจดการภายในคณะศลป

ศาสตร์

รอยละของการเบกจาย บรหารจดการภายในคณะ

ศิลปศาสตร์

1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 70.99886441 ควรเบกจายตาม

แผน

ตามเปาหมาย เงนรายได 5,232,500 3,715,016

100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 196,300 196,300

เงินรายได้ 4,998,000 4,998,000

บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 10,426,800 8,909,316

รวม 29,700,060 28,182,576

6. บริหารและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

ให้สอดคล้องกับบริบทที่

พัฒนาบุคลากร จํานวนบุคลากรที่ได้รับการ

พัฒนา

พัฒนาบุคลากร 1 ต.ค.60-30 ก.ย.61 52 ควรเบิกจ่ายตาม

แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 220,000 216,942

เปลี่ยนแปลงไป

พัฒนาบุคลากร ผลรวม 220,000 216,942

รวม 220,000 216,942

คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 37,696,434 35,470,927

โ ์ ใ ่ ไ ์ ์ ื ้ ไ ้โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน บริหารจัดการทั่วไป จํานวนเครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ 31/5/1961 จะดําเนินการเดือน 

พ.ค.2561

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 120,000 0

จํานวนบุคลากร เงินเดือน 30/9/2561 ดําเนินการแล้วเสร็จ

 ณ เดือน มี.ค.2561

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,820,000 689,604
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย พัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน บริหารจัดการทั่วไป จํานวนเอกสารการเบิกจ่าย ค่าใช้สอย 30/9/1961 ดําเนินการแล้วเสร็จ  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 4 185 000 1 287 477โรงพมพมหาวทยาลย

อุบลราชธานี

พฒนาระบบบรหารจดการภายใน บรหารจดการทวไป จานวนเอกสารการเบกจาย คาใชสอย 30/9/1961 ดาเนนการแลวเสรจ

 ณ เดือน มี.ค.2561

 - ตามเปาหมาย เงนรายได 4,185,000 1,287,477

ยังไม่เบิกจ่าย  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 40,000 0

ค่าตอบแทน 30/9/1961 ดําเนินการแล้วเสร็จ

 ณ เดือน มี.ค.2561

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 532,000 244,560

ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 31/3/1961 ยังไม่ดําเนินการ อยู่

ระหว่างสํารวจพื้นที่

ชํารุดเพิ่มเติม

 - ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 360,000 0

ค่าวัสดุ 30/9/1961 ดําเนินการแล้วเสร็จ

 ณ เดือน มี.ค.2561

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,082,000 504,061

 ณ เดอน ม.ค.2561

ค่าสาธารณูปโภค 30/9/1961 ดําเนินการแล้วเสร็จ

 ณ เดือน มี.ค.2561

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 307,000 94,902

เงินทุนสํารองของโรงพิมพ์ฯ 30/9/1961 ยังไม่เบิกจ่าย  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 50,000 0

่บริหารจัดการทั่วไป ผลรวม 8,496,000 2,820,603

รวม 8,496,000 2,820,603

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ผลรวม

8,496,000 2,820,603

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ โครงการการให้บริการ ร้อยละการดําเนินงานที่ ค่าสาธารณปโภค 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,500,000 1,857,521วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภ

บาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต

โครงการการใหบรการ

รักษาพยาบาลและส่งเสริม

สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

รอยละการดาเนนงานท

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารงานของสํานักงาน

คาสาธารณูปโภค 1 ต.ค.60 30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 4,500,000 1,857,521

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 396,145 0

้โครงการบริหารจัดการด้าน

พัสดุ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 865,160 382,114

โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม 5,761,305 2,239,635

โครงการบริหารและจัดการ

ภายใน

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการ

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3,387,431 0

บริหารงานของสํานักงาน ไตรมาส 3
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 3 387 431 0วทยาลยแพทยศาสตรและ บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภ โครงการบรหารและจดการภายใน ผลรวม 3,387,431 0

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารงานของสํานักงาน

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 111,240 0

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม 111,240 0

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม เกณฑ์ระดับคุณธรรมและ โครงการบริหารจัดการเพื่อ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ไ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 345,400 92,937

(สบพช.) ความโปร่งใสของการ

ดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ

การพัฒนาศักยภาพในการ

บริหารงานของผู้บริหาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการพัฒนาการจัดการ

ข้อมลทางการเงินและ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 108,120 71,890

ขอมูลทางการเงนและ

บริหารจัดการด้านการเงิน

บัญชี

การดาเนนงานไดใน

ไตรมาส 3

โครงการพัฒนาองค์กรตาม

หลักธรรมาภิบาล และ

ระบบบริหารจัดการที่มีธรร

มาภิบาล

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 765,940 91,045

มาภบาล

โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการทบทวนแผนกล

ยุทธ์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยฯ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 337,320 82,008

โครงการสัมมนาประจําปี 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 792,800 518,730โครงการสมมนาประจาป

เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน 

ถ่ายทอดแผน/โครงการ 

เพื่อให้บุคคลากร

1 ต.ค.60 30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 792,800 518,730

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารงานของสํานักงาน

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 189,840 0

บริหารงานของสํานักงาน ไตรมาส 3

โครงการบริหารงาน

ยานพาหนะ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 666,738 604,152

โครงการบริหารจัดการด้าน

ครุภัณฑ์  และสิ่งก่อสร้าง

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 275,320 55,200

ุ

ไตรมาส 3
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร้อยละการดําเนินงานที่ โครงการบริหารจัดการด้าน 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 308 300 0วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

บรหารจดการภายใตหลกธรรมาภ

บาล สร้างวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อ

การทุจริต

โครงการผลตแพทยเพม 

(สบพช.)

รอยละการดาเนนงานท

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารงานของสํานักงาน

โครงการบรหารจดการดาน

ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

เเละครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 308,300 0

โครงการบริหารจัดการด้าน

พัสดุ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 100,000 2,450

โครงการสบทบค่าก่อสร้าง

ราชานุเสาวรีย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,669,650 0

ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถ

นะสูง

โครงการจัดการความรู้มุ่งสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 40,770 9,790

การสาธารณสุข

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 6,600,198 1,528,202

โครงการพัฒนาระบบบริหารที่

มีหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารงานของสํานักงาน

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,174,650 0

่โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ผลรวม 1,174,650 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารงานของสํานักงาน

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,562,926 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 1,562,926 0

รวม 18,597,750 3,767,837รวม 18,597,750 3,767,837

บริหารจัดการและพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพปฐมภูมิทั่วทั้ง

เครือข่าย (CMPH)

โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ร้อยละของนักศึกษาที่ขึ้น

ทะเบียนหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้ากับโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการตรวจสุขภาพ

นักศึกษา ประจําปีการศึกษา

 2560

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,429,100 153,750

โ ึโครงการตรวจสุขภาพนักศึกษา ผลรวม 2,429,100 153,750

โครงการประกันสุขภาพ

นักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาที่ขึ้น

ทะเบียนหลักประกันสุขภาพ

ถ้วนหน้ากับโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการประกันสุขภาพ

นักศึกษา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,425,000 0

โครงการประกันสุขภาพนักศึกษา ผลรวม 2,425,000 0โครงการประกนสุขภาพนกศกษา ผลรวม 2,425,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ รวม 4 854 100 153 750วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

รวม 4,854,100 153,750

พัฒนาการบริการรักษาพยาบาล

และดูแลสุขภาพระดับทุติยภูมิและ

ตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน และพัฒนาโรงพยาบาล

ของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ยอมรับ 

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

จํานวนหน่วยงานทางวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลที่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพวิชาชีพ

โครงการพัฒนาบริหาร

จัดการโรงพยาบาลสู่

มาตรฐาน HA

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 56,650 600

ของมหาวทยาลยใหเปนทยอมรบ 

(CMPH)

ร้อยละความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการพัฒนาบริหาร

จัดการโรงพยาบาลสู่

มาตรฐาน HA

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 24,050 26,296

ุ

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 80,700 26,896

รวม 80,700 26,896

พัฒนาการเรียนการสอน และการ

เรียนรู้แบบ Active Learning

โครงการบริหารและจัดการ

ภายใน

จํานวนรวม Active Learning

 Teacher

โครงการพัฒนาอาจารย์เพื่อ

การจัดการเรียนการสอน

ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 636,340 182,440

จํานวนรายวิชาที่มีการเรียน

การสอนแบบ Active 

Learning

โครงการเตรียมความพร้อม

และสนับสนุนด้านการเรียน

ของนักศึกษาแพทย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 31,630 3,360

โครงการบริหารจัดการ

หลักสูตรฯกลุ่มวิชา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 164,630 61,622

หลกสูตรฯกลุมวชา

สาธารณสุขศาสตร์

การดาเนนงานไดใน

ไตรมาส 3

โครงการศึกษาดูงานด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 19,750 7,440

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 852,350 254,862

โ ์ ่ ี่ ี ี โ ีโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จํานวนรายวิชาที่มีการเรียน

การสอนแบบ Active 

Learning

โครงการการจัดการเรียน

การสอนตามรายวิชาสร้าง

เสริมสุขภาพและ

ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์

รหัสวิชา 1901 309

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,760 5,715
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาการเรียนการสอน และการ โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จํานวนรายวิชาที่มีการเรียน โครงการเตรียมความพร้อม 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 134 140 15 050วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาการเรยนการสอน และการ

เรียนรู้แบบ Active Learning

โครงการผลตแพทยเพม จานวนรายวชาทมการเรยน

การสอนแบบ Active 

Learning

โครงการเตรยมความพรอม

และสนับสนุนด้านการเรียน

ของนักศึกษาแพทย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 134,140 15,050

โครงการศึกษาดูงานใน

รายวิชา หลักการทั่วไปทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

9  2 5

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 5,460 0

1901 205

โครงการศึกษาดูงานใน

รายวิชาระบบเลือดและ

น้ําเหลือง สําหรับนักศึกษา

แพทย์ปีที่  2 (ภาคเรียนที่ 

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,200 2,200

2/2560)

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม 147,560 22,965

รวม 999,910 277,827

พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรที่

่ ิ ั ั ิ ี่ ึ

โครงการบริหารและจัดการ

ใ

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

ิ ี่ ิ ้ ใ ้

โครงการกีฬาเข็มสัมพันธ์ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 18,920 15,180

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

ภายใน กิจกรรมที่เสริมสร้างให้

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการกีฬาเชื่อมสัมพันธ์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 22,000 0

โครงการกีฬาเฟรชชี่ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 22,000 0

โครงการซ้อมพระราชทาน

ปริญญาบัตรและแสดงความ

ยินดีกับบัณฑิต

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 12,200 12,100

ยินดีกับบัณฑิต ไตรมาส 3

โครงการต้อนรับน้องใหม่ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 10,000 0

โครงการตอบปัญหาวิชาการ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 77,640 17,887

ไตรมาส 3
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสตรที่ โครงการบริหารและจัดการ จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 4 000 0วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนากจกรรมเสรมหลกสูตรท

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

จานวนนกศกษาทเขารวม

กิจกรรมที่เสริมสร้างให้

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต

ี่ ึ ป ์

โครงการปฐมนเทศนกศกษา

ใหม่

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 4,000 0

โครงการปัจฉิมนิเทศ (นัก

ศึกษาวทบ. สาขา

สาธารณสุข)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 63,200 0

โครงการพิธีไหว้ครู 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 25,000 0

โครงการมอบใบประกอบ

วิชาชีพ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 8,600 8,400

โครงการแรกพบสบตา ( 

แรกพบนักศึกษาแพทย์ชั้นปี

ที่ 1 )

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 12,560 0

โครงการวันมหิดล 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไ  

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 27,000 0

ไตรมาส 3

โครงการสร้างเสริม

ประสบการณ์วิชาชีพ 

นักศึกษาหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 159,490 68,465

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 “ปลูกจิตสํานึก ต่อต้านการ

ทุจริตคอร์รัปชั่น”

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 31,300 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสตรที่ โครงการบริหารและจัดการ ร้อยละความพึงพอใจของ โครงการการเรียนร้แบบ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 79 320 2 970วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนากจกรรมเสรมหลกสูตรท

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

รอยละความพงพอใจของ

นายจ้างที่มีต่อผู้สําเร็จ

การศึกษา (ด้านคุณธรรม

จริยธรรม และการเป็นที่พึ่ง

ของสังคมด้านภาวะผู้นํา การ

ทํางานเป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้าน

การพฒันาตนเอง ความใฝร่้ 

โครงการการเรยนรูแบบ 

Active Learning นักศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 79,320 2,970

การพฒนาตนเอง ความใฝรู 

การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

กับการดํารงชีวิต)

โครงการค่ายคุณธรรม-

จริยธรรมนักศึกษาแพทย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 142,944 7,136

โครงการพัฒนาทักษะการ

เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 

สําหรับนักศึกษาแพทย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 439,240 123,430

โครงการสมาพันธ์นิสิต

นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศ

ไ  ( )

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไ  

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 14,528 0

ไทย (สพท.) ไตรมาส 3

ระดับความสําเร็จของการจัด

กิจกรรมที่เสริมสร้างให้

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์

โครงการสร้างบัณฑิตด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพที่มี

คุณภาพมาตรฐาน 

และมีบุคลิกภาพที่ดีสู่งาน

อาชีพ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 11,600 0

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 1,181,542 255,568

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

จํานวนนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมที่เสริมสร้างให้

นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค์

โครงการฝึกจิตตปัญญา

ศึกษาและสุนทรียสนทนาฯ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 34,000 0

โ ์ ่โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 34,000 0

รวม 1,215,542 255,568
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง โครงการบริหารและจัดการ จํานวนของหน่วยงานภาครัฐ/ โครงการการจัดการเรียน 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 82 800 81 300วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาเครอขายความรวมมอทาง

วิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/

องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ 

รวมทั้งเครือข่ายศิษย์เก่า

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

จานวนของหนวยงานภาครฐ/

เอกชนที่มีความร่วมมือกับ

วิทยาลัยฯ ในด้านการเรียน

การสอน

โครงการการจดการเรยน

การสอนตามรายวิชาสร้าง

เสริมสุขภาพและ

ประสบการณ์วิชาชีพแพทย์

รหัสวิชา 1901 309

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 82,800 81,300

โครงการการจัดงาน

้ ่

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 414,560 414,560

สาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 

36 (บัวบานเกมส์)

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการเข้าร่วมประชุม

สมาพันธ์นิสิตนักศึกษา

สาธารณสุขแห่งประเทศไทย

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 71,880 21,440

โครงการศึกษาดงานใน 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2 700 0โครงการศกษาดูงานใน

รายวิชา หลักการทั่วไปทาง

วิทยาศาสตร์การแพทย์ 3 

1901 205

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 2,700 0

โครงการศึกษาดูงานใน

ิ ื

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,800 2,590

รายวิชาระบบเลือดและ

น้ําเหลือง สําหรับนักศึกษา

แพทย์ปีที่  2 (ภาคเรียนที่ 

2/2560)

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการสมาพันธ์นิสิต 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 159,004 31,916โครงการสมาพนธนสต

นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศ

ไทย (สพท.)

1 ต.ค.60 30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 159,004 31,916

โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์

เก่าแนะแนวน้อง

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 11,500 0

ไจํานวนนวัตกรรมของ

นักศึกษาต่อปี

โครงการพัฒนาศักยภาพ

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

(สาขาชีวเวชศาสตร์)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 498,500 123,026

โครงการสมาพันธ์นิสิต

นักศึกษาแพทย์แห่งประเทศ

ไทย (สพท.)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 81,096 4,664
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทาง โครงการบริหารและจัดการ จํานวนผ้สมัครเข้าเรียน โครงการการรับเข้าและแนะ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 24 000 10 600วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาเครอขายความรวมมอทาง

วิชาการกับสถาบัน/หน่วยงาน/

องค์กร ทั้งในและต่างประเทศ 

ั้ ื ่ ิ ์ ่

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

จานวนผูสมครเขาเรยน โครงการการรบเขาและแนะ

แนวการศึกษา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 24,000 10,600

ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่

ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติ

โครงการเข้าร่วมกิจกรรม

ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา

แพทย์นานาชาติ (IFMSA)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 147,884 0

โครงการเข้าร่วมกิจกรรม

ของสมาพันธ์นิสิตนักศึกษา

แพทย์เอเชีย (AMSA)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 154,880 0

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 1,651,604 690,096

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

จํานวนนักศึกษาที่คาดหวัง 

(แผนรับเข้า)

โครงการสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอน (งาน

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 510,020 128,529

(สบพช.) (แผนรบเขา) จดการเรยนการสอน (งาน

บริการการศึกษา)

การดาเนนงานไดใน

ไตรมาส 3

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 510,020 128,529

โครงการพัฒนาระบบบริหารที่

มีหลักธรรมาภิบาล

จํานวนผู้สมัครเข้าเรียน โครงการพัฒนาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหา

บัณฑิต

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 48,500 2,000

่โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ผลรวม 48,500 2,000

รวม 2,210,124 820,625

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย

โครงการให้บริการระบบสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน

ด้านคอมพิวเตอร์และ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 263,880 31,305

เครือข่าย

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 263,880 31,305

รวม 263,880 31,305

พัฒนางานบริการทางการแพทย์ใน

ระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้

ได้มาตรฐานสากล

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

จํานวนโครงการงานบริการ

วิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัส

โครงการจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการทางโลหิต

วิทยา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,000,000 0

ได้มาตรฐานสากล โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัส

ซีเมีย/โรคเมลิออยล์โดสิส/โรค

เลปโตสไปโรสิส/มะเร็งปาก

มดลูก/มะเร็งท่อน้ําดี)

วิทยา ไตรมาส 3

155



คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนางานบริการทางการแพทย์ใน โครงการสร้างเสริมสขภาวะ โรงพยาบาลได้รับการรับรอง โครงการการให้บริการทาง 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3 508 950 1 361 933วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนางานบรการทางการแพทยใน

ระบบสุขภาพแบบองค์รวม เพื่อให้

ได้มาตรฐานสากล

โครงการสรางเสรมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

โรงพยาบาลไดรบการรบรอง

คุณภาพตามมาตรฐานที่

กําหนด

โครงการการใหบรการทาง

การแพทย์ระดับปฐมภูมิ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 3,508,950 1,361,933

โครงการพัฒนาบริหาร

จัดการโรงพยาบาลสู่

มาตรฐาน HA

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 423,812 45,308

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 5,932,762 1,407,241

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการแปลผล การแก้ไข

ความผิดพลาด ของตรวจ

วิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด

จํานวนโครงการงานบริการ

วิชาการในฐานะผู้เชี่ยวชาญ 

โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัส

ซีเมีย/โรคเมลิออยล์โดสิส/โรค

เลปโตสไปโรสิส/มะเร็งปาก

้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่องการแปลผล การแก้ไข

ความผิดพลาด ของตรวจ

วิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 30,000

มดลูก/มะเร็งท่อน้ําดี)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการแปลผล การแก้ไขความผิดพลาด ของตรวจวิเคราะห์หาสารเคมีในเลือด ผลรวม 100,000 30,000

รวม 6,032,762 1,437,241

่พัฒนาระบบการวัดและประเมิน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 

Outcome) ของผู้เรียน

โครงการบริหารและจัดการ

ภายใน

ร้อยละของจํานวนนักศึกษาที่

มีแนวโน้มตกออก/ขอย้าย

โครงการบริหารจัดการ

หลักสูตรฯกลุ่มวิชา

สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 6,080 0

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา

ที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความรู้ความสามารถด้าน

โครงการอบรมเตรียมเพื่อ

ความพร้อมสําหรับการสอบ

วัดความความรู้ภาษาอังกฤษ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 9,680 0

ู

ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ

 B1 ของ CEFR LEVEL

ู ฤ

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 15,760 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารที่

ี ั ิ

ร้อยละของผู้สําเร็จการศึกษา

ี่ ่ ์

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ั ึ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 227,250 0

มีหลักธรรมาภิบาล ทีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ

ความรู้ความสามารถด้าน

ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ

 B1 ของ CEFR LEVEL

ของนักศึกษาและบุคลากร

เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ผลรวม 227,250 0โครงการพฒนาระบบบรหารทมหลกธรรมาภบาล ผลรวม 227,250 0

รวม 243,010 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน โครงการบริหารและจัดการ ร้อยละการดําเนินงานที่ โครงการจ้างเหมาทําความ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 218 900 0วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาระบบโครงสรางพนฐาน 

ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์

ของมหาวิทยาลัยสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) และเอื้อต่อการเรียนรู้

และการทํางานที่มีประสิทธิภาพ

และมีความสขและมีสวัสดิภาพ

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

รอยละการดาเนนงานท

เป็นไปตามแผนของการจ้าง

เหมา-แม่บ้าน/คนสวน/รปภ.

โครงการจางเหมาทาความ

สะอาด (ม.อบ)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 218,900 0

และมความสุขและมสวสดภาพ

โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาด วิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,160,000 376,400

ุ

ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการ

บริหารจัดการระบบ

สาธารณูปโภค และ

สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย

โครงการการให้บริการ

ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนด้านอาคารสถานที่

และสิ่งแวดล้อม

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 489,862 246,748

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 1,868,762 623,148

รวม 1,868,762 623,148

พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ 

การเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อสร้าง

โครงการการให้บริการ

รักษาพยาบาลและส่งเสริม

สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการจ้าง

บุคลากร (เงินเดือน/

โครงการบริหารอัตรากําลัง 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 837,000 252,327

เสถียรภาพทางการเงินของ

มหาวิทยาลัย

ุ ุ

ค่าตอบแทน)

โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม 837,000 252,327

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร

ภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุข

และสร้างเสริมสขภาพ

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการจ้าง

บคลากร (เงินเดือน/

โครงการบริหารอัตรากําลัง 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 40,122,200 0

และสร้างเสริมสุขภาพ บุคลากร (เงินเดือน/

ค่าตอบแทน)

ไตรมาส 3

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐพัฒนาด้านสาธารณสุขและสร้างเสริมสุขภาพ ผลรวม 40,122,200 0

โครงการบริหารและจัดการ

ภายใน

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการจ้าง

บุคลากร (เงินเดือน/

โครงการบริหารอัตรากําลัง 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3,998,600 1,782,116

ุ

ค่าตอบแทน)
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาระบบบริหารงบประมาณ โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 3 998 600 1 782 116วทยาลยแพทยศาสตรและ พฒนาระบบบรหารงบประมาณ โครงการบรหารและจดการภายใน ผลรวม 3,998,600 1,782,116

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการจ้าง

บุคลากร (เงินเดือน/

ค่าตอบแทน)

โครงการบริหารอัตรากําลัง 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3,993,800 2,071,884

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 3,993,800 2,071,884

รวม 48,951,600 4,106,327

พัฒนาระบบบริหารมหาวิทยาลัย

ดิจิทัลภายใต้นโยบายดิจิตอลไทย

แลนด์

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

ร้อยละความพึงพอใจของ

นักศึกษาและบุคลากรต่อ

ความพร้อมในการใช้งานของ

อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี

โครงการบริหารจัดการด้าน

ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

เเละครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 854,000 0

ุ

สารสนเทศและระบบเครือข่าย

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 854,000 0

รวม 854,000 0

พัฒนาระบบและกลไกการ

ิ ิ ิ ่ ี

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ใ ใ ้ ีใ

ร้อยละของโครงการบริการ

ิ ี่ ี ํ ิ ใ

การพัฒนาศักยภาพ

ใ ใ ้

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 103,200 0

บริหารงานบริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยและประเทศ

ในการลดการใช้สารเคมีใน

การเกษตรแบบมีส่วนร่วม

วิชาการ ที่มีการดําเนินการใน

พื้นที่เป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรู้จากการบริการ

วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง

เกษตรกรในการลดการใช้

สารเคมีในการเกษตรแบบมี

ส่วนร่วม

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรแบบมีส่วนร่วม ผลรวม 103,200 0การพฒนาศกยภาพเกษตรกรในการลดการใชสารเคมในการเกษตรแบบมสวนรวม ผลรวม 103,200 0

การสร้างความตระหนัก และ

แนวทางการป้องกันอันตราย

จากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของ

เกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้

 ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.

อุบลราชธานี

ร้อยละของโครงการบริการ

วิชาการ ที่มีการดําเนินการใน

พื้นที่เป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรู้จากการบริการ

วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง

การสร้างความตระหนัก 

และแนวทางการป้องกัน

อันตรายจากสารเคมีกําจัด

ศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก

 บ้านหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.

เมือง จ.อุบลราชธานี

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 120,000 40,400

อุบลราชธาน วชาการไปใชอยางตอเนอง เมอง จ.อุบลราชธาน

การสร้างความตระหนัก และแนวทางการป้องกันอันตรายจากสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกผัก บ้านหนองแต้ ต.ขี้เหล็ก อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ผลรวม 120,000 40,400

โครงการพัฒนาระบบบริหารที่

มีหลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนา

เด็ก

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/

องค์กรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพต่อประโยชน์จาก

โครงการนอกแผน-เงิน

รายได้จากค่าเทอม

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วา่ง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 201,000 0

บริการ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาระบบและกลไกการ โครงการพัฒนาระบบบริหารที่ ร้อยละความพึงพอใจของ โครงการบริหารงานศนย์ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 658 000 253 380วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาระบบและกลไกการ

บริหารงานบริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตาม

โ ์

โครงการพฒนาระบบบรหารท

มีหลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนา

เด็ก

รอยละความพงพอใจของ

ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/

องค์กรที่รับบริการวิชาการ

ิ ี ่ ป โ ์

โครงการบรหารงานศูนย

พัฒนาเด็ก-เงินรายได้จากค่า

เทอม

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 658,000 253,380

โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ศูนย์พัฒนาเด็ก ผลรวม 859,000 253,380

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม

ร้อยละของโครงการบริการ

วิชาการ ที่มีการดําเนินการใน

ื้ ี่ ป้

โครงการพัฒนาระบบ

สุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไ  

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 100,000

พืนทีเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรู้จากการบริการ

วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง

ไตรมาส 3

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนแบบมีส่วนร่วม ผลรวม 100,000 100,000

โครงการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละของโครงการบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 750 000 0โครงการพฒนาศกยภาพ

คณะกรรมการบริหารงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่

รอยละของโครงการบรการ

วิชาการ ที่มีการดําเนินการใน

พื้นที่เป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรู้จากการบริการ

วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง

โครงการพฒนาศกยภาพ

คณะกรรมการบริหารงาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

พื้นที่

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 750,000 0

้ ่โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่ ผลรวม 750,000 0

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ของโรงเรียนเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร้อยละของโครงการบริการ

วิชาการ ที่มีการดําเนินการใน

พื้นที่เป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรู้จากการบริการ

ไ ่

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 60,000

วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม 100,000 60,000

โครงการเรียนฟรี 15 ปี ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/

องค์กรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพต่อประโยชน์จาก

โครงการนอกแผน-เงิน

อุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,400 0

และวชาชพตอประโยชนจาก

บริการ

โครงการบริหารงานศูนย์

พัฒนาเด็ก-เงินอุดหนุน

เรียนฟรี 15 ปี

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 221,600 78,677

โครงการเรียนฟรี 15 ปี ผลรวม 226,000 78,677โครงการเรยนฟร 15 ป ผลรวม 226,000 78,677
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาระบบและกลไกการ โครงการสร้างเสริมสขภาวะ ร้อยละความพึงพอใจของ โครงการพัฒนาบริหาร 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 31 550 8 620วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาระบบและกลไกการ

บริหารงานบริการวิชาการอย่างมี

ส่วนร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตาม

นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยและประเทศ

โครงการสรางเสรมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

รอยละความพงพอใจของ

ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/

องค์กรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพต่อประโยชน์จาก

บริการ

โครงการพฒนาบรหาร

จัดการโรงพยาบาลสู่

มาตรฐาน HA

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 31,550 8,620

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 31,550 8,620

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทีมบริหารโรงพยาบาล

ชุมชน

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/

องค์กรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพต่อประโยชน์จาก

บริการ

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาทีมบริหาร

โรงพยาบาลชุมชน

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,000,000 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทีมบริหารโรงพยาบาลชมชน ผลรวม 1 000 000 0โครงการอบรมเชงปฏบตการพฒนาทมบรหารโรงพยาบาลชุมชน ผลรวม 1,000,000 0

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในระดับพื้นที่ด้าน

การเขียนผลงานทางวิชาการ

แบบมืออาชีพผ่านกระบวนการ

สร้างงานประจําส่งานวิจัย 

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/

องค์กรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชีพต่อประโยชน์จาก

บริการ

โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน

ระดับพื้นที่ด้านการเขียน

ผลงานทางวิชาการแบบมือ

อาชีพผ่านกระบวนการสร้าง

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 600,000 0

สรางงานประจาสูงานวจย 

(R2R)

อาชพผานกระบวนการสราง

งานประจําสู่งานวิจัย (R2R)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในระดับพื้นที่ด้านการเขียนผลงานทางวิชาการแบบมืออาชีพผ่านกระบวนการสร้างงานประจําสู่งานวิจัย (R2R) ผลรวม 600,000 0

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดโลก

การเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่"

ร้อยละของโครงการบริการ

วิชาการ ที่มีการดําเนินการใน

โครงการสัปดาห์

วิทยาศาสตร์ "เปิดโลกการ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 87,500 0

การเรยนรู สูรางอาจารยใหญ วชาการ ทมการดาเนนการใน

พื้นที่เป้าหมายของ

มหาวิทยาลัย และชุมชนเกิด

การนําความรู้จากการบริการ

วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง

วทยาศาสตร เปดโลกการ

เรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่"

การดาเนนงานไดใน

ไตรมาส 3

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิดโลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์ใหญ่" ผลรวม 87,500 0

รวม 3,977,250 541,077

พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากร

เป็นผู้มีคุณธรรมและเป็นกําลังใน

การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้

โครงการการให้บริการ

รักษาพยาบาลและส่งเสริม

สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถ

นะสูง

โครงการพัฒนาบุคลากร

การศึกษาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 477,400 219,250

บรรลุวิสัยทัศน์
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม 477 400 219 250วทยาลยแพทยศาสตรและ พฒนาระบบและกลไกการบรหาร โครงการการใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสุขภาพเพอการศกษาและวจย ผลรวม 477,400 219,250

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถ

นะสูง

โครงการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,079,910 375,968

โครงการพัฒนาบุคลากร

การศึกษาวิทยาลัย

์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไ  

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 506,400 0

แพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

ไตรมาส 3

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 1,586,310 375,968

รวม 2,063,710 595,218

พัฒนาระบบและกลไกการประกัน โครงการบริหารและจัดการ จํานวนคณะ/หน่วยงานที่มีผล โครงการตรวจประเมิน 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 603 000 0พฒนาระบบและกลไกการประกน

คุณภาพการศึกษาให้ได้

มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

จานวนคณะ/หนวยงานทมผล

ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป

โครงการตรวจประเมน

ความพร้อมวิทยาลัยฯ และ

โรงพยาบาลร่วมผลิต ตาม

เกณฑ์ WFME เพื่อเพื่ม

จํานวนรับนักศึกษาแพทย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 603,000 0

แหงการเรยนรู

โครงการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 214,080 41,805

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการ

โครงการเงินบริจาค 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 700,000 208,000

เปนไปตามแผนของการ

บริหารงานพัฒนานักศึกษา

การดาเนนงานไดใน

ไตรมาส 3

โครงการบริหารจัดการงาน

พัฒนานักศึกษา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 85,764 15,200

โครงการพัฒนาทักษะ

โ ั ึ  

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 84,890 0

กรรมการสโมสรนักศึกษา 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาระบบและกลไกการประกัน โครงการบริหารและจัดการ ร้อยละการดําเนินงานที่ โครงการพัฒนาระบบ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 509 400 0วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาระบบและกลไกการประกน

คุณภาพการศึกษาให้ได้

มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

และพัฒนาองค์กรส่การเป็นองค์กร

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

รอยละการดาเนนงานท

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารงานพัฒนานักศึกษา

โครงการพฒนาระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษาและ

สนับสนุนให้อาจารย์ที่

ปรึกษาพบนักศึกษาอย่าง

ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 509,400 0

โครงการเยี่ยมบ้านนักศึกษา 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 9,450 0

ทุน วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารทั่วไปของหลักสูตร

โครงการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตร์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 160,600 73,200

ู

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 2,367,184 338,205

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จํานวนคณะ/หน่วยงานที่มีผล

ประเมินคุณภาพตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดําเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

 ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป

โครงการบริหารจัดการเพื่อ

การพัฒนาศักยภาพในการ

บริหารงานของผู้บริหาร

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสข

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 230,000 18,589

 ตงแต ๒๐๐ คะแนนขนไป การสาธารณสุข

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม 230,000 18,589

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

ร้อยละการดําเนินงานที่

เป็นไปตามแผนของการ

บริหารทั่วไปของหลักสูตร

โครงการสมทบโรงพยาบาล

ร่วมผลิต-ชั้นคลินิก (กรณีมี

นักศึกษาซ้ําชั้น)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,646,000 0

ู

ร้อยละของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่มีตําแหน่งวิชาการ

ตามเกณฑ์กําหนด

โครงการบริหารอัตรากําลัง 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 23,813,500 8,808,220

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 26,459,500 8,808,220

รวม 29,056,684 9,165,014

พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพแก่นักศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต

ที่ดี

โครงการการให้บริการ

รักษาพยาบาลและส่งเสริม

สุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย

อัตราการใช้บริการของระบบ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษา

โครงการให้บริการระบบสิ่ง

สนับสนุนการเรียนการสอน

ด้านห้องปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 662,960 281,441

2561 (ระดับปริญญาตรี)
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาระบบสวัสดิการและสวัสดิ โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม 662 960 281 441วทยาลยแพทยศาสตรและ พฒนาระบบสวสดการและสวสด โครงการการใหบรการรกษาพยาบาลและสงเสรมสุขภาพเพอการศกษาและวจย ผลรวม 662,960 281,441

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม อัตราการใช้บริการของระบบ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษา

โครงการบริหารจัดการด้าน

ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

เเละครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 30,000,000 8,616,025

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม 30,000,000 8,616,025

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม อัตราการใช้บริการของระบบ

่

โครงการการให้บริการ

่

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ไ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 613,492 31,480

(สบพช.) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ

นักศึกษา

ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียน

การสอนด้านเอกสารสนเทศ

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 613,492 31,480

โครงการสวัสดิการหอพัก ขีดความสามารถในการ

ให้บริการ (Service Capacity)

โครงการนอกแผน-เงิน

รายได้หอพักนักศึกษา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 74,160 0

ใหบรการ (Service Capacity) รายไดหอพกนกศกษา การดาเนนงานไดใน

ไตรมาส 3

โครงการสวัสดิการหอพัก

นักศึกษา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 601,640 139,884

โครงการสวัสดิการหอพัก ผลรวม 675,800 139,884

รวม 31,952,252 9,068,830

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้

สอดคล้องกับภาระงานและบริบทที่

เปลี่ยนแปลงไป อย่างเป็นระบบ

และต่อเนื่อง

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

ร้อยละของอาจารย์ประจํา

หลักสูตรที่มีตําแหน่งวิชาการ

ตามเกณฑ์กําหนด

โครงการบริหารอัตรากําลัง 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 781,000 226,200

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 781,000 226,200

รวม 781,000 226,200
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการบริหารและจัดการ จํานวนชั่วโมงนอกหลักสตรที่ โครงการฝึกงานนักศึกษา 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 198 720 71 261วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

จานวนชวโมงนอกหลกสูตรท

นักศึกษาร่วมส่งเสริมและ

พัฒนาชุมชน

โครงการฝกงานนกศกษา

สาธารณสุขศาสตร์ สาขา

อนามัยสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 3

 และ4

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 198,720 71,261

ประสงคตามทมหาวทยาลยกาหนด

 มีทักษะในการดํารงชีวิตใน

ศตวรรษที่ 21 และพร้อมเข้าสู่

ตลาดแรงงาน พร้อม

โครงการฝึกปฏิบัติการ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 210 845 179 710โครงการฝกปฏบตการ

ภาคสนาม ในรายวิชา

วินิจฉัยชุมชน (1902 401)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 210,845 179,710

โครงการพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง

้

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไ  

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 40,000 39,950

ด้านสุขภาพ ไตรมาส 3

โครงการศึกษาดูงานการ

ประเมินภาวะเสี่ยงด้าน

สุขภาพ ระบาดวิทยา และ

ต้นแบบการพัฒนาสุขภาพ

แบบยั่งยืนโดยใช้หลัก

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 56,020 52,870

เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศึกษาดูงานด้าน

อนามัยสิ่งแวดล้อม

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 56,260 54,259

ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ป ิ ี ี่ไ ้ ํ ื

โครงการบริหารจัดการ

ั  ( ั

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 48,980 6,840

ปริญญาตรีทีได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น

ผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี

หลักสูตร วท.บ.(อนามัย

สิ่งแวดล้อม)

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการบริหารจัดการ

หลักสูตรฯกลุ่มวิชา

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 2,400 0

ู ุ

สาธารณสุขศาสตร์ ไตรมาส 3
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการบริหารและจัดการ ร้อยละของหน่วยกิตของ โครงการบริหารจัดการ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 9 730 8 930วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ป   โ ี ิ ิ

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

รอยละของหนวยกตของ

หมวดวิชาเฉพาะที่เน้นทักษะ

ชุมชน

โครงการบรหารจดการ

หลักสูตรฯกลุ่มวิชา

สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 9,730 8,930

โครงการฝึกปฏิบัติงาน

อนามัยชุมชน และการ

สื่อสารความเสี่ยง

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 169,400 1,440

โครงการศึกษาชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมนักศึกษาสาขา

อนามัยชุมชน

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 79,520 49,510

ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีที่สอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มี

โครงการสนับสนุนและ

เตรียมความพร้อมสําหรับ

การสอบประเมินความรู้

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 115,200 95,200

( ู

วิชาชีพ) ในครั้งแรก

ู

ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สําหรับนักศึกษาแพทย์

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 987,075 559,970

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา

ี ี่ ่ ใ

โครงการจัดสอบรวบยอด

ั้ ี่ ํ ั

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 34,400 2,970

ตรีที่สอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มี

วิชาชีพ) ในครั้งแรก

ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สําหรับ

นักศึกษาแพทย์

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตร์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 307,100 114,188

โครงการปรับปรุงหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 222,160 0

โครงการพัฒนาการเรียน

ิ ์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 97,800 7,300

การสอนกายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยาเพื่อจัดทําสื่อ

การเรียนการสอน

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ พัฒนาหลักสตรให้ทันสมัย โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา โครงการสนับสนนและ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 165 040 113 100วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

พฒนาหลกสูตรใหทนสมย 

สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคม และทิศทางการพัฒนา

ประเทศ  โดยมีกิจกรรมเชิงบูรณา

การในหลักสูตรที่ส่งเสริมอัตลักษณ์

และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

โครงการผลตแพทยเพม รอยละบณฑตระดบปรญญา

ตรีที่สอบผ่านใบประกอบ

วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มี

วิชาชีพ) ในครั้งแรก

โครงการสนบสนุนและ

เตรียมความพร้อมสําหรับ

การสอบประเมินความรู้

ความสามารถในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

สําหรับนักศึกษาแพทย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 165,040 113,100

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ผลรวม 826,500 237,558

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

ร้อยละของบัณฑิตระดับ

ปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ

ประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น

ผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี

โครงการเสวนาปฏิรูประบบ

การศึกษาแพทยศาสตร์ใน

ศตวรรษที่ 21

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 58,600 48,637

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 58,600 48,637

รวม 1,872,175 846,165

ยกระดับคุณภาพการให้บริการ

การแพทย์ฉุกเฉิน ส่งต่อ และฟื้นฟู

 (CMPH)

โครงการการให้บริการ

รักษาพยาบาลและส่งเสริม

ื่ ึ ิ ั

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ค่าปรับปรุงอาคาร IPD 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไ  

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 39,470,200 39,470,200

สุขภาพแบบครบวงจร (CMPH) สุขภาพเพือการศึกษาและวิจัย ไตรมาส 3

โครงการบริหารจัดการค่า

วัสดุของอาคารผู้ป่วยนอก

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 561,335 0

โครงการบริหารจัดการด้าน 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 15,124,400 5,546,050โครงการบรหารจดการดาน

ครุภัณฑ์การเรียนการสอน 

เเละครุภัณฑ์สํานักงาน

1 ต.ค.60 30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 15,124,400 5,546,050

โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย ผลรวม 55,155,935 45,016,250

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

โครงการการให้บริการทาง

การแพทย์ระดับปฐมภูมิ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3,971,110 2,763,073

ไตรมาส 3

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์

อาคารผู้ป่วยนอก

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1,298,000 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 5,269,110 2,763,073

รวม 60,425,045 47,779,323รวม 60,425,045 47,779,323
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ ส่งเสริมการจัดหารายได้จากการ โครงการสร้างเสริมสขภาวะ ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้น จ่าย ม อบ ในกรณี 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 1 900 672 0วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

สงเสรมการจดหารายไดจากการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

โครงการสรางเสรมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

รอยละของรายไดทเพมขน

จากการบริการวิชาการ

จาย ม.อบ.ในกรณ

หน่วยงานมีรายได้ (10%)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 1,900,672 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 1,900,672 0

รวม 1,900,672 0

ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และ

ชุมชน ร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่

สะท้อนคุณค่าภูมิปัญญา ศิลปะ

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นและ

ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการดนตรีในการให้สุข

ศึกษาเพื่อให้เกิดความ

สนุกสนาน (เดิม โครงการให้

สุขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน)

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการดนตรีในการให้สุข

ศึกษาเพื่อให้เกิดความ

สนุกสนาน (เดิม โครงการ

ให้สุขศึกษาโดยใชส้ื่อพื้นบ้าน)

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 0

โครงการดนตรีในการให้สขศึกษาเพื่อให้เกิดความสนกสนาน (เดิม โครงการให้สขศึกษาโดยใช้สื่อพื้นบ้าน) ผลรวม 100 000 0โครงการดนตรในการใหสุขศกษาเพอใหเกดความสนุกสนาน (เดม โครงการใหสุขศกษาโดยใชสอพนบาน) ผลรวม 100,000 0

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

(สบพช.)

ร้อยละของนักศึกษา บุคลากร

และชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม

ตามเป้าหมายโครงการ

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 69,000 6,500

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 69,000 6,500

โครงการพฤติกรรมการบริโภค

ผักพื้นบ้านของประชาชนใน

เขตพื้นที่ อ.วารินชําราบ  จ.

อุบลราชธานี

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการพฤติกรรมการ

บริโภคผักพื้นบ้านของ

ประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วา

รินชําราบ  จ.อุบลราชธานี

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 0

โครงการพฤติกรรมการบริโภคผักพื้นบ้านของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วารินชําราบ  จ.อบลราชธานี  ผลรวม 100,000 0โครงการพฤตกรรมการบรโภคผกพนบานของประชาชนในเขตพนท อ.วารนชาราบ  จ.อุบลราชธาน  ผลรวม 100,000 0

โครงการเรียนรู้คุณค่า

ศิลปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คอ

งสิบสี่บุญข้าวเรียนรู้คุณค่า

ศิลปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คอ

งสิบสี่บุญข้าวประดับดิน ปี 

2561

ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ

ประโยชน์ในการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

โครงการเรียนรู้คุณค่า

ศิลปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คอ

งสิบสี่บุญข้าวเรียนรู้คุณค่า

ศิลปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คอ

งสิบสี่บุญข้าวประดับดิน ปี 

2561

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,000 0

2561 2561

โครงการเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คองสิบสี่บุญข้าวเรียนรู้คุณค่าศิลปวัฒนธรรมฮีตสิสอง คองสิบสี่บุญข้าวประดับดิน ปี 2561 ผลรวม 55,000 0

รวม 324,000 6,500
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ สร้างเครือข่ายการบริการวิชาการ โครงการพัฒนาศักยภาพชมชน จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 150 000 150 000วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

สรางเครอขายการบรการวชาการ

กับหน่วยงานภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย ในด้านสังคมสูงวัย  

การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม 

และการสร้างผ้ประกอบการรายใหม่

โครงการพฒนาศกยภาพชุมชน

เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ

จานวนกจกรรมหรอโครงการ

เกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อ

ตอบสนองสังคมสูงวัย

โครงการพฒนาศกยภาพ

ชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเอง

ด้านสุขภาพ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 150,000 150,000

และการสรางผูประกอบการรายใหม

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ผลรวม 150,000 150,000

โครงการรณรงค์ควบคุมและ

ป้องกันโรคไข้เลือดออก

ร้อยละของจํานวนโครงการ

บริการวิชาการอย่างมีส่วน

ร่วมที่นําความรู้ และ

โครงการรณรงค์ควบคุม

และป้องกันโรคไข้เลือดออก

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 0

ู

ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการ

เรียนการสอนและการวิจัย

ของจํานวนโครงการบริการ

วิชาการทั้งหมด

โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ผลรวม 100,000 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการ

เกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อ

ตอบสนองสังคมสูงวัย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

และสร้างเครือบริการวิชาการ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 39,400 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 39,400 0

รวม 289,400 150,000รวม 289,400 150,000

สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มี

ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของนักวิจัยและ

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

การตรวจหายีนที่สร้างเอนไซม์ 

Klebsiella pneumoniae 

cabapenamase จากเชื้อใน

วงศ์ Enterobacteriaceae 

ด้วยเทคนิค real time 

polymerase chain

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

โครงการตรวจหายีนที่สร้าง

เอนไซม์ Klebsiella 

pneumoniae 

cabapenamase จากเชื้อ

ในวงศ์ 

Enterobacteriaceae ด้วย

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300,000 106,400

polymerase chain Enterobacteriaceae ดวย

เทคนิค real time 

polymerase chain

การตรวจหายีนที่สร้างเอนไซม์ Klebsiella pneumoniae cabapenamase จากเชื้อในวงศ์ Enterobacteriaceae ด้วยเทคนิค real time polymerase chain ผลรวม 300,000 106,400
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มี การศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ต่อ จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ โครงการศึกษาปัจจัยเชิง 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 300 000 628วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

สรางระบบพฒนานกวจยทม

ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของนักวิจัยและ

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

การศกษาปจจยเชงพนทตอ

การกระจายของเชื้อ 

Burkholderia pseudomallei

 ในดิน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

ความละเอียดสูง

จานวนบทความวจยทไดรบ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

โครงการศกษาปจจยเชง

พื้นที่ต่อการกระจายของเชื้อ

 Burkholderia 

pseudomallei ในดิน ด้วย

ภาพถ่ายดาวเทียมความ

ละเอียดสูง

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 300,000 628

้ ้การศึกษาปัจจัยเชิงพื้นที่ต่อการกระจายของเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในดิน ด้วยภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูง ผลรวม 300,000 628

การศึกษาปัจจัยทางกายภาพ

ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อ

การเจริญและความรุนแรงของ

เชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมา

จากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรี

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

โครงการศึกษาปัจจัยทาง

กายภาพของสภาวะ

แวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญ

และความรุนแรงของเชื้อเลป

โตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนู

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 292,600 0

สะเกษ ธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะ

เกษ

การศึกษาปัจจัยทางกายภาพของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญและความรุนแรงของเชื้อเลปโตสไปร่าที่คัดแยกมาจากหนูธรรมชาติ ในจังหวัดศรีสะเกษ  ผลรวม 292,600 0

การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์

ของ isoliquiritigenin จาก

ใ

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ั ิ

โครงการศึกษาฤทธิ์ของสาร

อนุพันธ์ของ 

i li i iti i  

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไ  

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 299,200 0

ดอกทองกวาวในการชะลอการ

เติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้ําในไต

ระดับนานาชาติ isoliquiritigenin จากดอก

ทองกวาวในการชะลอการ

เติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้ํา

ในไต

ไตรมาส 3

การศึกษาฤทธิ์ของสารอนุพันธ์ของ isoliquiritigenin จากดอกทองกวาวในการชะลอการเติบโตของซีสต์ในโรคถุงน้ําในไต ผลรวม 299,200 0

ความชกของโรคติดเชื้อปรสิต จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ โครงการความชกของโรคติด 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 290,400 0ความชุกของโรคตดเชอปรสต

ในประชากรตําบลก่อเอ้ อําเภอ

เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

จานวนบทความวจยทไดรบ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

โครงการความชุกของโรคตด

เชื้อปรสิตในประชากรตําบล

ก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี

1 ต.ค.60 30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 290,400 0

ความชุกของโรคติดเชื้อปรสิตในประชากรตําบลก่อเอ้ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม 290,400 0

โครงการการศึกษาการกลาย

ั ์ ื้  kh d  

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ

ี ิ ์ใ ิ

โครงการการศึกษาการ

ั ์ ื้  

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 27,000 0

พันธุ์ของเชือ Burkhoderia 

pseudomallei ที่แยกได้จาก

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

กลายพันธุ์ของเชือ 

Burkhoderia 

pseudomallei ที่แยกได้

จากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของ

ประเทศไทย

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการการศึกษาการกลายพันธุ์ของเชื้อ Burkhoderia pseudomallei ที่แยกได้จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลรวม 27,000 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มี โครงการบริหารและจัดการ จํานวนนักวิจัยที่ทําวิจัย โครงการประชมสัมมนาวิจัย 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3 600 3 900วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

สรางระบบพฒนานกวจยทม

ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาขีด

ความสามารถของนักวิจัยและ

สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

โครงการบรหารและจดการ

ภายใน

จานวนนกวจยททาวจย โครงการประชุมสมมนาวจย

 Research Forum

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 3,600 3,900

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ั ิ

โครงการวารสารวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการ

 ิ ั

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไ  

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 129,400 38,392

ระดับนานาชาติ สาธารณสุข มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ไตรมาส 3

โครงการสนับสนุน

ค่าตอบแทนเผยแพร่ผลงาน

วิชาการและการนําไปใช้

ประโยชน์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 40,000 0

จํานวนผลงานวิจัยที่ดําเนิน

โครงการ

โครงการบริหารจัดการ

งานวิจัยฯ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 392,270 50,650

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 565,270 92,942

โครงการผลของสารสกัดใบ

่ ์

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ

ี ิ ์ใ ิ

โครงการผลของสารสกัดใบ

่

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 282,700 0

ชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์

ตับเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนําให้

เซลล์ตับได้รับการบาดเจ็บจาก

แอทานอล

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

ชะพลูต่อหนูทดลองและ

เซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่ถูก

เหนี่ยวนําให้เซลล์ตับได้รับ

การบาดเจ็บจากแอทานอล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการผลของสารสกัดใบชะพลูต่อหนูทดลองและเซลล์ตับเพาะเลี้ยงที่ถูกเหนี่ยวนําให้เซลล์ตับได้รับการบาดเจ็บจากแอทานอล  ผลรวม 282,700 0

โครงการระดับคอมพลีเมนท์ จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ โครงการระดับคอมพลีเมนท์ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 292,600 0โครงการระดบคอมพลเมนท 

C3 และการแสดงออกของ 

CD55 และ CD59 บนเม็ด

เลือดแดงของผู้ป่วยโรค

ฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการ

แตกต่างกัน

จานวนบทความวจยทไดรบ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

โครงการระดบคอมพลเมนท

 C3 และการแสดงออกของ

 CD55 และ CD59 บนเม็ด

เลือดแดงของผู้ป่วยโรค

ฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการ

แตกต่างกัน

1 ต.ค.60 30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 292,600 0

โ ั ี ์ ็ ื ้ โ ีโ โ ี่ ี ัโครงการระดับคอมพลีเมนท์ C3 และการแสดงออกของ CD55 และ CD59 บนเม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยโรคฮีโมโกลบินเอชที่มีอาการแตกต่างกัน ผลรวม 292,600 0

ผลของสารสกัดเพกาต่อการ

สังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดูกอ่อน 

และการแสดงออกของยีน 

aggrecanase1 ในเซลล์

กระดูกอ่อน

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับ

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับนานาชาติ

โครงการผลของสารสกัด

เพกาต่อการสังเคราะห์

เนื้อเยื่อกระดูกอ่อน และ

การแสดงออกของยีน 

aggrecanase1 ในเซลล์

่

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 297,000 0

กระดูกอ่อน

170



คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มี ผลของสารสกัดเพกาต่อการสังเคราะห์เนื้อเยื่อกระดกอ่อน และการแสดงออกของยีน aggrecanase1 ในเซลล์กระดกอ่อน ผลรวม 297 000 0วทยาลยแพทยศาสตรและ สรางระบบพฒนานกวจยทม ผลของสารสกดเพกาตอการสงเคราะหเนอเยอกระดูกออน และการแสดงออกของยน aggrecanase1 ในเซลลกระดูกออน ผลรวม 297,000 0

รวม 2,946,770 199,970

สร้างศูนย์ความเชี่ยวชาญด้าน

ต่างๆของงานวิจัยที่สอดคล้องกับ

นโยบายและยุทธศาสตร์การ

พัฒนาปร เทศแล กล่มจังหวัด 

โครงการบริหารและจัดการ

ภายใน

จํานวนเครือข่ายความร่วมมือ

กับหน่วยงานภายนอก หรือ

ชุมชน

โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้

สุขภาพชุมชนและระบบ

บริการปฐมภูมิ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 30,242 610

พัฒนาประเทศและกลุ่มจังหวัด 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน

โครงการพัฒนามาตรฐาน

การตรวจวิเคราะห์ของ

ห้องปฏิบัติการอนามัย

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 34,560 0

ฏ

สิ่งแวดล้อม

จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัย

มุ่งเป้า โรคในเขตอีสานใต้ 

(โรคธาลัสซีเมีย/โรคเมลิออยล์

โดสิส/โรคเลปโตสไปโรสิส/

มะเร็งปากมดลก/มะเร็งท่อ

โครงการสนับสนุนทุนวิจัย

วิทยาศาสตร์สุขภาพและ

วิจัยมุ่งเป้า

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 560,000 70,595

มะเรงปากมดลูก/มะเรงทอ

น้ําดี)

ร้อยละของผลงานวิจัย/งาน

สร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติตามเกณฑ์

โครงการอบรมการเขียน

บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 3,720 0

คณะกรรมการข้าราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

(กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับ

โครงการวิจัยที่ได้รับ

งบประมาณ

โ ไ ้โครงการอบรมพัฒนา

นักวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 23,900 19,620

โครงการบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 652,422 90,825

รวม 652,422 90,825
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ สร้างเสริมให้บคลากรมีสขภาพที่ดี โครงการพัฒนาระบบบริหารที่ ร้อยละของบคลากรที่มี โครงการพัฒนาทรัพยากร 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 92 000 2 953วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

สรางเสรมใหบุคลากรมสุขภาพทด 

มีความสุข ผูกพันกับองค์กร

โครงการพฒนาระบบบรหารท

มีหลักธรรมาภิบาล

รอยละของบุคลากรทม

ความสุขในการปฎิบัติงาน

โครงการพฒนาทรพยากร

มนุษย์

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนรายได 92,000 2,953

โครงการพัฒนาระบบบริหารที่มีหลักธรรมาภิบาล ผลรวม 92,000 2,953

รวม 92,000 2,953

สร้างแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่องค์

่

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ โครงการทํานุบํารุง 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ไ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 96,000 50,600

ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ (สบพช.) ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาลัย

แพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (สบพช.) ผลรวม 96,000 50,600

รวม 96,000 50,600

ให้บริการวิชาการตามแผนบริการ การพัฒนาแกนนําด้านสขภาพ จํานวนโครงการงานบริการ การพัฒนาแกนนําด้าน 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100 000 0ใหบรการวชาการตามแผนบรการ

วิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ

ชุมชนและสังคม  บนพื้นฐานความ

พอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การพฒนาแกนนาดานสุขภาพ

และอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสาน

ใต้

จานวนโครงการงานบรการ

วิชาการด้านสุขภาพชุมชน

การพฒนาแกนนาดาน

สุขภาพและอนามัย

สิ่งแวดล้อมในอีสานใต้

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 100,000 0

่การพัฒนาแกนนําด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในอีสานใต้ ผลรวม 100,000 0

โครงการค่ายหมอมอทราย 

พัฒนาสุขภาพประชาชนใน

ชนบท

จํานวนโครงการบริการ

วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 

สัมมนา

โครงการค่ายหมอมอทราย 

พัฒนาสุขภาพประชาชนใน

ชนบท

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 123,800 123,780

โครงการค่ายหมอมอทราย พัฒนาสุขภาพประชาชนในชนบท ผลรวม 123,800 123,780

โครงการบริการตรวจเชื้อเลป จํานวนโครงการบริการ โครงการบริการตรวจเชื้อ 1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงนิงบประมาณแผน่ดิน 100,000 72,190โครงการบรการตรวจเชอเลป

โตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและ

ป้องกันโรคแลบโตสไปโรสิส

จานวนโครงการบรการ

วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 

สัมมนา

โครงการบรการตรวจเชอ

เลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้า

ระวังและป้องกันโรคแลบ

โตสไปโรสิส

1 ต.ค.60 30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 100,000 72,190

โครงการบริการตรวจเชื้อเลปโตสไปร่า เพื่อการเฝ้าระวังและป้องกันโรคแลบโตสไปโรสิส ผลรวม 100,000 72,190

โครงการพัฒนาแนวทางการ

ั ํ ื่ ป้ ั

จํานวนโครงการบริการ

ิ ้ / ป / 

โครงการพัฒนาแนวทางการ

ั ํ ื่ ป้ ั

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

ํ ิ ไ ้ใ

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 75,300 0

จัดทําแผนเพือการป้องกันและ

ระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียน

เครือข่าย มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 

สัมมนา

จัดทําแผนเพือการป้องกัน

และระงับเหตุฉุกเฉินใน

โรงเรียนเครือข่าย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

โครงการพัฒนาแนวทางการจัดทําแผนเพื่อการป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินในโรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม 75,300 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ ให้บริการวิชาการตามแผนบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพแกน จํานวนโครงการบริการ โครงการพัฒนาศักยภาพ 1 ต ค 60-30ก ย 61 สามารถรายงานผล (ว่าง) อย่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 100 000 0วทยาลยแพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

ใหบรการวชาการตามแผนบรการ

วิชาการ เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของ

ชุมชนและสังคม  บนพื้นฐานความ

พอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โครงการพฒนาศกยภาพแกน

นําสุขภาพประจําครอบครัว

เพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่

ต่อเนื่องยั่งยืน ตําบลธาตุ 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี

จานวนโครงการบรการ

วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 

สัมมนา

โครงการพฒนาศกยภาพ

แกนนําสุขภาพประจํา

ครอบครัวเพื่อการดูแล

สุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่อง

ยั่งยืน ตําบลธาตุ อําเภอวา

รินชําราบ จังหวัด

อบลราชธานี

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(วาง) อยูระหวางดาเนนการ เงนงบประมาณแผนดน 100,000 0

อุบลราชธาน

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนําสุขภาพประจําครอบครัวเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่ต่อเนื่องยั่งยืน ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม 100,000 0

โครงการพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียน ตชด. เพื่อเข้าสู่

โรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ

และสิ่งแวดล้อม

จํานวนโครงการบริการ

วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 

สัมมนา

โครงการพัฒนาศักยภาพ

โรงเรียน ตชด. เพื่อเข้าสู่

โรงเรียนต้นแบบด้าน

สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 200,000 120,333

ุ

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียน ตชด. เพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผลรวม 200,000 120,333

โครงการส่งเสริมจัดการ

สิ่งแวดล้อมและประกวดบ้าน

ตัวอย่างบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9

 ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ

 จังหวัดอบลราชธานี

จํานวนโครงการบริการ

วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 

สัมมนา

โครงการส่งเสริมจัดการ

สิ่งแวดล้อมและประกวด

บ้านตัวอย่างบ้านน้อยเจริญ

 หมู่ที่ 9 ตําบลธาตุ อําเภอ

วารินชําราบ จังหวัด

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 50,000 0

 จงหวดอุบลราชธาน วารนชาราบ จงหวด

อุบลราชธานี

โครงการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อมและประกวดบ้านตัวอย่างบ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 9 ตําบลธาตุ อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ผลรวม 50,000 0

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ

และบริการแก่ชุมชน(PCU)

จํานวนโครงการงานบริการ

วิชาการด้านสุขภาพชุมชน

โครงการสร้างเสริมสุขภาพ

และสร้างเครือบริการวิชาการ

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินรายได้ 195,780 7,950

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 195,780 7,950

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ

ทางด้านการแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข

จํานวนโครงการบริการ

วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 

สัมมนา

โครงการสัมนาเชิงวิชาการ

ทางด้านการแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

1 ต.ค.60-30ก.ย.61 สามารถรายงานผล

การดําเนินงานได้ใน

ไตรมาส 3

(ว่าง) อยู่ระหว่างดําเนินการ เงินงบประมาณแผ่นดิน 224,000 0

โครงการสัมนาเชิงวิชาการทางด้านการแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม 224,000 0

รวม 1,168,880 324,253

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข ผลรวม

223,770,400 80,547,453
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สถานปฏิบัติการการโรงแรม  - โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ z - โครงการบริหารจัดการด้าน 1 ตลาคม 60-30 (ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1 840 000 735 142สถานปฏบตการการโรงแรม

และการท่องเที่ยว

 - โครงการพฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

z - โครงการบรหารจดการดาน

สาธารณูปโภค

1 ตุลาคม 60-30 

กันยายน 61

(วาง) (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 1,840,000 735,142

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม 1,840,000 735,142

โครงการพัฒนาบุลากร z - โครงการพัฒนาบุคลากร 1 ตุลาคม 60-30 (ว่าง) (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 40,000 0

กันยายน 61

โครงการพัฒนาบุลากร ผลรวม 40,000 0

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน

z - โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

1 ตุลาคม 60-30 

กันยายน 61

(ว่าง) (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 61,000 0

โครงการบริหารงานภายใน 1 ตุลาคม 60-30 

กันยายน 61

(ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 4,752,300 2,027,635

กนยายน 61

โครงการบริหารจัดการ

ห้องพักและประชุมสัมมนา

1 ตุลาคม 60-30 

กันยายน 61

(ว่าง) (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 4,468,700 632,679

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 9,282,000 2,660,314

โครงการสนับสนุนการบริหาร

ทั่วไป

z - โครงการดําเนินแผนการ

ตลาดและประชาสัมพันธ์

1 ตุลาคม 60-30 

กันยายน 61

(ว่าง) (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 38,000 0

่โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม 38,000 0

รวม 11,200,000 3,395,456

สถานปฏิบัติการการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว 

ผลรวม

11,200,000 3,395,456

สํานักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้รองรับ

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ

ตอบสนองต่อการดําเนินงานตาม

วิสัยทัศน์และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ

ระดับความสําเร็จในการ

พัฒนาระบบสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัย ด้วยโครงข่าย

ดิจิตอล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ

การให้บริการเครือข่าย

คอมพิวเตอร์

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

อยู่ระหว่างการ

ดําเนินงาน จัดหา

ครุภัณฑ์ในโครงการ

 ประกอบด้วย 

โปรแกรมสําหรับ

สถานศึกษา, 

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 4,114,600 50,000

มหาวทยาลย สถานศกษา, 

โปรแกรมป้องกัน

ไวรัส

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม 4,114,600 50,000

รวม 4,114,600 50,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักคอมพิวเตอร์และ 1  สร้างบัณฑิตที่มีคณภาพและ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล จํานวนผ้เข้าร่วมการอบรม โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 1 ต ค  60 - 30 ก ย อย่ระหว่างการจัด (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 3 082 000 2 000 000สานกคอมพวเตอรและ

เครือข่าย

1. สรางบณฑตทมคุณภาพและ

สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้

อย่างต่อเนื่อง

โครงการพฒนาเศรษฐกจดจทล จานวนผูเขารวมการอบรม โครงการพฒนาเศรษฐกจ

ดิจิทัล

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

อยูระหวางการจด

อบรมตามหลักสูตร

ที่กําหนดในแผนการ

ดําเนินงาน ซึ่งใน

รอบไตรมาสที่ผ่าน

มามีจํานวน

ผ้เข้าร่วมการอบรม

(วาง) ตากวาเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 3,082,000 2,000,000

ผูเขารวมการอบรม

จํานวน 381 คน

โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ผลรวม 3,082,000 2,000,000

รวม 3,082,000 2,000,000

2  พัฒนาระบบการให้บริการ โครงการพัฒนาระบบ ระดับความสําเร็จของการ โครงการเพื่อพัฒนา 1 ต ค  60 - 30 ก ย อย่ระหว่างการ (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 82 200 6602. พฒนาระบบการใหบรการ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

บริการด้านการเรียนการสอนใน

ศตวรรษที่ 21

โครงการพฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ

ระดบความสาเรจของการ

บริหารและพัฒนาระบบ

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

โครงการเพอพฒนา

ฐานข้อมูลกลางของ

มหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

อยูระหวางการ

ดําเนินงานจัดเตรียม

การจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ระหว่างผู้ดูแลระบบ

คณะ/หน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัย

(วาง) ตากวาเปาหมาย เงนรายได 82,200 660

ภายในมหาวทยาลย

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม 82,200 660

รวม 82,200 660

3. พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้าน

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน

ระดับความสําเร็จการบริการ

วิชาการ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.
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ดําเนินการจัดหา

รายการครุภัณฑ์

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 14,621,300 1,354,730

ทานุบารุงศลปวฒนธรรมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง

กับการพัฒนามหาวิทยาลัยใน

ศตวรรษที่ 21

แล จดการภายใน วชาการ หนวยงาน  61 รายการครุภณฑ

ตามแผนที่กําหนด

โครงการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

อยู่ระหว่างการ

จัดหาครุภัณฑ์ตาม

แผนที่กําหนด 

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 875,200 0

แผนทีกําหนด 

ประกอบด้วย เครื่อง

คอมพิวเตอร์, เก้าอี้, 

โต๊ะวางคอมพิวเตอร์,

 จอคอมพิวเตอร์
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักคอมพิวเตอร์และ 3  พัฒนาระบบให้บริการวิชาการ โครงการพัฒนาระบบบริหาร ระดับความสําเร็จของระบบ โครงการกองทนสํารองเพื่อ 1 ต ค  60 - 30 ก ย ยังไม่มีการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1 612 600 0สานกคอมพวเตอรและ

เครือข่าย

3. พฒนาระบบใหบรการวชาการ 

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง

ั ั ิ ั ใ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

ระดบความสาเรจของระบบ

บริหารจัดการที่ดีและมีธรร

มาภิบาล

โครงการกองทุนสารองเพอ

พัฒนาสํานักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ยงไมมการ

ดําเนินงานโครงการ

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 1,612,600 0

โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาด

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ดําเนินการจ้างเหมา

ทําความสะอาดตาม

แผนที่กําหนด

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 65,500 52,460

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 17,174,600 1,407,190

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ

บุคลากร ทั้งในด้านการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ การรณรงค์

ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร 

ระดับความสําเร็จการบริการ

วิชาการ

โครงการปรับปรุงและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการให้บริการ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ดําเนินการจัดหา

วัสดุทางการศึกษา

เพื่อประกอบการ

ดําเนินงาน

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 404,700 319,047

ุ

การออกกฎ ระเบียบต่างๆ

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร การออกกฎ ระเบียบต่างๆ  ผลรวม 404,700 319,047

รวม 17,579,300 1,726,237

4. บริหารจัดการอย่างมี

ิ ิ ั ิ

โครงการการพัฒนาระบบกลไก

ั ึ

ระดับความสําเร็จการ

ํ ิ ั

โครงการพัฒนาระบบการ

ั ึ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย. ดําเนินการจัด

ิ ั

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 60,300 32,250

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสํานัก

คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน

 61 กิจกรรมรับตรวจ

ประเมินประกัน

คุณภาพภายใน

ประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 

2560

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม 60,300 32,250

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผู้

บริการ

โครงการบริหารจัดการด้าน

สาธารณูปโภค

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ดําเนินการเบิกจ่าย

ค่าไฟฟ้าตามที่

สํานักงานบริหาร

กายภาพจัดทําข้อมูล

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 2,350,000 803,168

โ ้ ไ ้โครงการปรับปรุงอาคาร

และสถานที่เพื่อการให้บริการ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

อยู่ระหว่างการ

จัดหาครุภัณฑ์ตาม

แผนที่กําหนด

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 200,000 0

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม 2,550,000 803,168
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักคอมพิวเตอร์และ 4  บริหารจัดการอย่างมี โครงการพัฒนาระบบบริหาร กระบวนการพัฒนาแผน โครงการติดตามประเมินผล 1 ต ค  60 - 30 ก ย  - ดําเนินการจัดทํา (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 43 100 0สานกคอมพวเตอรและ

เครือข่าย

4. บรหารจดการอยางม

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

กระบวนการพฒนาแผน โครงการตดตามประเมนผล

การปฏิบัติงานตามแผน

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.
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 - ดาเนนการจดทา

รายงานประจําปี

เสนอสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติ

จัดทํา

 - อยู่ระหว่างการ

เสนอขออนมัติ

(วาง) ตากวาเปาหมาย เงนรายได 43,100 0

เสนอขออนุมต

จัดพิมพ์รายงาน

ประจําปีฉบับสมบูรณ์

การพัฒนาหน่วยงานสู่

หน่วยงานเรียนร้

โครงการพัฒนาระบบการ

จัดการความร้ส่องค์การ

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ยังไม่มีการ

ดําเนินงานโครงการ

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 5,200 0

หนวยงานเรยนรู จดการความรูสูองคการ

เรียนรู้

 61 ดาเนนงานโครงการ

ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการบริหารจัดการ

ค่าจ้างบุคลากร

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ดําเนินการบริหาร

จัดการค่าจ้าง

บุคลากรตามแผนที่

กําหนด

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 4,811,000 1,836,560

่โครงการสร้างสุของค์กร 1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ยังไม่มีการ

ดําเนินงานโครงการ

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 36,000 0

ระดับความพึงพอใจของผู้

บริการ

โครงการประชาสัมพันธ์และ

สร้างภาพลักษณ์องค์กร

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ดําเนินการจัดซื้อ

วัสดุประกอบการ

ดําเนินงานโครงการ

ตามแผนที่กําหนด

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 28,500 0

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการที่ดีและมีธรร

มาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการหน่วยงาน

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

อยู่ระหว่าง

ดําเนินการตามแผน

ที่กําหนด

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,494,200 342,115
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักคอมพิวเตอร์และ 4  บริหารจัดการอย่างมี โครงการพัฒนาระบบบริหาร ระดับความสําเร็จของระบบ โครงการสัมมนาเชิง 1 ต ค  60 - 30 ก ย  - ดําเนินการจัด (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 173 200 12 015สานกคอมพวเตอรและ

เครือข่าย

4. บรหารจดการอยางม

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

ระดบความสาเรจของระบบ

บริหารจัดการที่ดีและมีธรร

มาภิบาล

โครงการสมมนาเชง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปี

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

 - ดาเนนการจด

สัมมนาครั้งที่ 1 ช่วง

เดือนพฤศจิกายน 

2560

 -อยู่ระหว่างการ

เตรียมความพร้อม

จัดสัมมนาเชิง

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายได 173,200 12,015

จดสมมนาเชง

ปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

แผน ครั้งที่ 2 

ในช่วงวันที่ 10-13

 พ.ค. 2561 และ

วันที่ 21-22 พ.ค. 

2561

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 6,591,200 2,190,690

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้

จํานวนโครงการวิเคราะห์ วิจัย โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

เสนอขออนุมัติจัดทํา

โครงการวิจัย เรื่อง 

ิ ใ ้

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 3,800 0

พฤติกรรมการใช้

อินเตอร์เน็ตของ

บุคลากรสาย

สนับสนุน

มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม 3,800 0

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

รวบรวมและเผยแพร่องค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

จํานวนกิจกรรม/โครงการ

ด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

โครงการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

ดําเนินการจัด

กิจกรรม ได้แก่ 

กิจกรรมส่งท้ายปี

เก่าต้อนรับปีใหม่ 

และอย๋ระหว่างการ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 60,000 14,280

ขนบธรรมเนยมและประเพณ และอยุระหวางการ

จัดกิจกรรมสืบสาร

ประเพณีวันสงกรานต์

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี  ผลรวม 60,000 14,280
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักคอมพิวเตอร์และ 4  บริหารจัดการอย่างมี โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณ ร้อยละของบคลากรประจํา โครงการเพิ่มพนความร้และ 1 ต ค  60 - 30 ก ย อย่ระหว่างการ (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 176 000 86 624สานกคอมพวเตอรและ

เครือข่าย

4. บรหารจดการอยางม

ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

โครงการสงเสรมจรรยาบรรณ

บุคลากร ทั้งในด้านการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณ การรณรงค์

ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร 

การออกกฎ ระเบียบต่างๆ

รอยละของบุคลากรประจา

สายสนับสนุนที่ได้รับการ

พัฒนาความรู้และทักษะใน

วิชาชีพ

โครงการเพมพูนความรูและ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

อยูระหวางการ

ดําเนินงาน บุคลากร

ภายในสํานัก

คอมพิวเตอร์ฯขั้บ

การเพิ่มพูนความรู้

ตามแผนที่กําหนด

(วาง) ตากวาเปาหมาย เงนรายได 176,000 86,624

โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร ทั้งในด้านการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ การรณรงค์ส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากร การออกกฎ ระเบียบต่างๆ  ผลรวม 176,000 86,624

ศูนย์เรียนรู้เกษตกรอัจฉริยะ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จํานวนผู้เข้าร่วมโครงการ ศูนย์เรียนรู้เกษตกรอัจฉริยะ

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1 ต.ค. 60 - 30 ก.ย.

 61

 - ได้รับจัดสรร

เพิ่ม//ตั้งเพิ่มกลางปี

 - อยู่ระหว่างการ

ปรับแผน

(ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,174,900 2,174,900

รายละเอียดโครงการ

 เนื่องจากการ

กําหนดกิจกรรมไม่

สอดคล้องตามหมวด

รายจ่าย

ศูนย์เรียนรู้เกษตกรอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม 2,174,900 2,174,900

รวม 11,616,200 5,301,912

สํานักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย ผลรวม

36,474,300 9,078,809

สํานักบริหารทรัพย์สินและ กลยทธ์ที่ 1 สร้างรายได้จากการ โครงการพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละของงบประมาณ โครงการชําระเงินคืนแก่ 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 10,000,000 0สานกบรหารทรพยสนและ

สิทธิประโยชน์

กลยุทธท 1 สรางรายไดจากการ

การบริหารจัดการทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้

เพิ่มขึ้น

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

รอยละของงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีของสํานักฯ 

ที่สนับสนุนการดําเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย

โครงการชาระเงนคนแก

มหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 60  30 ก.ย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 10,000,000 0

ร้อยละของงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีของสํานักฯที่

สนับสนนการดําเนินงานของ

โครงการจัดทําของที่ระลึก 

ม.อุบล ฯ

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการรวบรวม

ข้อมลในการจัดทํา

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 200,000 0

สนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

ข้อมูลในการจัดทํา

ของที่ระลึก 

ประจําปีงบประมาณ

 พ.ศ. 2561
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักบริหารทรัพย์สินและ กลยทธ์ที่ 1 สร้างรายได้จากการ โครงการพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละของงบประมาณ โครงการประชาสัมพันธ์ 1 ต ค  60- 30 ก ย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 40 000 11 050สานกบรหารทรพยสนและ

สิทธิประโยชน์

กลยุทธท 1 สรางรายไดจากการ

การบริหารจัดการทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ของมหาวิทยาลัยให้

เพิ่มขึ้น

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

รอยละของงบประมาณ

รายจ่ายประจําปีของสํานักฯที่

สนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

โครงการประชาสมพนธ

ส่งเสริมการตลาดกิจกรรม

หารายได้จากการจําน่าย

สินค้า

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 40,000 11,050

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 10,240,000 11,050

รวม 10,240,000 11,050

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ

สวัสดิการที่มีคุณภาพ

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ

ด้านที่พัก

โครงการปรับปรุงอาคาร

และระบบสาธารณูปโภค

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 896,100 192,352

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม 896 100 192 352โครงการพฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพนฐานของมหาวทยาลย ผลรวม 896,100 192,352

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน

1. ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ

ด้านที่พัก

โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาด

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 2,151,700 878,330

โครงการจ้างเหมาพนักงาน

รักษาความปลอดภัย

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1,847,000 768,800

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ

ด้านที่พัก

โครงการคืนเงินค่าบํารุง

หอพักนักศึกษากรณีลาออก

และสละสิทธิ์

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการเปิดรับคํา

ขอคืนเงินค่าบํารุง

หอพักนักศึกษา 

กรณีนักศึกษาขอ

ลาออกจาก

ิ ั

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 150,000 6,000

มหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักบริหารทรัพย์สินและ กลยทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ โครงการพัฒนาระบบบริหาร 1  ระดับความพึงพอใจของ โครงการจัดทํากิจกรรม 1 ธ ค  60-30 ก ย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 70 000 52 031สานกบรหารทรพยสนและ

สิทธิประโยชน์

กลยุทธท 2 พฒนาระบบ

สวัสดิการที่มีคุณภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

1. ระดบความพงพอใจของ

ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ

ด้านที่พัก

โครงการจดทากจกรรม

สนับสนุนการพัฒนา

นักศึกษาภายในหอพัก

1 ธ.ค. 60-30 ก.ย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการจัดทํา

กิจกรรมส่งเสริม

และพัฒนานักศึกษา

ภายในหอพัก

นักศึกษา จํานวน 5

 กจิกรรม โดย

(วาง) (วาง) เงนรายได 70,000 52,031

 กจกรรม โดย

ดําเนินการแล้วเสร็จ

 จํานวน 3 กิจกรรม

 อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ 2 

โครงการ

โครงการเตรียมความพร้อม

ป้องกันอัคคีภัยในหอพัก

นักศึกษา

26/4/1961 อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการจัดซื้อจัด

จ้างวัสดุอุปกรณ์ที่

จําเป็นในการอบรม

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 63,200 0

โครงการประชาสัมพันธ์

ั ั ึ

1 ต.ค. 60- 31 ก.ค. อยู่ในระหว่าง

ํ ิ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 157,200 4,450

หอพักนักศึกษา  61 ดําเนินการ

ประชาสัมพันธ์

เปิดรับนักศึกษาที่

จะประสงค์เข้าพัก

ในหอพักนักศึกษา

มหาวิทยาลัยอุบลร

ช ี ี่  ราชธานี รอบที 1 

ระหว่างวันที่ 19 

กุมภาพันธ์ ถึง  20 

เมษายน 2561

โครงการหอพักนักศึกษา

ั ั ์

27/2/1961 ดําเนินการเรียบร้อย (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 65,300 61,612

สัมพันธ์

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ

ด้านโภชนาการ

โครงการจ้างเหมาทําความ

สะอาด

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณแผ่นดิน 75,500 74,960

โครงการอาหารสะอาด

รสชาติอร่อย

(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 24,000 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 4,603,900 1,846,183
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักบริหารทรัพย์สินและ กลยทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบ โครงการส่งเสริมและสนับสนน 1  ระดับความพึงพอใจของ โครงการปฐมนิเทศ (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 52 000 0สานกบรหารทรพยสนและ

สิทธิประโยชน์

กลยุทธท 2 พฒนาระบบ

สวัสดิการที่มีคุณภาพ

โครงการสงเสรมและสนบสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

1. ระดบความพงพอใจของ

ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ

ด้านที่พัก

โครงการปฐมนเทศ

นักศึกษาหอพัก

(วาง) (วาง) (วาง) (วาง) เงนรายได 52,000 0

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 52,000 0

รวม 5,552,000 2,038,535

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร

ภายในและระบบการให้บริการ

โครงการการพัฒนาระบบกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการบริหารและจัดการ

การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

1-31 ต.ค. 60 ดําเนินการเรียบร้อย ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 28,000 14,230

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม 28,000 14,230

โครงการพัฒนาบคลากร ระดับของบคลากรที่มีความสข โครงการพัฒนาบคลากร 1 ต ค  60- 30 ก ย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 147 000 36 398โครงการพฒนาบุคลากร ระดบของบุคลากรทมความสุข

ในการปฏิบัติงาน

โครงการพฒนาบุคลากร 1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 147,000 36,398

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม 147,000 36,398

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ระดับของบุคลากรที่มีความสุข

ในการปฏิบัติงาน

โครงการตรวจสุขภาพ

ประจําปีสําหรับบุคลากร

1-31 ส.ค. 61 อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการรวบรวม

ข้อมูล รพ.ที่บุคลากร

ในสังกัดขึ้นเป็น

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 5,000 0

ในสงกดขนเปน

ผู้ประกันตน

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม 5,000 0

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน

1. ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการในระบบสวัสดิการ

ด้านที่พัก

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยู่ในระหว่าง

ดําเนินการ และได้

ดําเนินการจัดซื้อ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1,478,100 312,495

ครุภัณฑ์ไปแล้ว

จํานวน 8 จาก

ทั้งหมด  14 รายการ

ระดับความสําเร็จของระบบ

ิ ั ี่ ี ี

โครงการตรวจสอบบัญชีโดย

้ ั

1 ต.ค. 60- 30 ส.ค. อยู่ในระหว่าง

ํ ิ  ้

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 40,000 0

บริหารจัดการทีดีและมีธรร

มาภิบาล (มอบ.๒)

ผู้ตรวจสอบรับอนุญาต 61 ดําเนินการ ผู้

ตรวจสอบบัญชีรับ

อนุญาตตรวจสอบ 

งบแสดงฐานะทาง

การเงิน

โครงการบริหารจัดการโรง 1 ต.ค. 60- 30 ส.ค. อยู่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 1,086,500 482,025โครงการบรหารจดการโรง

อาหารกลาง 1 และ 2

1 ต.ค. 60  30 ส.ค.

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 1,086,500 482,025
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักบริหารทรัพย์สินและ กลยทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหาร โครงการพัฒนาระบบบริหาร ระดับความสําเร็จของระบบ โครงการบริหารและจัดการ 1 ต ค  60- 30 ก ย  อย่ในระหว่าง (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้ 7 461 500 3 306 513สานกบรหารทรพยสนและ

สิทธิประโยชน์

กลยุทธท 4 พฒนาระบบบรหาร

ภายในและระบบการให้บริการ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

ระดบความสาเรจของระบบ

บริหารจัดการที่ดีและมีธรร

โครงการบรหารและจดการ

หน่วยงาน

1 ต.ค. 60- 30 ก.ย. 

61

อยูในระหวาง

ดําเนินการ

(วาง) (วาง) เงนรายได 7,461,500 3,306,513

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 10,066,100 4,101,033

รวม 10,246,100 4,151,661

สํานักบริหารทรัพย์สินและ

์

26,038,100 6,201,245

สิทธิประโยชน์ ผลรวม

สํานักวิทยบริการ 1. พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ

1. โครงการจัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศ

ร้อยละความสําเร็จในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ตามความต้องการของคณะ/

หน่วยงาน (ไตรมาสที่ 2 ร้อย

ละ 50)

1.1 จัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน ด้าน

สังคมศาสตร์

ตค.2560-มีค.2561 ร้อยละความสําเร็จ

ในการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศตาม

ความต้องการของ

 - สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 412,512 325,002

คณะ/หน่วยงาน  

ร้อยละ 51.77

ร้อยละความสําเร็จ

ในการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศตาม

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 66,388 0

สารสนเทศตาม

ความต้องการของ

คณะ/หน่วยงาน  

ร้อยละ 51.78

1.2 จัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

ตค.2560-มีค.2561 ร้อยละความสําเร็จ

ในการจัดหา

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,706,797 1,695,027

สารสนเทศเพอสนบสนุนการ

เรียนการสอน ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการจดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศตาม

ความต้องการของ

คณะ/หน่วยงาน  

ร้อยละ 51.79

้ ็ ไ ้ร้อยละความสําเร็จ

ในการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศตาม

ความต้องการของ

คณะ/หน่วยงาน  

้  

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 56,403 0

ร้อยละ 51.80
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักวิทยบริการ 1  พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 1  โครงการจัดซื้อทรัพยากร ร้อยละความสําเร็จในการ 1 3 จัดซื้อทรัพยากร ตค 2560-มีค 2561 ร้อยละความสําเร็จ (ว่าง) สงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 755 241 351 651สานกวทยบรการ 1. พฒนาทรพยากรสารสนเทศ

และสื่อโสตทัศน์ที่ทันสมัยและ

สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้บริการ

1. โครงการจดซอทรพยากร

สารสนเทศ

รอยละความสาเรจในการ

จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

ตามความต้องการของคณะ/

หน่วยงาน (ไตรมาสที่ 2 ร้อย

ละ 50)

1.3 จดซอทรพยากร

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอน ด้าน

วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ตค.2560-มค.2561 รอยละความสาเรจ

ในการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศตาม

ความต้องการของ

คณะ/หน่วยงาน  

ร้อยละ 51.81

(วาง) สูงกวาเปาหมาย เงนงบประมาณแผนดน 755,241 351,651

รอยละ 51.81

ร้อยละความสําเร็จ

ในการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศตาม

ความต้องการของ

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 143,859 0

คณะ/หน่วยงาน  

ร้อยละ 51.82

1.4 จัดซื้อทรัพยากร

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ

เรียนการสอนทุกสาขา (เงิน

รายได้)

ตค.2560-มีค.2561 ร้อยละความสําเร็จ

ในการจัดหา

ทรัพยากร

สารสนเทศตาม

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 2,000,000 0

รายได) สารสนเทศตาม

ความต้องการของ

คณะ/หน่วยงาน  

ร้อยละ 51.83

1. โครงการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ ผลรวม 6,141,200 2,371,681

รวม 6,141,200 2,371,681รวม 6,141,200 2,371,681

2. พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้าง

ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ บุคลากรมีการนําเทคโนโลยีมา

ใช้ในการปฏิบัติงาน (ไตรมาส

ที่ 2 ทุกฝ่าย)

2.2 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อ

ทดแทน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ตค.2560-มีค.2561 บุคลากรมีการนํา

เทคโนโลยีมาใช้ใน

การปฏิบัติงาน  ทุก

ฝ่าย

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 170,600 0

้ ี ่ ี ์ ื ่ ี โ ไ ้ร้อยละของบุคลากรที่มี

ความสุขในการปฏิบัติงาน 

(ไตรมาสที่ 2 จัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพสวัสดิภาพ)

2.4 จัดหาครุภัณฑ์เพื่อการ

ออกกําลังกาย

ตค.2560-มีค.2561 จัดโครงการพัฒนา

บุคลากร จํานวน 2 

โครงการ

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 237,100 157,250
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักวิทยบริการ 2  พัฒนาการให้บริการเพื่อสร้าง 2  โครงการจัดหาครภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจของ 2 1 จัดหาครภัณฑ์เพื่อ ตค 2560-มีค 2561 ระดับความพึงพอใจ  - สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 1 391 200 90 948สานกวทยบรการ 2. พฒนาการใหบรการเพอสราง

ความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ

2. โครงการจดหาครุภณฑ ระดบความพงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ไตรมาสที่ 2 

ระดับ 4.50)

2.1 จดหาครุภณฑเพอ

พัฒนาการให้บริการ

ตค.2560-มค.2561 ระดบความพงพอใจ

ของผู้รับบริการ  

ระดับ 4.67

 - สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 1,391,200 90,948

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ผลรวม 1,798,900 248,198

3. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อ

็

ระดับความพึงพอใจของ

ไ

3.1 ส่งเสริมการให้บริการ ตค.2560-มีค.2561 ระดับความพึงพอใจ  - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 240,000 70,600

เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัย

ผู้รับบริการฝ่ายหอสมุด (ไตร

มาสที่ 2 ระดับ 4.50)

ในการเปิดให้บริการนอก

เวลาราชการ

ของผู้รับบริการฝ่าย

หอสมุด ไตรมาสที่ 2

 ระดับ 4.51

3.2 จ้างเหมาพนักงานใน

การจัดชั้นและดแลความ

ตค.2560-มีค.2561 ระดับความพึงพอใจ

ของผ้รับบริการฝ่าย

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 273,600 121,600

การจดชนและดูแลความ

สะอาดบริเวณพื้นที่ให้บริการ

ของผูรบบรการฝาย

หอสมุด ไตรมาสที่ 2

 ระดับ 4.52

3.3 ส่งเสริมการเข้าใช้

บริการห้องสมุด

ตค.2560-มีค.2561 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการฝ่าย

 ไ ี่ 2

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 200,000 127,524

หอสมุด ไตรมาสที 2

 ระดับ 4.53

3. โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย ผลรวม 713,600 319,724

4. โครงการผลิตสื่อและบริการ

เทคโนโลยีทางการศึกษา

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการฝ่ายเทคโนฯ (ไตร

4.1 ผลิตสื่อนอกเวลา

ราชการและการเรียนรู้

ตค.2560-มีค.2561 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการฝ่าย

 - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 220,000 27,880

เทคโนโลยทางการศกษา ผูรบบรการฝายเทคโนฯ (ไตร

มาสที่ 2 ระดับ 4.50)

ราชการแล การเรยนรู

ตลอดชีวิต

ของผูรบบรการฝาย

เทคโนฯ ไตรมาสที่ 2

 ระดับ 4.81

4. โครงการผลิตสื่อและบริการเทคโนโลยีทางการศึกษา ผลรวม 220,000 27,880

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริม

้ ใ ้ ิ ้

จํานวนครั้งที่มีผู้เข้าใช้บริการ

้  (ไ ี่  

5.1 พัฒนาและส่งเสริมการ

้ ใ ้ ิ ้

ตค.2560-มีค.2561 จํานวนครั้งที่มีผู้เข้า

ใ ้ ิ ้  

เสนอต่อที่ประชุม

ป ํ

ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 75,000 900

การเข้าใช้บริการห้องสมุด ห้องสมุด (ไตรมาสที 2 

156,000 ครั้ง)

เข้าใช้บริการห้องสมุด ใช้บริการห้องสมุด 

ไตรมาสที่ 2 จํานวน

 104,913 ครั้ง

คณะกก.ประจํา

สํานักฯ พิจารณา

ปรับค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด โดยนับ

รวมสถิติผู้เข้าใช้

ออนไลน์

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเข้าใช้บริการห้องสมุด ผลรวม 75,000 900
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักวิทยบริการ รวม 2 807 500 596 702สานกวทยบรการ รวม 2,807,500 596,702

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการ

บริการวิชาการ

6. โครงการส่งเสริมและ

บริหารงานบริการวิชาการ

จํานวนโครงการ/กิจกรรม

บริการวิชาการ (ไตรมาสที่ 2 

1 โครงการ)

6.1 บริการวิชาการแก่

นักศึกษา และบุคคลภายนอก

ตค.2560-มีค.2561 2 โครงการ  - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 100,000 44,913

6.2 โครงการหนังสือเสียง

่

ตค.2560-มีค.2561 2 โครงการ (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 40,000 0

เพื่อน้องพิการทางสายตา

6. โครงการส่งเสริมและบริหารงานบริการวิชาการ ผลรวม 140,000 44,913

รวม 140,000 44,913

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

10. โครงการบริหารจัดการ

ด้านการประกันคุณภาพ 

บริหารความเสี่ยง และการ

มีการดําเนินงานในระบบ

คุณภาพที่มหาวิทยาลัย

กําหนด (ไตรมาสที่ 2 ระดับ

10.1 การประกันคุณภาพ 

บริหารความเสี่ยง และการ

จัดการความรู้

ตค.2560-มีค.2561 องค์ประกอบที่ 1 

ผลการดําเนินงาน =

 3.38 พอใช ้(ปาน

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 200,000 18,470

จัดการความรู้

(

ปานกลาง)

ู (

กลาง)

องค์ประกอบที่ 2 

ผลการดําเนินงาน =

 2.00 ต้องปรับปรุง

่10.2 การบริหารความ

เสี่ยงและควบคุมภายใน

ตค.2560-มีค.2561 องค์ประกอบที่ 1 

ผลการดําเนินงาน =

 3.38 พอใช้ (ปาน

กลาง)

องค์ประกอบที่ 2 

ผลการดําเนินงาน =

  ้ ป ั ป

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 0 0

 2.00 ต้องปรับปรุง

10.3 การจัดการความรู้ ตค.2560-มีค.2561 องค์ประกอบที่ 1 

ผลการดําเนินงาน =

 3.38 พอใช้ (ปาน

กลาง)

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 0 0

กลาง)

องค์ประกอบที่ 2 

ผลการดําเนินงาน =

 2.00 ต้องปรับปรุง

10. โครงการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง และการจัดการความรู้ ผลรวม 200,000 18,47010. โครงการบรหารจดการดานการประกนคุณภาพ บรหารความเสยง และการจดการความรู ผลรวม 200,000 18,470
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักวิทยบริการ 4  ส่งเสริมและสนับสนนการทําน 8  โครงการส่งเสริมและ จํานวนโครงการ/กิจกรรม 8 1 เผยแพร่ถ่ายทอด ตค 2560-มีค 2561 2 โครงการ  - สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 155 000 4 800สานกวทยบรการ 4. สงเสรมและสนบสนุนการทานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

8. โครงการสงเสรมและ

บริหารงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม

จานวนโครงการ/กจกรรม

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ไตรมาสที่ 2 1 โครงการ)

8.1 เผยแพรถายทอด

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตค.2560-มค.2561 2 โครงการ  - สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 155,000 4,800

8.2 โครงการส่งเสริมการ

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

ด้วยเทคโนโลยีการผลิตสื่อ

ส ื ริ  (AR) รื่

ตค.2560-มีค.2561 2 โครงการ (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 280,000 54,000

เสมือนจริง (AR) เรือง

เทคนิคการแกะสลักลายเทียน

8. โครงการส่งเสริมและบริหารงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 435,000 58,800

9. โครงการบริหารจัดการ

ภายในสํานักวิทยบริการ

 ระดับความสําเร็จของการ

พัฒนาระบบบริหารจัดการ

9.1 บริหารจัดการภายใน

สํานักวิทยบริการ

ตค.2560-มีค.2561 องค์ประกอบที่ 1 

ผลการดําเนินงาน =

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,535,640 594,058

ภายในสานกวทยบรการ พฒนาระบบบรหารจดการ

ภายใต้ระบบคุณภาพ คะแนน

ประกันคุณภาพ (ไตรมาสที่ 2 

 ระดับ 2 )

สานกวทยบรการ ผลการดาเนนงาน 

 3.38

องค์ประกอบที่ 2 

ผลการดําเนินงาน =

 2.00

9. โครงการบริหารจัดการภายในสํานักวิทยบริการ ผลรวม 1,535,640 594,058

รวม 2,170,640 671,328

5. บริหารองค์กรภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล

11. โครงการจ้างเหมาทํา

ความสะอาด

ร้อยละการปรับปรุงอาคาร

สถานที่ ระบบสาธารณูปโภค 

และภูมิทัศน์ ตามแผนที่กําหนด

(ไตรมาสที่ 2 วางแผนการ

11.1 การจ้างเหมาทํา

ความสะอาด (เงิน

งบประมาณ)

ตค.2560-มีค.2561 ดําเนินการจัดหา

ตามระเบียบพัสดุฯ 

(งานปรับปรุงลาน

จอดรถด้านหลัง

 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน 196,300 173,500

ดําเนินงาน) อาคารสารสนเทศ)

11.2 การจ้างเหมาทํา

ความสะอาด (เงินรายได้)

ตค.2560-มีค.2561 ดําเนินการจัดหา

ตามระเบียบพัสดุฯ 

(งานปรับปรุงลาน

จอดรถด้านหลัง

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 444,800 93,625

จอดรถดานหลง

อาคารสารสนเทศ)

11. โครงการจ้างเหมาทําความสะอาด ผลรวม 641,100 267,125
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักวิทยบริการ 5  บริหารองค์กรภายใต้หลัก 16  โครงการปรับปรงอาคาร ระดับความพึงพอใจของ 5 1 ปรับปรงลานจอด ตค 2560-มีค 2561 ระดับความพึงพอใจ  - สงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 260 000 0สานกวทยบรการ 5. บรหารองคกรภายใตหลก

ธรรมาภิบาล

16. โครงการปรบปรุงอาคาร

หน่วยงาน

ระดบความพงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ไตรมาสที่ 2 

ระดับ 4.50)

5.1 ปรบปรุงลานจอด

รถยนต์สําหรับผู้ติดต่อ

ราชการ

ตค.2560-มค.2561 ระดบความพงพอใจ

ของผู้รับบริการ ไตร

มาสที่ 2 ระดับ 4.67

 - สูงกวาเปาหมาย เงนรายได 260,000 0

16. โครงการปรับปรุงอาคารหน่วยงาน ผลรวม 260,000 0

้17. โครงการกองทุนสํารอง

เพื่อการบริหารจัดการสํานัก

วิทยบริการ

จํานวนเงินทุนสํารอง (ร้อยละ

 10)

17.1 กองทุนสํารองสํานัก

วิทยบริการ

ตค.2560-มีค.2561 ตั้งแผนจํานวน ร้อย

ละ 10 ของเงิน

รายได้ที่ได้รับจัดสรร

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 1,630,660 0

17. โครงการกองทุนสํารองเพื่อการบริหารจัดการสํานักวิทยบริการ ผลรวม 1,630,660 0

7. โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถด้านการวิจัย

จํานวนโครงการวิจัยสถาบัน 

(ไตรมาสที่ 2 วางแผน

7.1 การวิจัยสถาบัน ตค.2560-มีค.2561 มีการวางแผนการ

ดําเนินการ

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 10,000 0

ความสามารถดานการวจย (ไตรมาสท 2 วางแผน

ดําเนินการ)

ดาเนนการ

7. โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ผลรวม 10,000 0

15. โครงการบริหารจัดการ

ด้านสาธารณูปโภค

ระดับความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการ (ไตรมาสที่ 2 

ระดับ 4.50)

4.1 ชําระค่าไฟฟ้า และค่า

โทรศัพท์

ตค.2560-มีค.2561 ระดับความพึงพอใจ

ของผู้รับบริการ ไตร

มาสที่ 2 ระดับ 4.67

 - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้ 3,615,000 919,141

15. โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค ผลรวม 3,615,000 919,141

รวม 6,156,760 1,186,266

6. พัฒนาทรัพยากรมนษย์ให้มี 12. โครงการส่งเสริม ระดับความสําเร็จของระบบ 12.1 กิจกรรมในการ ตค.2560-มีค.2561 ระดับความสําเร็จ  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 30,000 06. พฒนาทรพยากรมนุษยใหม

ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ฯ

12. โครงการสงเสรม

จรรยาบรรณวิชาชีพ

ระดบความสาเรจของระบบ

บริหารจัดการที่ดีและมีธรร

มาภิบาล (ไตรมาสที่ 2 ระดับ

 2)

12.1 กจกรรมในการ

ส่งเสริมจรรยาบรรณของ

บุคลากร

ตค.2560 มค.2561 ระดบความสาเรจ

ของระบบบริหาร

จัดการที่ดีและมีธรร

มาภิบาล ระดับ 2

 ตามเปาหมาย เงนรายได 30,000 0

12. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ ผลรวม 30,000 0

โ ้ ี่ ี ี โ ้ ไ ้13. โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรที่มี

สมรรถนะเป็นไปตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด (ไตร

มาสที่ 2 จัดทําโครงการ

พัฒนาบุคลากร)

13.1 การประชุม อบรม 

สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร

ตค.2560-มีค.2561 จัดโครงการพัฒนา

บุคลากร จํานวน 2 

โครงการ

 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 750,000 231,933

13. โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม 750,000 231,93313. โครงการพฒนาบุคลากร ผลรวม 750,000 231,933
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักวิทยบริการ 6  พัฒนาทรัพยากรมนษย์ให้มี 14  โครงการบริหารจัดการ ร้อยละของบคลากรที่มี 11 1 การบริหารจัดการ ตค 2560-มีค 2561 1 จัดซื้ออปกรณ์  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้ 2 768 000 1 247 880สานกวทยบรการ 6. พฒนาทรพยากรมนุษยใหม

ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ฯ

14. โครงการบรหารจดการ

เพื่อจ้างบุคลากร

รอยละของบุคลากรทม

ความสุขในการปฏิบัติงาน 

(ไตรมาสที่ 2 จัดกิจกรรม

ส่งเสริมสุขภาพสวัสดิภาพ)

11.1 การบรหารจดการ

เพื่อจ้างบุคลากร

ตค.2560-มค.2561 1.จดซออุปกรณ

กีฬา/จัดห้องออก

กําลังกาย

2. ตรวจสุขภาพ

ประจําปี เมื่อวันที่ 

6-7 มีค.61

3. มีการจัดตาราง

 - ตามเปาหมาย เงนรายได 2,768,000 1,247,880

3. มการจดตาราง

ออกกําลังกายและ

บุคลากรออกกําลัง

กายตามตาราง

14. โครงการบริหารจัดการเพื่อจ้างบุคลากร ผลรวม 2,768,000 1,247,880

รวม 3 548 000 1 479 813รวม 3,548,000 1,479,813

สํานักวิทยบริการ ผลรวม 20,964,100 6,350,702

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี

ประสิทธิภาพ

โครงการการพัฒนาระบบกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา

ั ึ

เชิงคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพ

ระดับบัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โ ั ่

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 0

ระดับอุดมศึกษา โครงการดังกล่าว

โครงการการเข้าร่วม

โครงการนําร่องการพัฒนา

องค์กรโดยใช้เกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการ

ดําเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

65.07767286 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 328,300 213,650

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

46.96978681 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 708,300 332,687

ระบบและกลไกการประกัน

 ั ํ ั

ตุลาคม 2560 - 

ั  

11.22200393 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 254,500 28,560

คุณภาพ ระดับสํานักงาน

อธิการบดี

กันยายน 2561

โครงการการพัฒนาระบบ

ราชการตามคํารับรองการ

ปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 11,000 0

โครงการประกันคุณภาพ ตุลาคม 2560 - 99.6969697 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3,300 3,290โครงการประกนคุณภาพ

การศึกษา : การผลิตบัณฑิต

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

99.6969697 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 3,300 3,290
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการการพัฒนาระบบกลไก เชิงปริมาณ โครงการอบรมการบริหาร ตลาคม 2560 - 78 14685315 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 28 600 22 350สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการการพฒนาระบบกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชงปรมาณ โครงการอบรมการบรหาร

โครงการและการประกัน

คุณภาพการจัดกิจกรรม

นักศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

78.14685315 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 28,600 22,350

โครงการการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม 1,339,000 600,537

โครงการบริการด้านทะเบียน นักศึกษา โครงการพัฒนาการ ตุลาคม 2560 - 74.27 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 714,000 530,288

และประมวลผลนักศึกษา ให้บริการและจัดการข้อมูล

ทางการศึกษา

กันยายน 2561

18.27079222 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,418,800 259,226

นักศึกษาใหม่ ร้อยละ 85 โครงการพัฒนาระบบการ

รับนักศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

81.81083184 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 14,716,710 12,039,863

รบนกศกษา กนยายน 2561

เชิงคุณภาพ โครงการเงินอุดหนุนสําหรับ

โครงการแนะแนวทาง

การศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 60,000 0

โครงการประชาสัมพันธ์การ

รับนักศึกษาระดับ

ั ิ ึ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โ ั ่

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 50,000 0

บัณฑิตศึกษา โครงการดังกล่าว

เชิงปริมาณ โครงการจัดทําคู่มือ

การศึกษาและหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 76,000 0

โครงการบริการด้านทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา ผลรวม 17,035,510 12,829,377

โครงการบริการวิชาการ จํานวนครที่เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพคร ตลาคม 2560 - 100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 3,807,200 3,807,200โครงการบรการวชาการ จานวนครูทเขารบการอบรม โครงการพฒนาศกยภาพครู

ในโรงเรียนมัธยมศึกษา

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

100 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 3,807,200 3,807,200

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 1,800,000 1,800,000

เชิงคุณภาพ โครงการเตรียมความพร้อม

ื่ ั ั ั้

ตุลาคม 2560 - 

ั  

เป็นเงินโอนเข้า

ปี ิ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0

เพือรองรับการจัดตัง

ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน

 ISO 17025

กันยายน 2561 กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการบริการวิชาการ เชิงคณภาพ การประชมวิชาการนําเสนอ ตลาคม 2560 - 100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 300 000 300 000สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการบรการวชาการ เชงคุณภาพ การประชุมวชาการนาเสนอ

ผลงานวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่

 44 (The 44 th National

 Graduate Research 

Conference: 44th NGRC)

 และนําเสนอผลงานวิจัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 300,000 300,000

 และนาเสนอผลงานวจย

ระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ

 ครั้งที่ 8

โครงการพัฒนาทักษะ

ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

60.55045872 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 5,450,000 3,300,000

ทางดานภาษาองกฤษเพอ

ยกระดับคุณภาพของ

บัณฑิตมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

กนยายน 2561

คลินิกเทคโนโลยี ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

74.16666667 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 300,000 222,500

่โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทํา

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง 2 ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2560-2579)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

91.38276923 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 650,000 593,988

โครงการเสริมสร้าง

เกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 95,000 0

โครงการประชุมวิชาการ 

มอบ. วิจัย ครั้งที่ 12

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 600,000 600,000

่เอกสารสนเทศเพื่อการ

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์

งานวิจัย บริการวิชาการ 

และทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 440,000 440,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการบริการวิชาการ เชิงคณภาพ การบรณาการความร้ส่ชมชน ตลาคม 2560 - 34 89208037 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 6 036 900 2 106 400สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการบรการวชาการ เชงคุณภาพ การบูรณาการความรูสูชุมชน

เพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริม

เศรษฐกิจฐานราก

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

34.89208037 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 6,036,900 2,106,400

พัฒนาการบริหารจัดการ

งานบริการวิชาการแก่ชุมชน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี

 256

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 100,000 100,000

 2561

โครงการเครือข่ายความ

ร่วมมือเพื่อการบริการ

วิชาการแก่ชุมชน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 550,000 0

พัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ก้าว

ส่มาตรฐานระดับสากล 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 100,000 100,000

สูมาตรฐานระดบสากล 

ประจําปี 2561

กนยายน 2561

พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้

สําหรับนักเรียนโรงเรียน

เครือข่ายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

59.8493201 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 544,200 325,700

่โครงการขับเคลื่อนปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

พลังนิสิตนักศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 70,000 70,000

 โครงการ การสร้าง

ผู้ประกอบการ Startup 

อุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 524,900 0

ุ

โครงการสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีของ

อุตสาหกรรมไทย (ITAP)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

91.30801688 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 444,375 405,750

โครงการบูรณาการความรู้สู่

การปฏิบัติจริง ระยะที่ 2

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 1,500,000

ออกไปหมดแล้ว

เชิงปริมาณ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

82.28233086 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 38,400,000 31,596,415
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการบริการวิชาการ เชิงปริมาณ อบรมเชิงปฏิบัติการสวน ตลาคม 2560 - 100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 400 000 400 000สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการบรการวชาการ เชงปรมาณ อบรมเชงปฏบตการสวน

พฤกษศาสตร์โรงเรียนและ

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ภายใต้โครงการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 400,000 400,000

โครงการบริการวิชาการ ผลรวม 60,612,575 47,667,953

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการปรับปรุงอาคาร

และระบบสาธารณูปโภค

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 420,400 0

โครงการก่อสร้างอาคาร ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณ 16 830 000 0โครงการกอสรางอาคาร

ปฏิบัติการรวม

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) (วาง) เงนงบประมาณ 16,830,000 0

โครงการปรับปรุงอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 8,403,400 0

โครงการปรับปรุงอาคาร 

ระบบประกอบอาคาร และ

บริเวณโดยรอบกลุ่มอาคาร

คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ตําบลเมือง

ศรีไค อําเภอวารินชําราบ 

ั ั ี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

80.05387205 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 1,485,000 1,188,800

จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการปรับปรุงอาคาร

สํานักงานอธิการบดี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 4,950,000 0

โครงการปรับปรุงระบบจ่าย

้ํ ป ป ่ ี่ ั

ตุลาคม 2560 - 

ั  

ไม่พบผลการ

ํ ิ ใ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 2,000,000 0

นําประปากลุ่มอาคารทีพัก

บุคลากร และกลุ่มอาคาร

หอพักนักศึกษา

กันยายน 2561 ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

โครงการปรับปรุงถนนและ

ระบบจราจร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

94.64285714 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 3,920,000 3,710,000

โครงการปรับปรุงระบบ ตุลาคม 2560 - 95 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 2,000,000 1,900,000โครงการปรบปรุงระบบ

ระบายน้ํา

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

95 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 2,000,000 1,900,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนากายภาพ ระบบ เชิงคณภาพ โครงการสถานีจ่ายน้ํา ตลาคม 2560 - 26 64 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 2 000 000 532 800สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนากายภาพ ระบบ

สาธารณูปโภคและโครงสร้าง

พื้นฐานของมหาวิทยาลัย

เชงคุณภาพ โครงการสถานจายนา

สํารองและเพิ่มแรงดัน

น้ําประปา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

26.64 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 2,000,000 532,800

โครงการปรับปรุงระบบ

ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 2,000,000 0

้โครงการก่อสร้างรั้วรอบ

มหาวิทยาลัย ความยาว 2 

กม.

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 1,980,000 0

โครงการปรับปรุงอาคาร 

ระบบประกอบอาคาร และ

บริเวณโดยรอบกลุ่มอาคาร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

23.21212121 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 1,485,000 344,700

ุ

คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ตําบลเมืองศรีไค 

อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี

โครงการบํารุงรักษาและ

ั โ

ตุลาคม 2560 - 

ั

48.33329769 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6,330,500 3,059,739

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค กันยายน 2561

โครงการดูแลรักษาอาคาร

และครุภัณฑ์ของอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

29.60369346 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 506,300 149,884

จํานวน โครงการบํารงรักษาและค่า ตลาคม 2560 - 12.98307692 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 52,000 6,751จานวน โครงการบารุงรกษาและคา

น้ํามันรถพยาบาลฉุกเฉิน

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

12.98307692 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 52,000 6,751

โครงการพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย ผลรวม 54,362,600 10,892,674

โครงการพัฒนาบุคลากร เชิงคุณภาพ โครงการค่าใช้จ่ายผู้บริหาร ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

72.40354222 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,800,000 1,303,264

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม 1,800,000 1,303,264

โ ็ โ ใ ้ ใ ไ ้โครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการที่ดีและมีธรร

มาภิบาล

โครงการค่าใช้จ่ายในการ

พัฒนาบุคลากรของ

สํานักงานกฎหมายและนิติ

การ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

21.65893417 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 159,500 34,546

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ผลรวม 159,500 34,546
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบกลไกการ เชิงคณภาพ โครงการวิจัยการปรับปรง ตลาคม 2560 - 100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 210 000 210 000สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบกลไกการ

บริหารงานวิจัย

เชงคุณภาพ โครงการวจยการปรบปรุง

และพัฒนาพันธ์ไหมไทย

พื้นบ้านที่ทนต่อสภาวะ

อากาศร้อน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 210,000 210,000

โครงการสนับสนุนการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยฯ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 50,000 50,000

โครงการอบรมการสถิติเพื่อ

การทําวิจัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30,000 0

โครงการอบรมการสืบค้น

ข้อมูลและทักษะการทําวิจัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30,000 0

โครงการอบรมการสร้าง

ทักษะการทําวิจัยระดับ

บัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 30,000 0

โครงการทุนอุดหนุนการทํา

กิจกรรมส่งเสริมและ

ั ิ ั

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โ ั ่

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 200,630 0

สนับสนุนการวิจัย โครงการดังกล่าว

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

งานวิจัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

27.03889138 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 848,800 229,506

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

25.61988304 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,710,000 438,100

โครงการเผยแพร่และใช้ ตลาคม 2560 - 22.89222136 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,288,400 294,943โครงการเผยแพรและใช

ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

22.89222136 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 1,288,400 294,943

โครงการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินทางปัญญา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

8.928454545 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 550,000 49,107

โครงการพัฒนามาตรฐาน

งานวิจัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

21.16325846 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 298,300 63,130

ไ ้โครงการ Research for 

Community วิจัยเพื่อ

ชุมชนสังคม

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

50.666 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,500,000 759,990

เชิงปริมาณ โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

 (ลูกไก่)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 240,000 0

โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย ผลรวม 6,986,130 2,094,776
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบ เชิงคณภาพ โครงการพัฒนาระบบ ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 13 900 0สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบ

ฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการ

เชงคุณภาพ โครงการพฒนาระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหาร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 13,900 0

เชิงปริมาณ โครงการจัดทําสารสนเทศ

และติดตามผลการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 17,300 0

โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ผลรวม 31,200 0

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1.19305741 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 149,800 1,787

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม 149,800 1,787

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการที่ดีและมีธรร

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ผลการดําเนินงานสูง

กว่าแผน ร้อยละ 

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 98,800 114,580

และจดการภายใน บรหารจดการทดและมธรร

มาภิบาล

หนวยงาน กนยายน 2561 กวาแผน รอยละ 

15.97

โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

0.489130435 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 92,000 450

โครงการสนับสนุนการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ิ ั

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

94.74540466 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 364,500 345,347

ของมหาวิทยาลัย

โครงการจัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 2,984

โครงการสนับสนุนการ

ดําเนินคดีต่างๆ และการ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

5.772222222 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 180,000 10,390

ดาเนนคดตางๆ และการ

บังคับคดี

กนยายน 2561

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

85.36923077 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 130,000 110,980

โครงการจัดหาและ

บํารุงรักษาครุภัณฑ์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

30.60212766 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 470,000 143,830

่ ไ ไ ้โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

27.77701603 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 312,000 86,664

24.07741935 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 161,200 38,813

โครงการบริหารและจัดการ

ส่วนกลาง (เงินรายได้)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

40.1325 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 552,000 221,531
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร ระดับความสําเร็จของระบบ โครงการประชาสัมพันธ์เชิง ตลาคม 2560 - 21 3597973 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 118 400 25 290สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

ระดบความสาเรจของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการประชาสมพนธเชง

รุก

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

21.3597973 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 118,400 25,290

โครงการสนับสนุนการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

36.70698655 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 498,100 182,838

ผลการดําเนินงานสูง (ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 85,500 138,018

กว่าแผนการ

ดําเนินงานเนื่องจาก

มีการโอน

งบประมาณกลางปี

มาสมทบ คิดเป็น

ร้อยละ 61.43

32.93535161 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,491,700 491,297

โครงการสนับสนุนการผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

42.54742547 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 369,000 157,000

โครงการค่าใช้จ่ายด้าน

ยานพาหนะส่วนกลาง

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

54.23226033 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,796,200 974,120

โครงการความสัมพันธ์กับ

หน่วยงานและชุมชน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

29.32184874 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 595,000 174,465

โครงการบริหารจัดการงาน ตลาคม 2560 - 45.05834866 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 282,800 127,425โครงการบรหารจดการงาน

ประสานงาน

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

45.05834866 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 282,800 127,425

โครงการจัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 203,053

โครงการศึกษาและเตรียม

้ ื่ ป ั ป ี่

ตุลาคม 2560 - 

ั  

เป็นเงินโอนเข้า

ปี ิ

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0

ความพร้อมเพือปรับเปลียน

สภาพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

กันยายน 2561 กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร ระดับความสําเร็จของระบบ โครงการสร้างความร้ความ ตลาคม 2560 - โอนเข้ากลางปี และ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 82 730สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

ระดบความสาเรจของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการสรางความรูความ

เข้าใจ และรับฟังความ

คิดเห็นของบุคลากร 

นักศึกษาและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ

ปรับเปลี่ยนสถานภาพ

มหาวิทยาลัยอบลราชธานี 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเขากลางป และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 0 82,730

มหาวทยาลยอุบลราชธาน 

เป็นมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ

การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วย

ตนเอง ของนักศึกษาและ

บุคลากรทุกฝ่าย กระจาย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

32.13019658 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 310,300 99,700

ุ ุ

โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

67.15845539 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 225,300 151,308

38.48260164 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 536,200 206,344

โครงการสนับสนุนการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 34,000 0

โครงการจัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณ 0 0

โครงการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบแผน

งบประมาณ พัสดุ การเงิน

กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึง

จ่าย ลักษณะ 3 มิติ และ

ระบบบญัชีต้นทนกิจกรรม

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

219.4475138 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 181,000 397,200

ระบบบญชตนทุนกจกรรม

โดยความร่วมมือทางวิชาการ

โครงการสอบทานความ

ถูกต้องในการจัดทําบัญชี

รายงานทางการเงินระดับ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

18.65671642 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 107,200 20,000

มหาวิทยาลัย
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร การเรียนร้ฝึกฝน อบรม ด้วย โครงการจัดซื้อครภัณฑ์ของ ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 15 100 000 0สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

การเรยนรูฝกฝน อบรม ดวย

ตนเอง ของนักศึกษาและ

บุคลากรทุกฝ่าย กระจาย

โ ึ ่

โครงการจดซอครุภณฑของ

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) (วาง) เงนรายไดมหาวทยาลย 15,100,000 0

โครงการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษา

ด้านการเงินมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

30.87233333 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 600,000 185,234

โครงการบริหารจัดการ

เอกสารมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 570,200 0

นักศึกษา โครงการจัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 6,000

เชิงคุณภาพ โครงการจัดทํารายงาน

ประจําปี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10,000 0

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โ ั ่

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 9,600 0

โครงการดังกล่าว

99 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 60,000 59,400

72.97830375 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 101,400 74,000

90.4375 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 67,200 60,77490.4375 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 67,200 60,774

55.38461538 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 52,000 28,800

97.5 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20,000 19,500

โครงการบริหารจัดการ

ส่วนกลาง

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

23.13375791 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 17,167,000 3,971,372

โครงการจัดหาและ

บํารุงรักษาครุภัณฑ์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

77.23381487 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 186,900 144,350

โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0

ู

ออกไปหมดแล้ว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงคณภาพ โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตลาคม 2560 - 88 99447103 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 188 100 167 399สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

เชงคุณภาพ โครงการบรหารจดการทวไป ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

88.99447103 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 188,100 167,399

49.30328961 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 289,700 142,832

30.75125 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 80,000 24,601

17.21087436 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 136,100 23,424

46.49359223 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 103,000 47,888

31.8734668 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 686,800 218,907

24.78419898 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 136,700 33,880

48.00895522 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 13,400 6,433

31.33891626 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40,600 12,724

โครงการบริหารและจัดการ

ส่วนกลาง (เงินรายได้)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 72,000 0

103.7098876 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 133,500 138,453

โครงการสนับสนุนการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

35.97363083 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 49,300 17,735

58.56888361 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 84,200 49,315

ไ ้39.67741935 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 52,700 20,910

35.54371033 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 693,200 246,389

99.07284768 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 15,100 14,960
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงคณภาพ โครงการสนับสนนการ ตลาคม 2560 - 27 51396421 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 626 300 447 460สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

เชงคุณภาพ โครงการสนบสนุนการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

27.51396421 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 1,626,300 447,460

57.91828262 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 617,800 357,819

โครงการค่าใช้จ่ายค่า

สาธารณูปโภค

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1.481483333 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6,000,000 88,889

้โครงการจัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 56,369

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 0

โครงการศึกษาและเตรียม

ความพร้อมเพื่อปรับเปลี่ยน

สภาพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีเป็น

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณ 0 0

22.71687 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,000,000 227,169

โครงการประชุมสัมมนารอง

อธิการบดีฝ่ายแผนและ

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 400,000 0

ู

โครงการบริหารจัดการศูนย์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

28.8764 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4,200,000 1,212,809

โครงการเงินสํารองจ่าย

ทั่วไปมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0

เงินงบประมาณ 0 0

47.68785595 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 7,394,900 3,526,469

โครงการบริหารจัดการวิทยา

เขต

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 90,313
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงคณภาพ โครงการค่าใช้จ่ายเงิน ตลาคม 2560 - 62 64531116 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4 300 000 2 693 748สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

เชงคุณภาพ โครงการคาใชจายเงน

ประจําตําแหน่ง

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

62.64531116 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 4,300,000 2,693,748

โครงการค่าใช้จ่ายในการ

รักษาความสะอาด

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 697,400 0

49.46236929 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2,036,900 1,007,499

โครงการค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมและการ

จัดพิมพ์เอกสารทางการเงิน

ต่างๆ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 0

43 21226994 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 195 600 84 52343.21226994 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 195,600 84,523

โครงการค่าใช้จ่ายค่า

สมาชิกที่ประชุมรอง

อธิการบดีฝ่ายคลังแห่ง

ประเทศไทย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20,000 0

โครงการเงินรับฝาก ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 107,000 107,000

โครงการบริหารจัดการ

เอกสารมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 0

โครงการชําระคืนค่าปรับ ตลาคม 2560 - โอนเข้ากลางปี และ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 860,597โครงการชาระคนคาปรบ ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

โอนเขากลางป และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 0 860,597

โครงการสวัสดิการเครื่องดื่ม

บุคลากร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

56.87170129 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 178,100 101,289

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง ตุลาคม 2560 - 

ั  

61.00700485 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 4,311,300 2,630,195

เหมาแรงงาน กันยายน 2561

โครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้าง

พนักงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเงินรายได้

และค่างจ้างลูกจ้างชั่วคราว

เงินรายได้สํานักงาน

ิ ี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

67.77529225 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40,286,300 27,304,158

อธิการบดี
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงคณภาพ โครงการวัสดรวมศนย์ ตลาคม 2560 - โอนเข้ากลางปี และ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 403 730สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

เชงคุณภาพ โครงการวสดุรวมศูนย 

สํานักงานอธิการบดี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเขากลางป และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 0 403,730

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,010,900 0

โครงการประเมินผู้บริหาร ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

17.90840376 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 213,000 38,145

โครงการจัดทําเเผนกลยุทธ

สํานักงานพัฒนานักศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 31,400 0

โครงการจัดการประชมทาง ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 221 200 0โครงการจดการประชุมทาง

วิชาการสมาคม

สถาบันการศึกษาขั้นอุดม

แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ประจําประเทศไทย 

(สออ.ประเทศไทย)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) (วาง) เงนรายไดมหาวทยาลย 221,200 0

โครงการจัดหาชุดสูทตรา

สัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีสําหรับ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 72,000 0

โครงการบริหารและจัดการ ตลาคม 2560 - 78.05313589 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 229,600 179,210โครงการบรหารและจดการ

สระว่ายน้ํายอดเศรณี

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

78.05313589 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 229,600 179,210

เชิงปริมาณ โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

22.1705036 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 55,600 12,327

โครงการสนับสนุนการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

20 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 7,500 1,500

ของมหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการผลิต

สื่อประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 56,900 0

โครงการสนับสนุนค่าบํารุง

สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10,000 0

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงปริมาณ โครงการสนับสนนค่าบํารง ตลาคม 2560 - 122 3585526 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 38 000 46 496สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

เชงปรมาณ โครงการสนบสนุนคาบารุง

สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

122.3585526 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 38,000 46,496

โครงการจัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 5,458

เป็นเงินโอนเข้า (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 0

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

โครงการงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5,000,000 0

โครงการเงินทนสํารองของ ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 44 422 200 0โครงการเงนทุนสารองของ

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) (วาง) เงนรายไดมหาวทยาลย 44,422,200 0

โครงการเงินรับฝาก ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

95.74879418 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6,374,446 6,103,456

โครงการจัดทําคู่มือการ

ิ ั ิ ้ ั ิ ึ

ตุลาคม 2560 - 

ั

ไม่พบผลการ

ํ ิ ใ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20,000 0

ปฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษา กันยายน 2561 ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

โครงการค่าใช้จ่ายในการ

รักษาความปลอดภัย

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

61.66386494 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 16,807,000 10,363,846

ร้อยละของรายงานผลการ โครงการบริหารจัดการทั่วไป ตลาคม 2560 - 50.76223404 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 75,200 38,173รอยละของรายงานผลการ

ตรวจสอบตามแผน

โครงการบรหารจดการทวไป ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

50.76223404 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 75,200 38,173

โครงการสนับสนุนการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

15.29306931 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 101,000 15,446

โครงการจัดซื้อวัสดุ ตุลาคม 2560 - 

ั  

เป็นเงินโอนเข้า

ปี ิ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 0

กันยายน 2561 กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

โครงการยกระดับขีด

ความสามารถและ

ประสิทธิภาพของหน่วย

ตรวจสอบภายใน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

38.54246285 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 94,200 36,307
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพัฒนาระบบบริหาร จํานวน โครงการสนับสนนการ ตลาคม 2560 - 36 32843792 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 149 800 54 420สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพฒนาระบบบรหาร

และจัดการภายใน

จานวน โครงการสนบสนุนการ

ประชุมคณะกรรมการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

36.32843792 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 149,800 54,420

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 194,071,446 68,316,456

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์

ความรู้

เชิงคุณภาพ โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

้ ์ ้ ปี 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โ ั ่

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 11,618 0

สร้างองค์ความรู ้(ปี 2556) โครงการดังกล่าว

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ (ปี 2557)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

6.18762475 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 47,595 2,945

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ (ปี 2549)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 68,690 0

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

้ ิ ั ื่

ตุลาคม 2560 - 

ั

ไม่พบผลการ

ํ ิ ใ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 160,775 0

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ (ปี 2551)

กันยายน 2561 ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ (ปี 2552)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 116,525 0

ู

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ (ปี 2553)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

3.392360404 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 147,390 5,000

โ ้ ไ ้โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ (ปี 2554)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

5.981919438 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 59,346 3,550
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ เชิงคณภาพ โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 50 850 0สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการวจยเพอสรางองค

ความรู้

เชงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนกวจย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ (ปี 2555)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 50,850 0

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

้ ์ ้ ปี 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

5.332764505 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 46,880 2,500

สร้างองค์ความรู ้(ปี 2558)

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

สร้างองค์ความรู้ (ปี 2550)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 81,150 0

โครงการความร่วมมือเพื่อ

พัฒนาบทบาทของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ในการทํางานวิจัยเพื่อ

สนับสนุนการขับเคลื่อนการ

พัฒนาจังหวัด

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 6,504,790 6,504,790

พฒนาจงหวด

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

2555)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 80,265 0

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 21,350 0โครงการคาตอบแทนนกวจย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

2556)

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 21,350 0

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 17,985 0

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

2557)

โครงการดังกล่าว

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

2549)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 75,935 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ เชิงคณภาพ โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 278 400 0สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการวจยเพอสรางองค

ความรู้

เชงคุณภาพ โครงการคาตอบแทนนกวจย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

2550)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 278,400 0

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

่ โ โ ี ปี 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โ ั ่

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 323,250 0

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี(ปี 

2551)

โครงการดังกล่าว

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

2552)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 141,100 0

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

2553)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 178,400 0

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

้ ิ ั ื่

ตุลาคม 2560 - 

ั

ไม่พบผลการ

ํ ิ ใ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 61,450 0

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 

2554)

กันยายน 2561 ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย

งวดสุดท้าย งานวิจัยเพื่อ

ถ่ายถอดเทคโนโลยี (ปี 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10,985 0

2558)

โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ผลรวม 8,484,728 6,518,785

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 

รวบรวมและเผยแพร่องค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

สืบสานวัฒนธรรมและ

ประเพณีภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีงบประมาณ 2561

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 200,000 200,000

ศลปวฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ปงบประมาณ 2561

เชิงคุณภาพ  โครงการพฤกษานุรักษ์

มเหสักข์ นวมินทรานุสร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 70,000 70,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เชิงคณภาพ โครงการอทยาน ตลาคม 2560 - 100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 200 000 200 000สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการศกษา คนควา วจย 

รวบรวมและเผยแพร่องค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ี ป ี

เชงคุณภาพ โครงการอุทยาน

ศิลปวัฒนธรรมอีสานและ

ลุ่มน้ําโขง: ปรับพื้นที่ป่า

โดยรอบอุทยานฯ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 200,000 200,000

โครงการสานสัมพันธ์

มิตรภาพ ไทย – ลาว  ครั้งที่

 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 200,000 200,000

 14

จิตอาสาทําบุญ ตุนความดี 

วิธีธรรม ณ วัดหนองป่าพง

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 150,000 150,000

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษา

ใหม่ ม.อุบลฯ ประจําปี

การศึกษา 2561

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 100,000 0

วันรําลึกแห่งความดีร่วมกับ

จังหวัดอุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

40 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 75,000 30,000

สดุดีวีรกรรมพระประทุมวร

ราชสุริยวงศ์ ปี 2561

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

160 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 75,000 120,000

สืบสานประเพณีแห่เทียน

ั ั ี

ตุลาคม 2560 - 

ั

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 350,000 350,000

พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี กันยายน 2561

 การจัดงานประชุมวิชาการ 

นิทรรศการต่าง ๆ ของ

หน่วยงานที่ร่วมสนอง

พระราชดําริฯ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 200,000 200,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติ ตลาคม 2560 - 100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 130,000 130,000โครงการเฉลมพระเกยรต

พระบรมวงศานุวง ประจําปี

 2561

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

100 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 130,000 130,000

โครงการเผยแพร่งานบุญ

อีสาน บุญเดือน 8 - 12 

และงานบุญจุลกฐิน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 270,000 270,000

โครงการเผยแพร่ผลงาน

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 80,000 80,000
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เชิงคณภาพ โครงการความร่วมมือด้าน ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 175 000 0สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการศกษา คนควา วจย 

รวบรวมและเผยแพร่องค์

ความรู้และภูมิปัญญาด้าน

ศิลปวัฒนธรรม 

ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชงคุณภาพ โครงการความรวมมอดาน

ศิลปวัฒนธรรมกับจังหวัด

อุบลราชธานีและหน่วยงาน

อื่นๆและตามนโยบาย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 175,000 0

โครงการถวายรายงาน ตุลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 50,000 0

พร้อมกับนิทรรศการ อพ.สธ.

ในพิธีพระราทานปริญญา

บัตร ประจําปี 2560

กันยายน 2561 ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

โครงการบริหารจัดการ

อทยานศิลปวัฒนธรรม

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 100,000 100,000

อุทยานศลปวฒนธรรม

อีสานและลุ่มน้ําโขง ปะจําปี

 2561

กนยายน 2561

การจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 50,000 50,000

การบริหารโครงการและ

ั ํ ิ ใ

ตุลาคม 2560 - 

ั

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 191,600 191,600

สนับสนุนการดําเนินงานใน

กิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.

 และเครือข่าย อพ.สธ.

กันยายน 2561

บริหารงานทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 170,000 170,000

ศลปวฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจําปี 2561

กนยายน 2561

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้และภูมิปัญญาด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี  ผลรวม 2,836,600 2,511,600

โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสตร

เชิงคุณภาพ โครงการอาสาพัฒนาชนบท ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 180,000 180,000

กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

10.09296149 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 75,300 7,600

โครงการส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมบัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 0

โครงการดังกล่าว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการส่งเสริมและสนับสนน เชิงคณภาพ โครงการประชมสัมมนาการ ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20 000 0สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการสงเสรมและสนบสนุน

กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ

กิจกรรมนอกหลักสูตร

เชงคุณภาพ โครงการประชุมสมมนาการ

จัดการเรียนรู้ด้าน

บัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 20,000 0

โครงการประกวด

วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับ

บัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

6.944444444 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 72,000 5,000

โครงการกองทุนบํารุงกีฬา

และกิจกรรมนักศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

52.39473774 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 7,637,400 4,001,596

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ

นักศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 244,000 0

โครงการค่าย ม อบลฯ ตลาคม 2560 - 24 59016393 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 207 400 51 000โครงการคาย ม.อุบลฯ 

วิชาการ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

24.59016393 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 207,400 51,000

โครงการจัดสอบวัดความรู้

ทางภาษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 95,500 0

โครงการสนับสนุนทุน

ี่ ํ ั ั ึ

ตุลาคม 2560 - 

ั

ไม่พบผลการ

ํ ิ ใ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 990,000 0

แลกเปลี่ยนสําหรับนักศึกษา

 ม.อุบลฯ

กันยายน 2561 ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

เชิงปริมาณ โครงการจัดกิจกรรมสําหรับ

นักศึกษาต่างชาติ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

33.625 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 200,000 67,250

จํานวน UBU JOBFAIR ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

93.42572816 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 103,000 96,229

กนยายน 2561

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 9,829,600 4,408,674

โครงการสนับสนุนการบริหาร

ทั่วไป

นักศึกษา โครงการบํารุงอาคารเรียน

และโสตทัศนูปกรณ์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

28.09823105 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2,289,500 643,309

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารและจัดการ

ส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

93.65641825 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 4,815,800 4,510,306

และเทคโนโลยี

โครงการวันสําคัญของ

มหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 180,000 0

โครงการบริหารและจัดการ

ส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

97.70906146 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 1,052,700 1,028,583

สุขภาพ
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการสนับสนนการบริหาร เชิงคณภาพ โครงการบริหารและจัดการ ตลาคม 2560 - 40 87853839 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 7 669 600 3 135 220สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการสนบสนุนการบรหาร

ทั่วไป

เชงคุณภาพ โครงการบรหารและจดการ

ส่วนกลางด้านสังคมศาสตร์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

40.87853839 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 7,669,600 3,135,220

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ

สะอาดด้านสังคมศาสตร์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

55.88927433 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 1,066,600 596,115

เชิงปริมาณ โครงการปฐมนิเทศ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 89,000 0

จํานวน โครงการค่าสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 185,950 185,950

ุ

โครงการสนับสนุนการบริหารทั่วไป ผลรวม 17,349,150 10,099,483

โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษา

เป็นพี่เลี้ยง

จํานวนผู้เข้ารับการอบรม เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย

โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและการพัฒนา

ท้องถิ่น โดยมี

สถาบันอดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 15,499,860 15,499,860

สถาบนอุดมศกษาเปนพเลยง

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ผลรวม 15,499,860 15,499,860

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร

ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร

ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรู้

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

53.83374703 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 555,919,100 299,272,082

ู ู

โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ ผลรวม 555,919,100 299,272,082

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและ

ระบบมาตรฐานการวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 3,000,000 3,000,000

โครงการพัฒนาโครงสร้าง

ื้ ิ ั

ตุลาคม 2560 - 

ั  

51.82190531 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 47,121,000 24,419,000

พืนฐานทางการวิจัย กันยายน 2561

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรและระบบมาตรฐานการวิจัย ผลรวม 50,121,000 27,419,000

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร

เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 7,300
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพิธีพระราชทาน เชิงคณภาพ โครงการพิธีพระราชทาน ตลาคม 2560 - โอนเข้ากลางปี และ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 172 300สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพธพระราชทาน

ปริญญาบัตร

เชงคุณภาพ โครงการพธพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายเลี้ยง

รับรองและงานเลี้ยงแสดง

ความยินดี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเขากลางป และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 0 172,300

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายการเงิน

ั

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 18,200

และพัสดุ 100

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายจราจร

และรักษาความปลอดภัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 188,490

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 29,349

ปรญญาบตร ฝายจดการ

นักศึกษาและสวัสดิการ 

(กลุ่มจัดการนักศึกษา)

กนยายน 2561 เบกจาย รอยละ 

100

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการ

บัณฑิต

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 509,035

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดหาเงิน

ทูลเกล้า

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 23,100

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายต้อนรับ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 59,092

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 87,940

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายบันทึกภาพ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 31,342

100

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายปฐม

พยาบาล

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 63,704

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่าย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 200,906

ญญ

ประชาสัมพันธ์ 100
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการพิธีพระราชทาน เชิงคณภาพ โครงการพิธีพระราชทาน ตลาคม 2560 - โอนเข้ากลางปี และ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 1 203 272สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการพธพระราชทาน

ปริญญาบัตร

เชงคุณภาพ โครงการพธพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายประสาน

และบริหารจัดการ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเขากลางป และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 0 1,203,272

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายปริญาบัตร

และสูจิบัตร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 933,759

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายพิธีสงฆ์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 52,362

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายยานพาหนะ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 77,440

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายสถานที่

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 1,177,057

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการ

ั ึ ั ิ  

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 64,996

นักศึกษาและสวัสดิการ 

(กลุ่มสวัสดิการ)

100

โครงการพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายห้อง

รับรองส่วนพระองค์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 283,247

โครงการพิธีพระราชทาน ตลาคม 2560 - โอนเข้ากลางปี และ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 14,000โครงการพธพระราชทาน

ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการ

นักศึกษาและสวัสดิการ 

(กลุ่มดุริยางค์)

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

โอนเขากลางป และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 0 14,000

โครงการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผลรวม 0 5,196,890

โครงการบริหารและพัฒนา

ั

การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วย

 ั ึ

โครงการปฏิรูปหลักสูตร สื่อ

ั ี

ตุลาคม 2560 - 

ั  

ไม่พบผลการ

ํ ิ ใ

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 415,600 0

หลักสูตร ตนเอง ของนักศึกษาและ

บุคลากรทุกฝ่าย กระจาย

โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

และการจัดการเรียนการ

สอนเพื่อยกระดับคุณภาพ

การศึกษา

กันยายน 2561 ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการบริหารและพัฒนา เชิงคณภาพ โครงการประชมคณะ ตลาคม 2560 - ไม่พบผลการ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 150 000 0สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการบรหารและพฒนา

หลักสูตร

เชงคุณภาพ โครงการประชุมคณะ

ผู้บริหารบัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยของรัฐ และ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

 (ทคบร.) และศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไมพบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 150,000 0

โครงการสํารวจความพึง

พอใจผู้ใช้บัณฑิต

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10,000 0

โครงการสํารวจความพึง

พอใจต่อคุณภาพหลักสูตร

ระดับบัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 11,000 0

โครงการส่งเสริมการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนรู้

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

1.88751926 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 519,200 9,800

โครงการส่งเสริมการจัด

การศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

21.39449541 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 54,500 11,660

เชิงปริมาณ โครงการจัดทํารวมเล่ม

บทคัดย่อวิทยานิพนธ์และ

การค้นคว้าอิสระ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 5,000 0

โครงการบริหารและพัฒนาหลักสูตร ผลรวม 1,165,300 21,460

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ

การเรียนรู้แก่นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาวัสดุการศึกษา ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 3,039,900 0

การเรยนรูแกนกศกษา กนยายน 2561 ดาเนนงานใน

โครงการดังกล่าว

1.863528093 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณ 713,700 13,300

27.1550278 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 3,381,600 918,274

โครงการจัดหาวัสดุ

ึ  ( ิ ั

ตุลาคม 2560 - 

ั  

โอนเข้ากลางปี และ

ิ ่  ้  

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 128,931

การศึกษา (วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ฯ)

กันยายน 2561 เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

โครงการจัดหาวัสดุ

การศึกษา (คณะพยาบาล

ศาสตร์)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ออกไปหมดแล้ว

(ว่าง) (ว่าง) เงินงบประมาณ 0 0
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อ เชิงคณภาพ โครงการจัดหาวัสด ตลาคม 2560 - โอนเข้ากลางปี และ (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 0 814 194สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการจดหาและพฒนาสอ

การเรียนรู้แก่นักศึกษา

เชงคุณภาพ โครงการจดหาวสดุ

การศึกษา (คณะบริหาร

ศาสตร์)

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเขากลางป และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

100

(วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 0 814,194

โครงการจัดหาและพัฒนาสื่อการเรียนรู้แก่นักศึกษา ผลรวม 7,135,200 1,874,699

โครงการสนับสนุนและส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพของ

ั ึ

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โ ั ่

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3,000,000 0

นักศึกษา โครงการดังกล่าว

โครงการประกันอุบัติเหตุ

นักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

17.81413915 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 3,031,300 540,000

โครงการบรรเทาความ

เดือดร้อนของนักศึกษา ณ 

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ผลการดําเนินงานสูง

กว่าแผน ร้อยละ 

(ว่าง) สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 427,000 501,300

เดอดรอนของนกศกษา ณ 

หน่วยงานจัดการศึกษานอก

ที่ตั้ง จ.มุกดาหารที่จะย้ายมา

เรียนยัง ม.อุบลฯ

กนยายน 2561 กวาแผน รอยละ 

17.40

โครงการเชิดชูเกียรติผู้สร้าง

ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยด้าน

ิ ี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

เป็นเงินโอนเข้า

กลางปีและถูกเบิก

ไป ้

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0

กิจกรรมและกีฬา ออกไปหมดแล้ว

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 50,000 0

โครงการสนับสนนการ ตลาคม 2560 - 22.2 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 100,000 22,200โครงการสนบสนุนการ

ดําเนินงานเกี่ยวกับ

นักศึกษาประสบอุบัติเหตุ

บาดเจ็บ/เสียชีวิต

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

22.2 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 100,000 22,200

โครงการสนับสนุนและ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ

ภาพของนักศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

โอนเข้ากลางปี และ

เบิกจ่าย ร้อยละ 

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 160,000

ภาพของนักศึกษา 100

จํานวน โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน

ภายนอก

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

57.45285714 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 7,000,000 4,021,700

โครงการรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดใน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 90,000 0

ญ

สถานศึกษา โครงการดังกล่าว
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการสนับสนนและส่งเสริม จํานวน โครงการเลี้ยงรับรองคณะ ตลาคม 2560 - 15 7125 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 40 000 6 285สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม

ประสิทธิภาพ

โครงการสนบสนุนและสงเสรม

สวัสดิการและสวัสดิภาพของ

จานวน โครงการเลยงรบรองคณะ

ผู้บริหารทุนการศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

15.7125 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 40,000 6,285

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพของนักศึกษา ผลรวม 13,738,300 5,251,485

โครงการสนับสนุนการพัฒนา

วิชาการ

เชิงคุณภาพ โครงการ ส่งเสริมการพัฒนา

ความร่วมมือกับเครือข่าย

อุดมศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

50.25 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 20,000 10,050

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา

แห่งชาติ

โครงการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษสําหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

47.08529412 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 68,000 32,018

โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิชาการ ผลรวม 88,000 42,068

โครงการประชุมสัมมนาและ

อบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อ

เชิงคุณภาพ โครงการประชุมวิชาการ

การนําเสนอผลงานวิจัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

19.91483636 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 550,000 109,532

อบรมวชาชพตางๆ เพอ

เสริมสร้างความมั่นคงในการ

ประกอบอาชีพ

การนาเสนอผลงานวจย

ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ

และนานาชาติ

กนยายน 2561

โครงการจัดประชุมสัมมนา

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง  การ

กําหนดทิศทางยุทธศาสตร์  

และนโยบายของ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 153,400 0

และนโยบายของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่

การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

เชิงปริมาณ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 เรื่อง การบูรณาการองค์

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

19.89559844 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 922,400 183,517

 เรอง การบูรณาการองค

ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง

กนยายน 2561

โครงการประชุมสัมมนาและอบรมวิชาชีพต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ผลรวม 1,625,800 293,049

โครงการพัฒนาระบบการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

 ทั้งในด้านรปแบบการเรียน

เชิงคุณภาพ โครงการส่งเสริมการบูรณา

การการเรียนการสอนกับ

การทํางาน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

58.5383959 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 234,400 137,214

 ทังในด้านรูปแบบการเรียน

การสอน และการพัฒนาการ

เรียนการสอน

การทํางาน

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ทั้งในด้านรูปแบบการเรียนการสอน และการพัฒนาการเรียนการสอน ผลรวม 234,400 137,214

โครงการกิจกรรมด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

เชิงคุณภาพ โครงการปลุกจิตสํานึก ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 30,000 30,000

ุ

และสิ่งแวดล้อม
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มี โครงการกิจกรรมด้านการอนรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลรวม 30 000 30 000สานกงานอธการบด พฒนาระบบบรหารจดการใหม โครงการกจกรรมดานการอนุรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม ผลรวม 30,000 30,000

โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา

ตรีในประเทศ

เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนโครงการ

สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ

ระดับปริญญาตรีในประเทศ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 100,000 100,000

โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในประเทศ ผลรวม 100,000 100,000

โครงการทุนการศึกษาเฉลิม เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนโครงการ ตุลาคม 2560 - 100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 165,000 165,000

ราชกุมารี ทุนการศึกษาเฉลิมราชกกุมารี กันยายน 2561

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ผลรวม 165,000 165,000

โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับ

นักศึกษาพิการในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย

สําหรับนักศึกษาพิการใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 512,250 512,250

ุ ุ

โครงการค่าใช้จ่ายสําหรับนักศึกษาพิการในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลรวม 512,250 512,250

โครงการส่งเสริมและพัฒนา

ศักยภาพนิสิตนักศักษา

เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพนิสิต

นักศึกษา

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

99.9948122 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 1,927,600 1,927,500

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศักษา ผลรวม 1,927,600 1,927,500

โครงการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาและบุคลากรเพื่อ

รองรับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน และระดับสากล

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุน

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา

ต่างชาติ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 516,000 516,000

โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และระดับสากล ผลรวม 516,000 516,000

โครงการจัดตั้งศนย์บ่มเพาะ เชิงคณภาพ เงินอดหนนโครงการจัดตั้ง ตลาคม 2560 - 100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ 1,400,000 1,400,000โครงการจดตงศูนยบมเพาะ

วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

เชงคุณภาพ เงนอุดหนุนโครงการจดตง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน

สถาบันอุดมศึกษา

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

100 (วาง) ตามเปาหมาย เงนงบประมาณ 1,400,000 1,400,000

โครงการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ผลรวม 1,400,000 1,400,000

รวม 1,025,225,650 526,938,469

ใ ้ ี โ ็ โ ่ ้ ไ ้พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง โครงการพัฒนาบุคลากร ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการพัฒนาบุคลากร ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

0.0258 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1,000,000 258

โครงการกองทุนพัฒนา

บุคลากรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

56.85485802 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2,088,300 1,187,300

โครงการพัฒนาระบบและ ตุลาคม 2560 - 36.5369254 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 132,700 48,485โครงการพฒนาระบบและ

กลไกการบริหารงานบุคคล

ตุลาคม 2560  

กันยายน 2561

36.5369254 (วาง) ตามเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 132,700 48,485
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คณะ/หน่วยงาน
ความสอดคล้องกับ

กลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน
โครงการหลัก ตัวชี้วัดโครงการหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลาดําเนินการ ผลการดําเนินงาน ข้อแสนอแนะ

ผลการบรรลุ

เป้าหมาย
แหล่งงบประมาณ

 งบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร (บาท)
 รายจ่ายจริง (บาท)

สํานักงานอธิการบดี พัฒนาบคลากรให้มีสมรรถนะสง โครงการพัฒนาบคลากร ระดับความสําเร็จของระบบ โครงการอบรมพัฒนา ตลาคม 2560 - 7 083637816 (ว่าง) ต่ํากว่าเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1 001 700 70 957สานกงานอธการบด พฒนาบุคลากรใหมสมรรถนะสูง โครงการพฒนาบุคลากร ระดบความสาเรจของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการอบรมพฒนา

สมรรถนะของบุคลากร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

7.083637816 (วาง) ตากวาเปาหมาย เงนรายไดมหาวทยาลย 1,001,700 70,957

โครงการพัฒนาบุคลากร ผลรวม 4,222,700 1,306,999

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการเสริมสร้าง

สวัสดิการและสวัสดิภาพ

ของบุคลากร

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

20.83109371 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 849,400 176,939

โครงการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การทํางาน

ก่อนเกษียณอายุราชการ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) (ว่าง) เงินรายได้มหาวิทยาลัย 273,300 0

เชิงปริมาณ โครงการเชิดชูอาจารย์และ

บุคลากรเก่งและดี ม.อุบลฯ

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

ไม่พบผลการ

ดําเนินงานใน

โครงการดังกล่าว

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 10,000 0

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผลรวม 1,132,700 176,939

โครงการพัฒนาระบบบริหาร

และจัดการภายใน

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการสนับสนุนค่าบํารุง

สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

100 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 60,000 60,000

โครงการค่าใช้จ่ายค่า

โ

ตุลาคม 2560 - 

ั

59.60304122 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 2,232,000 1,330,340

สาธารณูปโภค กันยายน 2561

การเรียนรู้ฝึกฝน อบรม ด้วย

ตนเอง ของนักศึกษาและ

บุคลากรทุกฝ่าย กระจาย

โอกาสทางการศึกษาแก่ทุก

โครงการค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงบลงทุน

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

6.735366859 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 606,500 40,850

โครงการพัฒนาระบบบริหารและจัดการภายใน ผลรวม 2,898,500 1,431,190โครงการพฒนาระบบบรหารและจดการภายใน ผลรวม 2,898,500 1,431,190

โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่

สถาบันแห่งการเรียนรู้

ระดับความสําเร็จของระบบ

บริหารจัดการตามภารกิจ

โครงการจัดการความรู้ 

Mini_UKM

ตุลาคม 2560 - 

กันยายน 2561

30.08385722 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 187,700 56,467

โครงการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ ผลรวม 187,700 56,467

รวม 8,441,600 2,971,596

ั ีสํานักงานอธิการบดี ผลรวม 1,033,667,250 529,910,065
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