
1 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โดย กองแผนงาน 

 



2 

 

สารบัญ 

 
ส่วนที่ ๑ บทน ำ .............................................................................................................................................. 3 

ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรด ำเนินงำน ..................................................................................................................... 5 

ภำคผนวก .................................................................................................................................................... 14 

 



3 

 

ส่วนที่ ๑ บทน ำ 

 
1.1  แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดท าแผนปฏิบัตงิานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  เพ่ือ
ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานให้กับผู้บริหารของหน่วยงานในสังกัดในการก ากับติดตามผู้ปฏิบัติงานให้
ด าเนินงานตามแผนงาน โครงการกิจกรรม และเป้าหมายที่ก าหนด โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
 ปรัชญา 
 “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บทพื้นฐานความพอเพียง” 
 

วิสัยทัศน์   
 “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” 
 

อัตลักษณ์   
“สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม” 
 
เอกลักษณ์ 
“ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
 
พันธกิจ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่เหลากหลาย

ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
1. จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เป็นที่ยอมรับใน

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
๒.   พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 ของประชาชนและสังคมในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั่งยืน 
3.  พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความ  
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 เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 
4. อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิด 

และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 
5. อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปลูกฝังจิตส านึกรักบ้านเกิด 

และเชิดชูศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัย 
6. บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง 

ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
ท างานอย่างมีความสุข 

7. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข และมีความ
ผูกพันกับองค์กร 

8. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย 
และน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ การบริการ
ทางการศึกษา การบริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการ
ใช้ ICT เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
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ส่วนที่ ๒ สรุปผลกำรด ำเนินงำน 

ตามแผนปฏิบัติปฏบิัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
(1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560) 

 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ านวน ๔๓ ตัวชี้วัด มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๓๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ และผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๕๘ ซึ่งเมื่อพิจารณา
ร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด พบว่ามีผลการด าเนินงานที่สูงกว่าหรือเท่ากับเป้าหมาย (ร้อยละ ๑๐๐) 
จ านวน ๓๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๔๒ มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
จ านวน ๘ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๐ และมีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมายมากกว่าร้อยละ ๒๐ 
จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘  มีรายละเอียดดังตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 

ตัวชี้วัด 

ร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ต้ังแต่ 

ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

ร้อยละ 

๘๐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาประเทศ เปน็ท่ียอมรับในภูมภิาคลุม่น้ าโขง 

๖ ๕  ๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้
และนวัตกรรม ท่ีมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและ
สังคมในภูมภิาคลุม่น้ าโขงอย่างยั่งยืน 

๔ ๒ ๑ ๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น าด้านการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

๑๒ ๙ ๓  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ปลูกฝังแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สืบสาน 
ประเพณีท้องถิ่น และพัฒนาแหล่งเรียนรูด้้านศลิปวัฒนธรรมและ

๙ ๙   
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ประเด็นยุทธศาสตร ์
จ านวน 

ตัวชี้วัด 

ร้อยละผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

สูงกว่าหรือ
เท่ากับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 

ต้ังแต่ 

ร้อยละ 

๘๐ ขึ้นไป 

ต่ ากว่า 

ร้อยละ 

๘๐ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเกดิส านึกรักบ้าน
เกิดและองค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : บริหารจดัการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการเปลีย่นแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อ
การเรยีนรู้และการท างานอย่างมคีวามสุข 

๖ ๒ ๓ ๑ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ มี
สมรรถนะ ปฏิบตัิงานอย่างมีความสุข และมคีวามผูกพันกับ
องค์กร 

๔ ๓ ๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย และน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การบริหารจัดการ และ
ยกระดับความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดจิิทัล 

๒ ๒   

รวมตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๔๓ ๓๒ ๘ ๓ 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๗๔.๔๒ ๑๘.๖๐ ๖.๙๘ 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการเบิกจ่ายตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2560 รวมทั้งสิ้น 1,731,205,947.17 บาท  และมีผลการด าเนินงานดังตารางที่ ๒ 
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ตารางท่ี ๒  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 

1. โครงการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๑. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรท่ีมี
วิชาชีพ) ในคร้ังแรก

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๓.๒๑

2. โครงการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

๒. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลท้ังในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ

ร้อยละ ๐.๕๐ ๑.๐๗

3. โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ ๓. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการ ภายใน ๑ ปี

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๓.๔๐

4. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม ๔. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท า
ตรงสาขา

ร้อยละ ๗๕.๐๐ ๘๕.๓๒

5. โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ ๕. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และการเป็นท่ีพ่ึงของสังคมด้านภาวะผู้น า 
การท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการ
พัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต)

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๕.๓๘

1. สร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณภาพมาตรฐานใน
ระดับสากล  มีคุณธรรม
น าความรู้  คิดเป็น  ท า
เป็น  และ ด ารงชีวิตบน
พ้ืนฐานความพอเพียง

1. จัดการศึกษาท่ีได้
มาตรฐานสากล เพ่ือเป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนา
ประเทศ เป็นท่ียอมรับใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

พัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หน่วยท่ีวัด ผล
การ

ด าเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย
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ตารางท่ี ๒  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

1. โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์
ความรู้ท่ีมีศักยภาพ

๑. ร้อยละขององค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปใช้
อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๗๓.๙๓

2. โครงการเพ่ือพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานบุคลากรและระบบมาตรฐาน
การวิจัย

๒. จ านวนนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน/
ช้ินงาน

๑๕ ๑๗

1. โครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย

๑. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย

โครงการ ๙๕ ๒๔๘

2. โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

๒. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก

โครงการ ๒๐ ๑๒๐

2. วิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่และ
ผลงานสร้างสรรค์  ท่ี
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขงและอาเซียน

2. พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม ท่ีมุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างย่ังยืน

3. บริการวิชาการ และ
เสริมสร้างความร่วมมือ
กับชุมชน สังคม ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

3. พัฒนาบทบาทในการเป็น
ผู้น าด้านการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและ
สังคม บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง

พัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หน่วยท่ีวัด ผล
การ

ด าเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย
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ตารางท่ี ๒  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

3. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ๓. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนใน
ชุมชน/สังคมเพ่ือตอบสนองสังคมสูงวัย

กิจกรรม/
โครงการ

๕ ๒๔

4. โครงการบริหารจัดการขยะและ
ส่ิงแวดล้อม

๔. ร้อยละของโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทาง
การศึกษาของนักเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ี
เพ่ิมข้ึน

ร้อยละ ๕๐.๐๐ ๙๕.๐๐

5. โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์

๕. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ท่ีเกิดข้ึน ราย ๕ ๗

6. โครงการพัฒนาการบริการ
รักษาพยาบาลและดูแลสุขภาพให้กับ
ชุมชน

๖. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก

ร้อยละ ๘๕.๐๐ ๙๐.๓๓

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว

๗. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

รับรอง ๑ ๑

๘. ร้อยละของรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการ
บริการวิชาการ

ร้อยละ ๕.๐๐ ๒๖.๐๒

๙. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ท่ีมี
การด าเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการน าความรู้
จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเน่ือง

ร้อยละ ๕.๐๐ ๖๓.๘๖

3. พัฒนาบทบาทในการเป็น
ผู้น าด้านการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วม เพ่ือ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชนและ
สังคม บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง

3. บริการวิชาการ และ
เสริมสร้างความร่วมมือ
กับชุมชน สังคม ใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

พัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หน่วยท่ีวัด ผล
การ

ด าเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย

 



10 

 

ตารางท่ี ๒  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

โครงการพัฒนาระบบและกลไกการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

๑. ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท่ีเช่ือมโยงไปสู่การท าวิจัย/
บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา

ร้อยละ ๒๐.๐๐ ๕๗.๒๕

๒. จ านวนแหล่งเรียนรู้ท่ีได้รับการพัฒนาท้ัง
ในและนอกมหาวิทยาลัย

จ านวน ๑ ๙

๓. จ านวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า กิจกรรม
ต่อปี

ผลงาน ๗๕ ๒๐๘

๔. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๔.๗๖

๕. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๔.๙๕

๖. จ านวนกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้แสดงผล
งาน

กิจกรรม ๕ ๑๓

๗. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ

ร้อยละ ๘๐.๐๐ ๘๔.๕๒

4.  ท านุบ ารุง  ฟ้ืนฟู  
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถ่ินและภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง

4. อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี
 วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ปลูกฝัง
จิตส านึกรักบ้านเกิด และเชิด
ชูศักด์ิศรีของมหาวิทยาลัย

พัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หน่วยท่ีวัด ผล
การ

ด าเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย
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ตารางท่ี ๒  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

๑. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
ของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คะแนน สูงมาก สูงมาก

๒. รายได้สุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบริหาร
จัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และทรัพย์สิน
ทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base 
line ปี ๒๕๕๙

ร้อยละ ๒.๐๐ ๔.๕๗

๑. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถนะสูง ร้อยละ ๔๕.๐๐ ๕๕.๑๙

๒. จ านวนของบุคลากรท่ีได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ือเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย

คน ๓๐ ๖๘

๓. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน

ร้อยละ ๗๕.๐๐ ๗๕.๘๘

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ระบบ
บริหารงานทรัพยากร
มนุษย์และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถ
รองรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

5. บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล สามารถปรับตัว
ให้ทันกับพลวัตรการ
เปล่ียนแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล และ สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนรู้และการท างานอย่างมี
ความสุข

6.พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้
มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
และมีความผูกพันกับองค์กร

โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล

พัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หน่วยท่ีวัด ผล
การ

ด าเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย
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ตารางท่ี ๒  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

๑. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย

ระดับ ๓.๕๑ ๓.๘๗

๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบส่ือสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
โครงข่ายดิจิตอล

ระดับ ๔.๐๐ ๔.๐๐

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัย 
ม่ันคง ปลอดภัย และน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพ่ือสนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการ
ทางการศึกษา การบริหาร
จัดการ และยกระดับ
ความสามารถของนักศึกษา
และบุคลากรในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล

5. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการ ระบบ
บริหารงานทรัพยากร
มนุษย์และโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศให้สามารถ
รองรับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

พัธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ ช่ือโครงการหลักของมหาวิทยาลัย ตัวช้ีวัด หน่วยท่ีวัด ผล
การ

ด าเนินงาน

ค่า
เป้าหมาย
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ตารางที่ 3  แสดงผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ าแนกตามหน่วยงาน 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ
1 คณะเกษตรศาสตร์            89 84.76%              7 6.67%              9 8.57%           105 100.00%
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์            13 52.00%            12 48.00%             -   0.00%            25 100.00%
3 คณะวิทยาศาสตร์              7 43.75%              9 56.25%             -   0.00%            16 100.00%
4 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์            17 89.47%              2 10.53%             -   0.00%            19 100.00%
5 คณะเภสัชศาสตร์              9 90.00%              1 10.00%             -   0.00%            10 100.00%
6 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข           127 68.28%            59 31.72%             -   0.00%           186 100.00%
7 คณะพยาบาลศาสตร์            17 89.47%              2 10.53%             -   0.00%            19 100.00%
8 คณะศิลปศาสตร์            41 100.00% 0.00%             -   0.00%            41 100.00%
9 คณะบริหารศาสตร์            23 71.88%              9 28.13%             -   0.00%            32 100.00%

10 คณะนิติศาสตร์            21 55.26%            17 44.74%             -   0.00%            38 100.00%
11 คณะรัฐศาสตร์            66 94.29%              4 5.71%             -   0.00%            70 100.00%
12 ส านักงานอธิการบดี           306 97.45%              8 2.55%             -   0.00%           314 100.00%
13 ส านักวิทยบริการ            14 100.00% 0.00%             -   0.00%            14 100.00%
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย            20 76.92%              6 23.08%             -   0.00%            26 100.00%
15 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์            28 96.55%              1 3.45%             -   0.00%            29 100.00%
16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              5 62.50%              3 37.50%             -   0.00%              8 100.00%
17 สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี
             7 100.00%             -   0.00%             -   0.00%              7 100.00%

ผลรวมท้ังหมด          810 84.46%          140 14.60%              9 0.94%          959 100.00%

ร้อยละ
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดคณะ/หน่วยงาน

บรรลุตามเป้าหมาย ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย สรุปผลการด าเนินงานยังไม่ได้ จ านวน

 
หมายเหตุ :   ตัวช้ีวัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ หมายถึง ตัวช้ีวัดในโครงการวิจัยที่ได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจา่ยในปีงบประมาณ ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ข้อมลู 
                 และจัดท ารูปเลม่
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ภำคผนวก 

 



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
ความสามารถ  มีคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสาธารณะ รู้
รักสามัคคี และความ
รับผิดชอบ สามารถพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง  ทัน
ต่อการเปล่ียนแปลง เพ่ือให้
ประสบผลส าเร็จในการ
ประกอบอาชีพและมี
ความสุขในการด าเนินชีวิต 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และพัฒนา

โครงการกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิต

ร้อยละนักศึกษาคงอยู่ ร้อยละ
 75

สนับสนุนการผลิตบัณฑิตศึกษา
 สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่/ 
พืชสวน/ สัตวศาสตร์/ประมง/
วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้          100,000            16,692

ร้อยละนักศึกษาท่ีรับจริงต่อ
จ านวนรับตามแผน ร้อยละ 75

สนับสนุนทุนการศึกษา  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          190,000            52,900

ร้อยละนักศึกษาท่ีส าเร็จ ร้อย
ละ 70

สนับสนุนท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          250,000          110,000

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีและอ่ืน ๆ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้       1,228,000       1,065,156

สนับสนุนผลิตบัณฑิตศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร
และการจัดการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            50,000            34,350

สนับสนุนผลิตบัณฑิตสาสขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            90,850                    -   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะเกษตรศำสตร์
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรกองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตบัณฑิต ผลรวม 1,908,850     1,279,098     
โครงการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 100

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ 93.33

- ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้       2,475,600       2,208,897

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

โครงการปรับปรุงหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
เกษตรศาสตร์ (โท-เอก)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการปรับลดกิจกรรม 
และผลการด าเนินงานคิดเป็น

- - เงินรายได้            30,000                    -   

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
90

กิจกรรมนักศึกษาเทอมต้น  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ 80

- - เงินรายได้              3,000              2,000

ร้อยละจ านวนนักศึกษาข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า  ร้อย
ละ 80

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีน้อง
ใหม่

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 114.35

- - เงินรายได้              5,000              5,000

การตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ระดับคณะฯ)     ปี
การศึกษา 2559

 -  - - - เงินรายได้            99,000                    -   

กิจกรรมการพัฒนาฟาร์มของ
ทุกภาควิชา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้              5,000              1,000

กิจกรรมควบคุมดูแลโครงการ
และกิจกรรมนักศึกษา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จไม่ใช้
งบประมาณ

- - เงินรายได้            30,000                    -   

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            20,000            24,200

กิจกรรมพ่ีพบน้องช้ันปีท่ี 1  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้              5,000            11,600

กิจกรรมพ่ีสอนน้อง (พัฒนา
วิชาการ)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            20,000              5,450

กิจกรรมมือเรียวเก่ียวรวง  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            10,000            11,800



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

กิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์เพ่ิม
ประสบการณ์และให้ข้อมูล
ข่าวสารศิษย์เก่า

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จไม่ใช้
งบประมาณ

- - เงินรายได้              5,000                    -   

กิจกรรมส่งเสริมการปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือให้รู้จักตนเอง และมี
ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี
พระคุณ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            20,000            19,059

กิจกรรมส่งเสริมการรู้จักกาล
เทศ เน้นการแต่งกาย

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้              3,000              3,000

กิจกรรมสืบสานศิลวัฒนธรรม
อีสาน

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จไม่ใช้
งบประมาณ

- - เงินรายได้            10,000                    -   

กิจกรรมแสดงความยินดีแก่
บัณฑิต

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            30,000            30,000

กิจกรรมไหว้ครู  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้              2,000              2,000

กิจรรมสมทบการเป็นเจ้าภาพ
ร่วมประชุมวิชาการและเป็น
สมาชิกสภาวิชาการ/สภา
คณบดีสาขาเกษตรศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            50,000            30,110

ค่ายผู้น า 4  จอบ  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            60,000            39,870

โครงการกองทุนประกันความ
เส่ียงฯ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            10,000            10,000

โครงการกีฬา 3 เสียม  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            20,000            20,000

โครงการกีฬาเปิดกระป๋อง  ต.ค.2559-30 กย.2560 งดการจัดกิจกรรม - - เงินรายได้            30,000                    -   

โครงการค่าตอบแทนนักศึกษา
ปฏิบัติงาน

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            50,000            28,050

โครงการค่ายพัฒนาแกนน า
นักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            30,000            28,480



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการงานประเพณี 4  
จอบแห่งชาติ(เจ้าภาพ)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          300,000            72,287

โครงการเตรียมความพร้อม
บัณฑิต/ปัจฉิมนิเทศ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            40,000            40,000

โครงการนิเทศงานสหกิจศึกษา  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            69,400              7,480

โครงการบรรยาย/เสวนาเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคม
อาเซียนส าหรับนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ 2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            30,000                    -   

โครงการบริการวิชาการ/
ฝึกอบรมด้านการเกษตรให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรจาก
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          100,000                    -   

โครงการบริหารความเส่ียง  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จไม่ใช้
งบประมาณ

- - เงินรายได้            15,000                    -   

โครงการบริหารจัดการ
ส่วนกลาง

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้       5,107,840          250,303

โครงการผลิตเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน

 ต.ค.2559-30 กย.2560  - - - เงินรายได้            20,000                    -   

โครงการเผยแพร่องค์ความรู้
และงานวิจัยท่ีน าไปใช้เพ่ิมขีด
ความสามารถของชุมชนใน
ท้องถ่ินประจ าปี 2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560  - - - เงินรายได้            17,000                    -   

โครงการพระราชทานปริญญา
บัตร

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            20,000            20,000

โครงการพัฒนาทักษะการขับข่ี
รถยนต์และวินัยจราจร(นศ.ปี
3หรือปี4)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            20,000            17,390



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา
ระยะส้ัน คณะเกษตรศาสตร์
เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและระดับสากล 
ประจ าปีงบประมาณ 2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          100,000            29,925

โครงการสนับสนุนประกอบ
ธุรกิจเกษตร

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            10,000            10,000

โครงการสัมมนากิจกรรม
นักศึกษาเทอมปลาย

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้              3,000              3,000

โครงการอบรมแนวทางการ
จัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษท่ี 21 และการให้
ค าปรึกษา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการโดยเข้าอบรมท่ี
มหาวิทยาลัยจัด

- - เงินรายได้            31,000                    -   

เทคนิคการสอนและวัดผล :   
การวัดผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcome)  อย่าง
มีประสิทธิภาพ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการโดยเข้าอบรมท่ี
มหาวิทยาลัยจัด

- - เงินรายได้            25,600                    -   

แนะแนวการเลือกสาขา 
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา
 2558 คณะเกษตรศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            14,500              6,600

แนะแนวการวางแผนการเรียน
ส าหรับน าศึกษาช้ันปีท่ี 1 คณะ
เกษตรศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560  - - - เงินรายได้            31,600                    -   

แนะแนวหลักสูตร และ
แนวทางการรับนักศึกษาเข้า
ศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ปี 
พ.ศ. 2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560  - - - เงินรายได้            61,000                    -   

ประชาสัมพันธ์คณะ
เกษตรศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            30,000            25,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา คณะ
เกษตรศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการโดยไม่ใช้
งบประมาณ

- - เงินรายได้            72,000                    -   

พัฒนาทักษะวิชาการเพ่ิม
ศักยภาพเพ่ือสนับสนุนการ
แข่งขันของนักศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 สนับสนุนกิจกรรม 
Foofinnovation

- - เงินรายได้            60,000                    -   

สนับสนุนเงินค่าตอบแทน
กรรมการสอบ/ท่ีปรึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          375,000          118,500

สนับสนุนเงินรางวัลส าหรับ
นักศึกษาท่ีมีผลงานดีเด่นด้าน
ต่าง ๆ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            30,000            29,000

สนับสนุนท าปัญหาพิเศษนศ.
ปริญญาตรี

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          250,000          325,209

สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาต่อคณะ
เกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 
2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            33,200            16,800

โครงการเงินผลประโยชน์จาก
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน
ตามภารกิจหลัก -อาคาร
สัมมนาวิชาการและท่ีพัก
นักศึกษาฝึกงาน)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          275,760          183,685

โครงกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศำสตร์ ผลรวม 10,164,500   3,635,695     
โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีคณะ
เกษตรศาสตร์

ร้อยละนักศึกษาคงอยู่ ร้อยละ
 75

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
การเกษตรสาขาพืชสวน

- ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         105,400            98,342

ร้อยละนักศึกษาท่ีรับจริงต่อ
จ านวนรับตามแผน ร้อยละ 75

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
การเกษตรสาขาพืชไร่

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         106,500            78,697



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ร้อยละนักศึกษาท่ีส าเร็จ ร้อย
ละ 70

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
การเกษตรสาขาสัตวศาสตร์

- ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         113,800          108,995

โครงการบริหารจัดการ
ส่วนกลาง

-  - - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           99,800                    -   

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
การเกษตรสาขาประมง

-  - - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           93,100            92,839

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
การเกษตรสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร

-  - - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           80,800            69,223

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต_ส านักงานไร่ฝึก
ทดลองฯ

-  - - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         124,800            68,128

โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต_ส านักงานเลขานุการ

-  - - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         259,400          997,815

โครงการสหกิจศึกษา -  - - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           15,000                    -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรีคณะเกษตรศำสตร์ ผลรวม 998,600        1,514,040     
โครงการสนับสนุนจัด
การศึกษาสาขา
เกษตรศาสตร์ 
(ทุนการศึกษาและบริจาค)

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

โครงการสนับสนุนจัด
การศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์ 
(ทุนการศึกษาและบริจาค)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 100

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้          195,000       1,377,600

โครงกำรสนับสนุนจัดกำรศึกษำสำขำเกษตรศำสตร์ (ทุนกำรศึกษำและบริจำค) ผลรวม 195,000        1,377,600     



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการทุนบริจาคและ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
และสถาบันต่าง ๆ (เจ้าภาพ
 4  จอบ/งานเกษตร)

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

โครงการทุนบริจาคและ
ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
และสถาบันต่าง ๆ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 100

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้       3,300,000       2,789,500

โครงกำรทุนบริจำคและทุนกำรศึกษำจำกหน่วยงำนและสถำบันต่ำง ๆ (เจ้ำภำพ 4  จอบ/งำนเกษตร) ผลรวม 3,300,000     2,789,500     
รวม    16,566,950    10,595,933

รวม    16,566,950    10,595,933
2 พัฒนางานวิจัยด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร สร้างองค์
ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ
แก้ปัญหาให้กับชุมชน
ท้องถ่ิน ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
และอาเซียน   โดยเน้น
งานวิจัยแบบบูรณาการและ
ส่งเสริมความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ต่างประเทศ

กระบวนการผลิตไซรัปจาก
ขนุนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติเชิงหน้าท่ี

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ ร้อยละ 75

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม)

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         300,000          272,844

กระบวนกำรผลิตไซรัปจำกขนุนเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติเชิงหน้ำท่ี ผลรวม 300,000        272,844        
การเพ่ิมอายุการเก็บรักษา
ปลาร้าบองด้วยเทคโนโลยี
เฮอร์เดิล

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ ร้อยละ 75

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม)

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         325,000          214,363

กำรเพ่ิมอำยุกำรเก็บรักษำปลำร้ำบองด้วยเทคโนโลยีเฮอร์เดิล ผลรวม 325,000        214,363        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

การแยก linkage drag 
ระห-ยีน Bph3 ต้านทาน
เพล้ียกระโดดสีน้ าตาลและ
ยีน wx ควบคุมปริมาณอ
ไมโลสเพ่ือการพัฒนาสาย
พันธ์ุข้าวเหนียวหอม
ต้านทานเพล้ียกระโดดสี
น้ าตาลโดยการใช้
เคร่ืองหมายโมเลกุลช่วยใน
การคัดเลือก

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ ร้อยละ 75

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม)

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         300,000          252,929

กำรแยก linkage drag ระห-ยีน Bph3 ต้ำนทำนเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำลและยีน wx ควบคุมปริมำณอไมโลสเพ่ือกำรพัฒนำสำยพันธ์ุข้ำวเหนียวหอมต้ำนทำนเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำลโดยกำรใช้เคร่ืองหมำยโมเลกุลช่วยในกำรคัดเลือก  ผลรวม300,000        252,929        
การศึกษาความสามารถใน
การรวมตัวของมะเขือเทศสี
ดาสายพันธ์ุแท้

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ ร้อยละ 75

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม)

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         300,000          300,000

กำรศึกษำควำมสำมำรถในกำรรวมตัวของมะเขือเทศสีดำสำยพันธ์ุแท้ ผลรวม 300,000        300,000        
โครงกาวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

ร้อยละจ านวนโครงการได้รับ
สนับสนุน ร้อยละ 70

สมรรถนะการผลิตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โคลูกผสมพ้ืนเมืองxโลว์ไลน์
แองกัสท่ีเล้ียงแบบปล่อย
แปลงและเสริมด้วยกาก แป้ง
มันส าปะหลังหมัก (ดร.เรืองยศ)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ไม่ได้รับงบประมาณ และมี
ผลการด าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 38

- ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้          294,700                    -   

การพัฒนาสายพันธ์ุพริกท่ีมี
ความคงตัวทางพันธุกรรมของ
ลักษณตัวผู้เป็นหมัน (ดร.บุบผา
 ใจเท่ียง) สวทช

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          565,000          251,000

การพัฒนาอาหารเลียราง 
(Creep feed) ส าหรับลูกโค
ขุนสายเลือดยุโรปโดยใช้
วัตถุดิบท่ีมีในท้องถ่ิน (ทุน
อาจารย์รุ่นใหม่) ดร.เรืองยศ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ไม่ได้รับงบประมาณ - - เงินรายได้          600,000                    -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการ TGIST ป.โท (ดร.
เอกสิทธ์ิ อ่อนสอาด)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ไม่ได้รับงบประมาณ - - เงินรายได้          270,000                    -   

โครงกำวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 1,729,700     251,000        
แนวทางการเพาะเล้ียงหอย
โข่งในระบบโรงเพาะฟัก: 
ระยะท่ี 1 การศึกษา
อัตราส่วนพ่อแม่พันธ์ุ 
รูปแบบอาหารท่ีเหมาะสม
ต่อการอนุบาล

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ ร้อยละ 75

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม)

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         300,000          268,981

แนวทำงกำรเพำะเล้ียงหอยโข่งในระบบโรงเพำะฟัก : ระยะท่ี 1 กำรศึกษำอัตรำส่วนพ่อแม่พันธ์ุ รูปแบบอำหำรท่ีเหมำะสมต่อกำรอนุบำล ผลรวม 300,000        268,981        
ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจ๊ับอุบล
ผสมข้าวเม่าก่ึงส าเร็จรูปเพ่ือ
สุขภาพ

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม)

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         300,000          300,000

ผลิตภัณฑ์เส้นกวยจ๊ับอุบลผสมข้ำวเม่ำก่ึงส ำเร็จรูปเพ่ือสุขภำพ ผลรวม 300,000        300,000        
ศึกษาคุณลักษณะและ
ปริมาณสารส าคัญท่ีมีอยู่ใน
หอมแดงงอกท่ีผลิตใน
อุณหภูมิและระยะเวลาท่ี
ต่างกัน

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ ร้อยละ 75

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม)

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         290,800          272,980

ศึกษำคุณลักษณะและปริมำณสำรส ำคัญท่ีมีอยู่ในหอมแดงงอกท่ีผลิตในอุณหภูมิและระยะเวลำท่ีต่ำงกัน ผลรวม 290,800        272,980        
สมรรถนะการผลิตและ
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
ของโคลูกผสมพ้ืนเมืองx โลว์
ไลน์แองกัสท่ีเล้ียงแบบ
ปล่อยแปลงและเสริมด้วย
กากแป้งมันส าปะหลังหมัก

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ ร้อยละ 75

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท า
รูปเล่ม) คิดเป็นร้อยละ 75

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         294,700          276,771

สมรรถนะกำรผลิตและผลตอบแทนทำงเศรษฐกิจของโคลูกผสมพ้ืนเมืองx โลว์ไลน์แองกัสท่ีเล้ียงแบบปล่อยแปลงและเสริมด้วยกำกแป้งมันส ำปะหลังหมัก ผลรวม 294,700        276,771        
สารออกฤทธ์ิและกิจกรรม
การต้านอนุมูลอิสระในใบ
มะละกอ

ร้อยละของผลงานท่ีคาดว่าจะ
ส าเร็จ ร้อยละ 75

 โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

 ต.ค.2559-30มี.ค..2561 อยู่ระห-ด าเนินการ
(วิเคราะห์ข้อมูล,จัดท ารูปเล่ม)

- ยังไม่สามารถสรุป
ผลได้ เน่ืองจากอยู่
ระห-วิเคราะห์ข้อมูล

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         300,000          203,951

สำรออกฤทธ์ิและกิจกรรมกำรต้ำนอนุมูลอิสระในใบมะละกอ ผลรวม 300,000        203,951        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสนับสนุนงานวิจัย
จากเงินเงินรายได้คณะ
เกษตรศาสตร์

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ 
จ านวน 7 โครงการ

อุปกรณ์ติดล าต้นไม้ยืนต้นให้
ตรง

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน
 7 โครงการ

- - เงินรายได้            20,000              6,274

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

ถุงเก็บเก่ียวทุเรียนแบบมีเคียว
เก่ียวข้ันผลและด้ามจับ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            20,000            20,000

การผลิตน้ าหมักสมุนไพรกล่ิน
หอมด้วยโพรไบโอิติก

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            40,000            40,000

การพัฒนาสีผลต่อคุณภาพ
เมล็ดพันธ์ุมะเขือเปราะ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            40,000            40,000

อิทธิพลของการห่อผลในระยะ
ก่อนการเก็บเก่ียวต่อคุณภาพ
ของมะม่วงพันธ์ุแก้วขม้ิน

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            40,000            39,375

อิทธิพลของแสงแอลอีดีต่อการ
เจริญเติบโตและการออกดอก
ของเบญจมาศ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            40,000            40,000

อุปกรณ์ตัดแต่งก่ิงไม้ในท่ีสูง  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            20,000            10,656

โครงกำรสนับสนุนงำนวิจัยจำกเงินเงินรำยได้คณะเกษตรศำสตร์ ผลรวม 220,000        196,305        
โครงการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก

โครงการจาก วช. แห่งชาติ   
ดร.ยุวดี ชูประภาวรรณ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ได้รับงบประมาณปี 2561 - - เงินรายได้       1,000,000                    -   

โครงการวิจัย สกว. พวอ. ป.โท
 (ดร.วิริยา พรมกอง)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ไม่ได้รับงบประมาณ - - เงินรายได้          300,000                    -   

โครงการสวทช.   TGISI    ป.
เอก (ดร.วีรเวทย์ อุทโธ)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          400,000          330,000

โครงการสวทช.   YSTP    ป.
ตรี (ดร.วีรเวทย์ อุทโธ)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          100,000          100,000

โครงกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 1,800,000     430,000        
รวม      6,460,200      3,240,126

รวม      6,460,200      3,240,126



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

3 พัฒนาและสนับสนุนงาน
บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมท่ีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการเกษตร 
ความม่ันคงทางอาหาร 
พัฒนาชุมชนและสังคมบน
พ้ืนฐานความพอเพียงท้ังใน
และต่างประเทศ

การจัดการความรู้ด้าน
การเกษตร เพ่ือโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ -  - - - -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 83

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 60 คน

 โครงการบริการวิชาการ 17 พย.59,2 มี.ค.,15,22 
มิย.60

ด าเนินการแล้วเสร็จ และมี
ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 
66 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           97,500            93,607

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ -  - - สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ -  - - สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรเกษตร เพ่ือโครงกำรอำหำรกลำงวันในโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน ผลรวม 97,500          93,607          
การผลิตผักปลอดภัยจาก
สารพิษ : การปลูกพืชไม่ใช้
ดินในระบบปลูกผักในวัสดุ
ทดแทนดิน (Substrate 
culture)

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 88.73

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ 60 คน  โครงการบริการวิชาการ  ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 68 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           97,000            97,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
100

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 2

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

กำรผลิตผักปลอดภัยจำกสำรพิษ : กำรปลูกพืชไม่ใช้ดินในระบบปลูกผักในวัสดุทดแทนดิน (Substrate culture) ผลรวม 97,000          97,000          
การผลิตพืชอาหารสัตว์
คุณภาพดี เพ่ือใช้ในการ
เล้ียงปศุสัตว์แบบย่ังยืน ปีท่ี
 6

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ จ านวน 
100 บาท/ราย

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
86.42

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 100 คน

 โครงการบริการวิชาการ รุ่นท่ี 1 25-26 มี.ค.60
รุ่นท่ี 2 22-23 เม.ย.60

ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 100 คน

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงาน มากกว่าร้อยละ 
90

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

กำรผลิตพืชอำหำรสัตว์คุณภำพดี เพ่ือใช้ในกำรเล้ียงปศุสัตว์แบบย่ังยืน ปีท่ี 6 ผลรวม 100,000        100,000        
การพัฒนาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อาหารพ้ืนบ้านส าหรับ
ผู้สูงอายุ

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

- - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
96.5

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 30 คน

 โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60
อบรม 29 ก.ย.60

ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
จ านวนผู้เข้าร่วม 41 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         200,000          176,203

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

- - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
100

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

- -  - - - -                    -                      -   

กำรพัฒนำพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรพ้ืนบ้ำนส ำหรับผู้สูงอำยุ  ผลรวม 200,000        176,203        
การส่งเสริมการพ่ึงตนเอง
และความเข้มแข็งของ
ชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ -  - - - -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 50 คน

 โครงการบริการวิชาการ - อยู่ระห-ด าเนินการ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         200,000          176,203

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 95

 โครงการบริการวิชาการ -  - - - -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ -  - - - -                    -                      -   

กำรส่งเสริมกำรพ่ึงตนเองและควำมเข้มแข็งของชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์  ผลรวม 200,000        176,203        
การสร้างจิตส านึกการ
อนุรักษ์ทรัพยากรประมง 
รุ่นท่ี 1

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 98.55

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 30 คน

 โครงการบริการวิชาการ 17-19 ก.พ.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 70

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         120,000                    -   

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 80

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

กำรสร้ำงจิตส ำนึกกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง รุ่นท่ี 1 ผลรวม 120,000        -                
เกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจ
พอเพียง

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ต่ ากว่าเป้าหมาย -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 84

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 40 คน

 โครงการบริการวิชาการ 13 ธ.ค.59,13 ม.ค.
60,14,16 มิย.60

ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 37 คน

- ต่ ากว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           71,000            71,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

เกษตรอินทรีย์วิถีเศรษฐกิจพอเพียง ผลรวม 71,000          71,000          
เกษตรอีสานใต้ 2560 ความคุ้มค่าของงบประมาณ

ต่อผู้ร่วมโครงการ มากกว่า
หรือเท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
100

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 120000 คน

 โครงการบริการวิชาการ 3-12 ก.พ.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 196,617
 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

      1,000,000       1,000,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

เกษตรอีสำนใต้ 2560 ผลรวม 1,000,000     1,000,000     
ค่ายเกษตรส าหรับเยาวชน  
รุ่นท่ี 17

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 90

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
93.9

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 80 คน

 โครงการบริการวิชาการ 22-24 พ.ค.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 74 คน

- ต่ ากว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         200,000          200,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
83.7

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ค่ำยเกษตรส ำหรับเยำวชน  รุ่นท่ี 17 ผลรวม 200,000        200,000        
โครงการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 100

โครงการติดตามและ
ประเมินผลโครงการบริการ
วิชาการ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- - เงินรายได้            14,000              6,000

(-) โครงการอบรม สัมมนา
วิชาการทางด้านการเกษตร
และอ่ืน ๆ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          100,000            91,045

โครงกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศำสตร์ ผลรวม 114,000        97,045          
เทคนิคการเพาะเห็ด
เศรษฐกิจ รุ่นท่ี 18

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 30 คน

 โครงการบริการวิชาการ 21-23 เม.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 42 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 90

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

เทคนิคกำรเพำะเห็ดเศรษฐกิจ รุ่นท่ี 18 ผลรวม 100,000        100,000        
ประชุมวิชาการ 20th 
World Congress on 
Clinical Nutrition (WCCN)

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 200 คน

 โครงการบริการวิชาการ  14-15 ธ.ค.59 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 200 คน

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         150,000          133,174

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ประชุมวิชำกำร 20th World Congress on Clinical Nutrition (WCCN) ผลรวม 150,000        133,174        
เปิดฟาร์มและ
ห้องปฏิบัติการในสัปดาห์วัน
วิทยาศาสตร์

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 2000 คน

 โครงการบริการวิชาการ 17-18 ส.ค.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 1,670 คน

- ต่ ากว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
100

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

เปิดฟำร์มและห้องปฏิบัติกำรในสัปดำห์วันวิทยำศำสตร์ ผลรวม 100,000        100,000        
เผยแพร่ความรู้ทางด้าน
ทรัพยากรประมงและการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า คร้ังท่ี 1

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
94.3

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 40 คน

 โครงการบริการวิชาการ 3-11 ก.พ.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 202 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           90,000            90,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 85

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

เผยแพร่ควำมรู้ทำงด้ำนทรัพยำกรประมงและกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำ คร้ังท่ี 1 ผลรวม 90,000          90,000          
สวนศิลป์กินได้ปีท่ี 5: Think
 Health Think Hort. (พืช
สวนเพ่ือสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม)

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ -  - - - -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
85.6

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 300 คน

 โครงการบริการวิชาการ 3-12 ก.พ.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 300 คน

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 91

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

สวนศิลป์กินได้ปีท่ี 5: Think Health Think Hort. (พืชสวนเพ่ือสุขภำพและส่ิงแวดล้อม) ผลรวม 100,000        100,000        
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีดีใน
การผลิตอาหาร

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ จนวน 
3398 บาท/ราย

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
85.7

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 40 คน

 โครงการบริการวิชาการ  11-12 ก.พ.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 72 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
100

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

หลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีดีในกำรผลิตอำหำร ผลรวม 100,000        100,000        
อบรมเชิงปฏิบัติการการ
เล้ียงแพะ รุ่นท่ี 2

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
86.81

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 40 คน

 โครงการบริการวิชาการ  11 ก.พ.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 104 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           71,000            71,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
85.97

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเล้ียงแพะ รุ่นท่ี 2 ผลรวม 71,000          71,000          
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่
เยาวชน

ความคุ้มค่าของงบประมาณ
ต่อผู้ร่วมโครงการ

 โครงการบริการวิชาการ -  - - ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

ความพีงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 85

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ คิเป็น
ร้อยละ 91.3

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 80 คน

 โครงการบริการวิชาการ 18,25 พ.ย.59 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 117 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 90

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจาก
ร่วมโครงการ มากกว่าหรือ
เท่ากับ 1

 โครงการบริการวิชาการ - ด าเนินการแล้วเสร็จ ผลการ
ด าเนินงานมากกว่า 1

- สูงกว่าเป้าหมาย -                    -                      -   

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีสู่เยำวชน ผลรวม 100,000        100,000        
รวม      3,010,500      2,805,232

รวม      3,010,500      2,805,232
4 อนุรักษ์ และศึกษาเพ่ือสืบ

สาน ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินด้าน
การเกษตรและวิถีชุมชนใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

การถ่ายทอดวัฒนธรรมการ
ผลิตอาหารพ้ืนบ้านใน
จังหวัดอุบลราชธานี ปีท่ี 2

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 100 คน

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

 12 ก.พ.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 150 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         120,000          120,000

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด ร้อยละ 
80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 80

- - -                    -                      -   

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมการผลิต
อาหารพ้ืนบ้านมากข้ึน ร้อยละ
 80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60  - - - -                    -                      -   

กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมกำรผลิตอำหำรพ้ืนบ้ำนในจังหวัดอุบลรำชธำนี ปีท่ี 2  ผลรวม 120,000        120,000        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

การศึกษาการขยายพันธ์ุ
กล้วยไม้เพชรหึงเพ่ือใช้เป็น
พืชสมุนไพร

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- - -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ ร้อยละ
 80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

ด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลา
ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- - -                    -                      -   

กำรศึกษำกำรขยำยพันธ์ุกล้วยไม้เพชรหึงเพ่ือใช้เป็นพืชสมุนไพร ผลรวม 100,000        100,000        
การศึกษาความหลากหลาย
และรวบรวมพันธ์ุปลาซิวใน
พ้ืนท่ีป่าต้นน้ าร่องก่อ

จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 คน

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

กำรศึกษำควำมหลำกหลำยและรวบรวมพันธ์ุปลำซิวในพ้ืนท่ีป่ำต้นน้ ำร่องก่อ ผลรวม 100,000        100,000        
การศึกษาลักษณะทาง
สัณฐานวิทยาและคุณภาพ
ผลของมะเม่าและมะม่วง
หาวมะนาวโห่

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ - ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           80,000            79,704

กำรศึกษำลักษณะทำงสัณฐำนวิทยำและคุณภำพผลของมะเม่ำและมะม่วงหำวมะนำวโห่ ผลรวม 80,000          79,704          
การส ารวจการแพร่กระจาย
และนิเวศวิทยาของกลุ่ม
หอยโข่งบริเวณแม่น้ ามูล
ตอนล่าง

การเรียนรู้และเช่ือมโยงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินและสภาพ
นิเวศวิทยาท่ีเหมาะสมต่อการ
อยู่อาศัยของหอยโข่ง ซ่ึงเป็น
สัตว์น้ าท่ีอยู่ในแหล่งน้ า
ธรรมชาติ จ านวน 1 งาน

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานจ านวน 1 งาน

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

จ านวนนักศึกษาท่ีร่วม
การศึกษาในพ้ืนท่ีและใช้
ข้อมูลจากการศึกษา จ านวน 
20 คน

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 20 คน

- - -                    -                      -   

กำรส ำรวจกำรแพร่กระจำยและนิเวศวิทยำของกลุ่มหอยโข่งบริเวณแม่น้ ำมูลตอนล่ำง ผลรวม 100,000        100,000        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

การส ารวจและรวบรวม
พันธ์ุพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae)
 ของจังหวัดอุบลราชธานี
เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม

รวบรวมพันธ์ุไม้ผลวงศ์ส้มของ
จังหวัดอุบลราชธานีได้ ด้าน
คุณภาพ จ านวน 10 ชนิด

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ และ
รวบรวมได้ 10 ชนิด

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           50,000            50,000

กำรส ำรวจและรวบรวมพันธ์ุพืชวงศ์ส้ม (Rutaceae) ของจังหวัดอุบลรำชธำนีเพ่ือกำรอนุรักษ์พันธุกรรม ผลรวม 50,000          50,000          
การอนุรักษ์ปลาเสือตอลาย
เล็กในแม่น้ ามูล

สามารถจัดต้ังเขตอนุรักษ์
แหล่งวางไข่และอนุบาลลูก
ปลาเสือตอลายเล็กในแม่น้ ามูล
 1 เขต ศูนย์เรียนรู้การ
อนุรักษ์ปลาเสือตอลายเล็กใน
ฟาร์มประมง คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 1 ศูนย์ ร้อยละ 
100

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         120,000          120,000

กำรอนุรักษ์ปลำเสือตอลำยเล็กในแม่น้ ำมูล ผลรวม 120,000        120,000        
ค่ายอนุรักษ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง ความคุ้มค่า ขยายพันธ์ุ

กล้วยไม้แดงอุบล
 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- - - - -                    -                      -   

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- - -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 620 คน

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 89 คน

- ต่ ากว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         120,000          120,000

ด าเนินการแล้วเสร็จตามเวลา
ท่ีก าหนด ร้อยละ 80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- - -                    -                      -   

ค่ำยอนุรักษ์กล้วยไม้พ้ืนเมือง ผลรวม 120,000        120,000        
โครงการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 100

ประเพณีฮีตสิบสอง  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- - เงินรายได้          100,000              9,500



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

แสดงความยินดีโอกาสต่าง ๆ  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          150,000            78,084

โครงกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศำสตร์ ผลรวม 250,000        87,584          
ต้นไม้ของพ่อ ความพึงพอใจของผู้ร่วม

โครงการ ร้อยละ 90
 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 90

- - -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 460 คน

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 532 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           80,000            80,000

ผู้ร่วมโครงการท่ีน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 83

- - -                    -                      -   

ต้นไม้ของพ่อ ผลรวม 80,000          80,000          
แปลงรวบรวมพันธ์ุไม้ผล
พ้ืนเมืองเพ่ือการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์ปีท่ี 5

ด าเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนด

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ - ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         100,000          100,000

แปลงรวบรวมพันธ์ุไม้ผลพ้ืนเมืองเพ่ือกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์ปีท่ี 5 ผลรวม 100,000        100,000        
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ประมง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

-  - - - -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 250 คน

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วม 424 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         180,000          180,000

เป็นแหล่งเรียนรู้และอบรมท่ีมี
มาตรฐานทางวิชาการรองรับ 
ส าหรับนักวิจัย นักศึกษา และ
ผู้สนใจ จ านวน 1 ศูนย์

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีแหล่ง
แหล่งเรียนรู้และอบรมท่ีมี
มาตรฐานทางวิชาการรองรับ
 ส าหรับนักวิจัย นักศึกษา 
และผู้สนใจ จ านวน 1 ศูนย์

- - -                    -                      -   

พิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำประมง มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผลรวม 180,000        180,000        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

สืบสานประเพณีท าบุญคูณ
ลาน

ความพึงพอใจของผู้ร่วม
โครงการ ร้อยละ 90

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 91.48

- - -                    -                      -   

จ านวนผู้ร่วมโครงการ จ านวน
 150 คน

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

 22 ม.ค.60 ด าเนินการแล้วเสร็จ มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 341 คน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           55,000            55,000

ผู้เข้าร่วมโครงการน าความรู้ไป
ใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80

 โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
รวบรวมและเผยแพร่ฯ

- ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 90.12

- - -                    -                      -   

สืบสำนประเพณีท ำบุญคูณลำน ผลรวม 55,000          55,000          
รวม      1,455,000      1,292,288

รวม      1,455,000      1,292,288
5 บริหารจัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาลและใช้ข้อมูล
เป็นฐานในการตัดสินใจโดย
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร และพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา บริหารจัดการ
โดยการลดการพ่ึงพา
ภาครัฐและส่งเสริมการ
อนุรักษ์ทรัพยากรและ
พลังงาน รวมท้ังสร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนร

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาดกลุ่มอาคารคณะ
เกษตรศาสตร์

ร้อยละของงานท่ีด าเนินการ
แล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 
100

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาดกลุ่มอาคารคณะ
เกษตรศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

         403,400          401,419

โครงกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดกลุ่มอำคำรคณะเกษตรศำสตร์  ผลรวม 403,400        401,419        
โครงการจ้างเหมา
แรงงานคนงานแปลงทดลอง
เกษตร*

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 100

โครงการจ้างเหมาแรงงานคน
งานแปลงทดลองเกษตร

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

      1,771,800       1,396,651

โครงกำรจ้ำงเหมำแรงงำนคนงำนแปลงทดลองเกษตร*  ผลรวม 1,771,800     1,396,651     



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์

คะแนนผลด าเนินงานประกัน
ได้ไม่น้อยกว่า 3.51

โครงการแนวทางการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประกันคุณภาพ     
ปีการศึกษา2559

 26-27 กันยายน 2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
คะแนน 4.18

- - เงินรายได้            46,800            47,415

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 100

เคร่ืองคอมพิวเตอร์  (ทดแทน 
30 เคร่ือง)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          360,000                    -   

โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์
และส่ิงก่อสร้าง

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- - เงินรายได้       1,000,000          723,973

ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอ้ี (ม้าหินอ่อน)  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ
 100

- - เงินรายได้            15,000            14,950

โครงการหาเงินรายได้จากการ
ให้บริการ ค่าเช่าสถานท่ี/
สนับสนุนจากหน่วยงาน งาน
เกษตรอีสานใต้ ปี 2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็น
ร้อยละ 100

- - เงินรายได้       1,530,000       1,001,858

KM show and share  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            30,000              7,400

การจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนา
แนวปฏิบัติท่ีดีส าหรับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ปี
การศึกษา 2559

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            38,500            25,140

การตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก (ระดับคณะฯ)     ปี
การศึกษา 2558 

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            99,000          130,701

การตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระห-หน่วยงานของ
คณะฯ (หลักสูตร)      ปี
การศึกษา 2559

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            85,800            78,880



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา              
ปีการศึกษา 2559

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            12,000            11,850

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ประมวลผลช้ันสูง ประเภท 1 
(ชุดปฏิบัติการระบบเกษตร
เท่ียงตรงสูง)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            50,000                    -   

เคร่ืองปร้ินเตอร์  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            45,000                    -   

เคร่ืองส ารองกระแสไฟฟ้า 
(UPS)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้              6,000          145,336

โครงการ 5 ส  (Big Cleaning
 day) “หยิบก็ง่าย  หายก็รู้  ดู
ก็งามตา”

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            47,850            44,546

โครงการค่าสาธารณูปโภค  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้       1,000,000       1,000,000

โครงการเงินผลประโยชน์จาก
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน
ตามภารกิจหลัก  (ผลิตน้ าด่ืม
สะอาด ม.อุบล)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          140,400          222,895

โครงการเงินผลประโยชน์จาก
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน
ตามภารกิจหลัก (ความ
ร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้       1,260,000          472,022

โครงการเงินผลประโยชน์จาก
การด าเนินงานเพ่ือพัฒนางาน
ตามภารกิจหลัก (ป่าไม้
ยางพารา)

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            56,250                    -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการจัดประชุมสภาคณบดี
สาขาการเกษตรแห่งประเทศ
ไทย  และโครงการ 
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
เครือข่ายสภาคณบดีสาขา
การเกษตร คร้ังท่ี 7

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            74,500            41,887

โครงการปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้       1,000,000            99,660

โปรเจคเตอร์  ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            99,000            95,400

โครงการหาเงินรายได้จาก
ค่าลงทะเบียนโครงการค่าย
เกษตรส าหรับเยาวชน

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            27,000            18,640

โครงการหาเงินรายได้จากค่า
เช่าสถานท่ีวันสัปดาห์
วิทยาศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            32,400              2,800

โครงการหาเงินรายได้จาก
โครงการบริการวิชาการ : 
Tropical Seeds

 ต.ค.2559-30 กย.2560  - - - เงินรายได้          315,000                    -   

โครงการหาเงินรายได้อ่ืน ๆ  ต.ค.2559-30 กย.2560  - - - เงินรายได้            45,000                    -   

โครงกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศำสตร์ ผลรวม 7,415,500     4,185,352     
โครงการส ารองเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิต

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 100

ส ารองเงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          212,050          212,050

โครงกำรส ำรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตบัณฑิต ผลรวม 212,050        212,050        
รวม      9,802,750      6,195,472

รวม      9,802,750      6,195,472



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ศักยภาพมีสมรรถนะ พร้อม
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างมี
ความสุข และมีความผูกพัน
กับองค์กร

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการศึกษาคณะ
เกษตรศาสตร์

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 100

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์
การศึกษา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

      5,350,000       5,340,000

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนกำรศึกษำคณะเกษตรศำสตร์ ผลรวม 5,350,000     5,340,000     
โครงการบริหารจัดการและ
สนับสนุนการผลิตบัณฑิต
คณะเกษตรศาสตร์

ด าเนินการแล้วเสร็จตามแผน
ท่ีก าหนด ร้อยละ 100

โครงการแลกเปล่ียนบุคลากร
ระยะส้ัน คณะเกษตรศาสตร์ 
เพ่ือรองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและระดับสากล 
ประจ าปีงบประมาณ 2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            60,000            28,932

ค่าจ้างพนักงานของรัฐเงินเงิน
รายได้จ านวน 6 อัตรา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 100

- - เงินรายได้       2,393,100       2,529,960

ร้อยละบุคลากรได้รับการ
พัฒนา ร้อยละ 75

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการสาขาพืชไร่

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 75

- - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           25,000                    -   

ร้อยละบุคลากรท่ีมีความสุข
ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 60

โครงการสวัสดิการประกัน
อุบัติเหตุบุคลากร

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 100

- - เงินรายได้            34,400            33,200

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการ
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 75

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการสาขาพืชไร่

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 
82.35

- - เงินรายได้            25,000                    -   

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ได้รับการพัฒนา ร้อยละ 75

โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานเลขานุการ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 
55.07

- - เงินรายได้          103,250            16,380

สมนาคุณตีพิมพ์ทางวิชาการ
ระดับชาติ/นานาชาติ เสนอ
ผลงาน

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ มีผล
การด าเนินงานร้อยละ 
33.93

- - เงินรายได้            81,000            35,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

กิจกรรมการตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 2559

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            25,000                    -   

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ
เข็มแข็ง

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            10,000                    -   

กิจกรรมเงินรางวัลบุคลากร
ดีเด่นปี 2559

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้              8,000            10,200

โครงการประชุม/อบรม/
ถ่ายทอดประสบการณ์งาน
ด้านต่าง ๆ

 -  - - - เงินรายได้            10,000                    -   

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการสาขาประมง

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           20,000                    -   

เงินรายได้            20,000              9,936
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการสาขาพืชสวน

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           42,500            20,000

เงินรายได้            42,500              8,050
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการสาขาสัตวศาสตร์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           37,500            12,800

เงินรายได้            37,500                    -   
โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการสาขาอุตสาหกรรม

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           35,000            20,000

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการสาขาอุตสาหกรรม
เกษตร

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            35,000            13,675

โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานไร่ฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลาง

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           29,750              9,580

เงินรายได้            29,750                    -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานเลขานุการ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

           22,750              9,220

โครงการสมทบกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            45,000                    -   

โครงการสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการในภูมิภาคอาเซียน
 ประจ าปีงบประมาณ 2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          100,000              8,050

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 
2560

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          380,000          313,100

สนับสนุนการจัดเตรียมเอกสาร
ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ
และสร้างผลงาน

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            24,000                    -   

สนับสนุนการเดินทางไปอบรม
ต่างประเทศ ก่ึงหน่ึงของค่าเดิน
 /1 คร้ัง/คน/ปี

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            40,000              7,243

สนับสนุนการตรวจแก้
ภาษาอังกฤษในบทความทาง
วิชาการก่อนส่งตีพิมพ์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้              6,000                    -   

สนับสนุนไปน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          200,000            20,000

สมทบกองทุนผลิตต ารา
ทางการเกษตร

 ต.ค.2559-30 กย.2560  - - - เงินรายได้            10,000                    -   

สมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิอ่าน
ผลงานทางวิชาการ

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้            22,500              4,500

สมนาคุณพิเศษผู้รับต าแหน่ง 
ศาสตราจารย์

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          100,000          100,000

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราวเงินเงิน
รายได้ จ านวน 3 อัตรา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          424,600          478,800



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ค่าจ้างเหมาคนงานเงินเงิน
รายได้ จ านวน 9 อัตรา

 ต.ค.2559-30 กย.2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - เงินรายได้          965,000          761,317

โครงกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำรผลิตบัณฑิตคณะเกษตรศำสตร์ ผลรวม 5,444,100     4,449,942     
รวม    10,794,100      9,789,942

รวม    10,794,100      9,789,942
   48,089,500    33,918,994ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 การผลิตบัณฑิต โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุรภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุรภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.2560 จ านวน
 709 คน

ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

           90,719            90,719

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับคุรภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ผลรวม 90,719          90,719          
โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง
ประกอบการเรียนการสอน
และปรับปรุงอาคาร

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความ
พึงพอใจต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์
 ส่ิงก่อสร้างประกอบการเรียน
การสอนและปรับปรุงอาคาร

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ร้อยละ 72.5 ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

      6,545,400       6,343,309

โครงกำรจัดซ้ือ จัดหำครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้ำงประกอบกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุงอำคำร ผลรวม 6,545,400     6,343,309     
โครงการจัดซ้ือ จัดหา
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
ประกอบการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์
และอุปกรณ์ประกอบการ
ศึกษาค้นคว้าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.2560(
บัณฑิตศึกษา) 19 คน

ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้       1,361,700          237,414

โครงกำรจัดซ้ือ จัดหำครุภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบกำรศึกษำค้นคว้ำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ ผลรวม 1,361,700     237,414        
โครงการผลิตบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการผลิตบัณฑิต ระดับ
ปริญญาตรี

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.2560 จ านวน
 709 คน

ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

      7,713,200       8,091,667

โครงกำรผลิตบัณฑิต ระดับปริญญำตรี ผลรวม 7,713,200     8,091,667     
โครงการผลิตบัณฑิต
นักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการผลิตบัณฑิตนักศึกษา 
ระดับบัณฑิตศึกษา

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.2560(
บัณฑิตศึกษา) 19 คน

ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้       6,899,300       3,530,005

โครงกำรผลิตบัณฑิตนักศึกษำ ระดับบัณฑิตศึกษำ ผลรวม 6,899,300     3,530,005     
โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการส่งเสริมกิจกรรม
นักศึกษา ระดับปริญญาตรี

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.2560 จ านวน
 709 คน

ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้       6,919,200       4,001,023

โครงกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ ระดับปริญญำตรี ผลรวม 6,919,200     4,001,023     

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะวิศวกรรมศำสตร์
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.2560 จ านวน
 709 คน

ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้       1,100,000       1,081,569

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ผลรวม 1,100,000     1,081,569     
โครงการสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.2560(
บัณฑิตศึกษา) 19 คน

ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้       1,361,700          217,831

โครงกำรสนับสนุนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ ค้นคว้ำอิสระ ส ำหรับนักศึกษำบัณฑิตศึกษำ ผลรวม 1,361,700     217,831        
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษา

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 น.ศ.ใหม่ ปีกศ.2560 จ านวน
 709 คน

ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้       1,500,000       1,142,500

โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำ ผลรวม 1,500,000     1,142,500     
รวม    33,491,219    24,736,037

รวม    33,491,219    24,736,037
2 งานวิจัยและงานนวัตกรรม โครงการวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ของข้อมูล
นักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่บนฮา
ดูปคลัสเตอร์

(ว่าง) โครงการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ของข้อมูล
นักศึกษา โดยใช้เทคโนโลยี
ข้อมูลขนาดใหญ่บนฮาดูปคลัส
เตอร์

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ว่าง ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้          232,000          218,000

โครงกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของข้อมูลนักศึกษำ โดยใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่บนฮำดูปคลัสเตอร์ ผลรวม 232,000        218,000        
โครงการวิจัย "เพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานไทย"

ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ท าวิจัย

โครงการวิจัย "เพ่ิม
ประสิทธิภาพแรงงานไทย"

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ร้อยละของประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนในสถาน
ประกอบการร้อยละ 10

ว่าง สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้       1,900,000       2,100,000

โครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ร้อยละ 66.66 ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้       2,313,300       2,310,000

โครงกำรวิจัย "เพ่ิมประสิทธิภำพแรงงำนไทย" ผลรวม 4,213,300     4,410,000     
โครงการสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรม

ร้อยละของอาจารย์ท่ีได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ท าวิจัย

โครงการสนับสนุนงานวิจัย
และนวัตกรรม

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ยกเลิกไม่ด าเนินการ ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้       1,425,000                    -   

โครงกำรสนับสนุนงำนวิจัยและนวัตกรรม ผลรวม 1,425,000     -                
รวม      5,870,300      4,628,000

รวม      5,870,300      4,628,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

3 การบริการวิชาการ โครงการการให้บริการทาง
วิชาการเก่ียวกับค่าทดสอบ
วัสดุ

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ โครงการการให้บริการทาง
วิชาการเก่ียวกับค่าทดสอบวัสดุ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ให้บริการ 24 คร้ัง ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้          540,000          473,680

โครงกำรกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรเก่ียวกับค่ำทดสอบวัสดุ ผลรวม 540,000        473,680        
โครงการการให้บริการทาง
วิชาการเก่ียวกับตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ โครงการการให้บริการทาง
วิชาการเก่ียวกับตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ให้บริการ 30 คร้ัง ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้          630,000          613,336

โครงกำรกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรเก่ียวกับตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ ผลรวม 630,000        613,336        
โครงการบริการทางวิชาการ
 เก่ียวกับการทดสอบ
มาตรฐานทางเทคนิคของ
เคร่ืองส่งวิทยุกระจายเสียง

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ โครงการบริการทางวิชาการ 
เก่ียวกับการทดสอบมาตรฐาน
ทางเทคนิคของเคร่ืองส่ง
วิทยุกระจายเสียง

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ให้บริการ 16 คร้ัง ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้          135,000            86,250

โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร เก่ียวกับกำรทดสอบมำตรฐำนทำงเทคนิคของเคร่ืองส่งวิทยุกระจำยเสียง ผลรวม 135,000        86,250          
โครงการบริการทางวิชาการ
ด้านอ่ืนในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ โครงการบริการทางวิชาการ
ด้านอ่ืนในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ให้บริการ 1 คร้ัง ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้          270,000          399,300

โครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนอ่ืนในสำขำวิศวกรรมศำสตร์ ผลรวม 270,000        399,300        
โครงการบริการวิชาการ 
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ โครงการบริการวิชาการ 
ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ยกเลิกไม่ด าเนินการ ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้            39,600                    -   

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ทำงด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำ ผลรวม 39,600          -                
โครงการบริการวิชาการ
ด้านพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ โครงการบริการวิชาการด้าน
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ให้บริการ 5 คร้ัง ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้     14,250,000     10,824,675

โครงกำรบริกำรวิชำกำรด้ำนพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ผลรวม 14,250,000   10,824,675   
รวม    15,864,600    12,397,241

รวม    15,864,600    12,397,241
5 การบริการวิชาการ โครงการบริหารจัดการเงิน

รายได้จากการให้บริการ
ของหน่วยงาน

จ านวนคร้ังท่ีให้บริการ โครงการบริหารจัดการเงิน
รายได้จากการให้บริการของ
หน่วยงาน

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ให้บริการ 3 คร้ัง ไม่มี สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้          270,000          259,397

โครงกำรบริหำรจัดกำรเงินรำยได้จำกกำรให้บริกำรของหน่วยงำน ผลรวม 270,000        259,397        
รวม         270,000         259,397



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

การพัฒนาองค์กร และ
บุคลากร

โครงการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความ
พึงพอใจต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ร้อยละ 72.5 ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้       3,000,000            43,990

โครงกำรรักษำเสถียรภำพทำงกำรเงิน ผลรวม 3,000,000     43,990          
โครงการสนับสนุนการ
บริหารจัดการ และบริหาร
ความเส่ียง

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความ
พึงพอใจต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการสนับสนุนการบริหาร
จัดการ และบริหารความเส่ียง

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ร้อยละ 72.5 ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้     17,515,800     11,853,482

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำร และบริหำรควำมเส่ียง ผลรวม 17,515,800   11,853,482   
สมทบค่าก่อสร้างอาคาร 
EN7

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความ
พึงพอใจต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน

สมทบค่าก่อสร้างอาคาร EN7 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ร้อยละ 72.5 ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้     10,228,800       8,954,860

สมทบค่ำก่อสร้ำงอำคำร EN7 ผลรวม 10,228,800   8,954,860     
รวม    30,744,600    20,852,332

รวม    31,014,600    21,111,729
6 การพัฒนาองค์กร และ

บุคลากร
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะ
วิศวกรรมศาสตร์

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความ
พึงพอใจต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ร้อยละ 72.5 ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้     12,564,000     11,820,402

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรคณะวิศวกรรมศำสตร์ ผลรวม 12,564,000   11,820,402   
รวม    12,564,000    11,820,402

รวม    12,564,000    11,820,402
7 การผลิตบัณฑิต โครงการจัดซ้ือ จัดหา

ครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้าง
ประกอบการเรียนการสอน
และปรับปรุงอาคาร

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความ
พึงพอใจต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์
 ส่ิงก่อสร้างประกอบการเรียน
การสอนและปรับปรุงอาคาร

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ร้อยละ 72.5 ไม่มี ต่ ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้       1,000,000          466,940

โครงกำรจัดซ้ือ จัดหำครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้ำงประกอบกำรเรียนกำรสอนและปรับปรุงอำคำร ผลรวม 1,000,000     466,940        
รวม      1,000,000         466,940

รวม      1,000,000         466,940
   99,804,719    75,160,348ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/

หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบ

ประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการและทักษะวิชาชีพ

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
วิทยาศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิทยาศาสตร์

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 75.53

1. ควรมีระบบติดตามผลท่ีชัดเจน เช่น
 การให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยในการด าเนินการ
ติดตาม/อาจารย์ท่ีปรึกษา Project 
ติดตาม

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงิน
งบประมา
ณแผ่นดิน

     4,987,400      4,042,180

- - 2. ระบบการกรอกแบบประเมินควรมี
การส่ือสารกับบัณฑิตให้รับทราบ โดย
เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลรายไตรมาส

- เงินรายได้      4,000,000         517,016

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิทยำศำสตร์ ผลรวม 8,987,400     4,559,196     
โครงการบริหารและจัด
การศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการบริหารและจัด
การศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 75.53

1. ควรมีระบบติดตามผลท่ีชัดเจน เช่น
 การให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยในการด าเนินการ
ติดตาม/อาจารย์ท่ีปรึกษา Project 
ติดตาม

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงิน
งบประมา
ณแผ่นดิน

     2,000,000      3,360,183

z- โครงการบริหารและจัด
การศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์

- - 2. ระบบการกรอกแบบประเมินควรมี
การส่ือสารกับบัณฑิตให้รับทราบ โดย
เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลรายไตรมาส

- เงินรายได้      3,401,050      1,402,504

โครงกำรบริหำรและจัดกำรศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์ ผลรวม 5,401,050     4,762,688     
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับการบริหารและการ
เรียนการสอน

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการจัดหาครุภัณฑ์
เพ่ือการเรียนการสอน
สาขาวิทยาศาสตร์

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 75.53

1.ควรมีระบบติดตามผลท่ีชัดเจน เช่น
 การให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยในการด าเนินการ
ติดตาม/อาจารย์ท่ีปรึกษา Project 
ติดตาม

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงิน
งบประมา
ณแผ่นดิน

     5,237,500      6,561,293

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก

คณะวิทยำสตร์



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/

หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบ

ประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

- - 2. ระบบการกรอกแบบประเมินควรมี
การส่ือสารกับบัณฑิตให้รับทราบ โดย
เปิดระบบให้บันทึกข้อมูลรายไตรมาส

- เงินรายได้      2,357,050      2,636,350

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ส ำหรับกำรบริหำรและกำรเรียนกำรสอน ผลรวม 7,594,550     9,197,643     
โครงการจัดการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 75.53

1. ควรมีระบบติดตามผลท่ีชัดเจน เช่น
 การให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยในการด าเนินการ
ติดตาม/อาจารย์ท่ีปรึกษา Project 
ติดตาม

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงิน
งบประมา
ณแผ่นดิน

     4,351,600      4,351,600

โครงกำรจัดกำรศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์ ผลรวม 4,351,600     4,351,600     
โครงการเงินกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตคณะ
วิทยาศาสตร์

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 75.53

1. ควรมีระบบติดตามผลท่ีชัดเจน เช่น
 การให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยในการด าเนินการ
ติดตาม/อาจารย์ท่ีปรึกษา Project 
ติดตาม

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้      6,000,000      5,859,159

โครงกำรเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตคณะวิทยำศำสตร์ ผลรวม 6,000,000     5,859,159     
โครงการส ารองเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

โครงการส ารอง
เงินกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 75.53

1. ควรมีระบบติดตามผลท่ีชัดเจน เช่น
 การให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยในการด าเนินการ
ติดตาม/อาจารย์ท่ีปรึกษา Project 
ติดตาม

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         238,800                510

โครงกำรส ำรองเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนำกำรผลิตบัณฑิตคณะวิทยำศำสตร์ ผลรวม 238,800        510               
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 80

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่ง
ทุนภายนอก

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 75.53

1. ควรมีระบบติดตามผลท่ีชัดเจน เช่น
 การให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยในการด าเนินการ
ติดตาม/อาจารย์ท่ีปรึกษา Project 
ติดตาม

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้      1,845,000      1,729,624

โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 1,845,000     1,729,624     



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/

หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบ

ประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการเงินอุดหนุน
โครงการปฏิรูปหลักสูตร ส่ือ
และการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ปฎิรูปหลักสูตร ส่ือและ
การจัดการเรียนการสอน
เพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษา

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
 ปี ร้อยละ 75.53

1. ควรมีระบบติดตามผลท่ีชัดเจน เช่น
 การให้อาจารย์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรช่วยในการด าเนินการ
ติดตาม/อาจารย์ท่ีปรึกษา Project 
ติดตาม

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงิน
งบประมา
ณแผ่นดิน

        415,600         415,600

โครงกำรเงินอุดหนุนโครงกำรปฏิรูปหลักสูตร ส่ือและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ ผลรวม 415,600        415,600        
รวม    34,834,000    30,876,020

รวม    34,834,000    30,876,020

2 ส่งเสริมความสามารถ
ด้านการวิจัยเพ่ือ
ยกระดับสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยช้ันน าแห่ง
ภูมิภาค ลุ่มน้ าโขง โดย
การสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัย
คณะวิทยาศาสตร์

จ านวนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์
คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(กพอ.) ไม่น้อยกว่า 75 เร่ือง/
บทความ

โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการบริหาร
งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

จ านวนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติตามเกณฑ์
คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(กพอ.) ไม่น้อยกว่า 75 
เร่ือง/บทความ

ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ เน่ืองจาก
ได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         800,000                    -   

โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรงำนวิจัยคณะวิทยำศำสตร์ ผลรวม 800,000        -                
รวม         800,000                   -   

รวม         800,000                   -   
3 บริการวิชาการ อย่างมี

ส่วนร่วมเพ่ือสร้างสังคม
ท่ีย่ังยืนในภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง

โครงการรายรับจากการ
ให้บริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ เงิน
บริจาค และเงินสนับสนุน
การเรียนการสอนจากแหล่ง
ทุนภายนอก

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ

โครงการรายรับจากการ
ให้บริการวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์ เงิน
บริจาค และเงิน
สนับสนุนการเรียนการ
สอนจากแหล่งทุน
ภายนอก

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมท่ีมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 17 โครงการ

(-) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้      3,520,000    20,814,208

โครงกำรรำยรับจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์ เงินบริจำค และเงินสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 3,520,000     20,814,208   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/

หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบ

ประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

รวม      3,520,000    20,814,208

รวม      3,520,000    20,814,208

4 ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
 ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
ของไทยและภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง

โครงการเงินบริจาคเพ่ือ
สร้างหอพระประจ าคณะ

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

โครงการเงินบริจาคเพ่ือ
สร้างหอพระประจ าคณะ

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ร้อยละ 80

(-) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         500,000         166,914

โครงกำรเงินบริจำคเพ่ือสร้ำงหอพระประจ ำคณะ ผลรวม 500,000        166,914        
รวม         500,000         166,914

รวม         500,000         166,914
5 พัฒนาระบบบริหาร

จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล 
ใช้ข้อมูลเป็นฐานในการ
ตัดสินใจโดยพัฒนา
ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร ระบบ
บริหารการเงิน ระบบ
สาธารณูปโภคและ
ส่ิงแวดล้อม และระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการค่าสาธารณูปโภค ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและ
ส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัย 
ระดับ 3.85 (จากคะแนนเต็ม
 5)

ค่าสาธารณูปโภค 1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษา/บุคลากรท่ีมีต่อการ
บริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและ
ส่ิงแวดล้อมมหาวิทยาลัย 
ระดับ 3.50

(-) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้      4,000,000      4,859,661

โครงกำรค่ำสำธำรณูปโภค ผลรวม 4,000,000     4,859,661     
โครงการเงินบริจาค
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
อ่ืน

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 75

โครงการเงินบริจาค
ทุนการศึกษาจากแหล่ง
ทุนอ่ืน

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100

(-) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         500,000         359,000

โครงกำรเงินบริจำคทุนกำรศึกษำจำกแหล่งทุนอ่ืน ผลรวม 500,000        359,000        
รวม      4,500,000      5,218,661

รวม      4,500,000      5,218,661



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/

หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบ

ประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

6 พัฒนาระบบและกลไก
การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บุคลากร มี
สมรรถนะ ปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข และมี
ความผูกพันกับองค์กร

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 75

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาด

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         800,000         192,000

โครงกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ผลรวม 800,000        192,000        
โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะเป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90

โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะเป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ร้อยละ
 100

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงิน
งบประมา
ณแผ่นดิน

     1,000,000         414,536

(-) โครงการพัฒนาบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์

- - - - เงินรายได้         500,000           77,688

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรคณะวิทยำศำสตร์ ผลรวม 1,500,000     492,224        
โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนและการ
บริหารจัดการศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร์

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75

ค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย

1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
ร้อยละ 100

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้    14,290,500    14,389,342

โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำสำขำวิทยำศำสตร์ ผลรวม 14,290,500   14,389,342   
โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 75

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว 1 ต.ค.59 - 
30 ก.ย.60

(-) - - เงินรายได้      1,312,800      1,259,168

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ผลรวม 1,312,800     1,259,168     
รวม    17,903,300    16,332,734

รวม    17,903,300    16,332,734
ผลรวมท้ังหมด 62,057,300   73,408,537   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ  โดยมี
กิจกรรมเชิงบูรณาการท่ี
ส่งเสริมอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด และมีทักษะในการ
ด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21

กองทุนสินทรัพย์ถาวร - 
โครงการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปประยุกต์ฯ 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

- ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้         304,984         300,276

กองทุนสินทรัพย์ถำวร - โครงกำรผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร สถำปัตยกรรมศำสตร์ ผลรวม 304,984        300,276        
กองทุนสินทรัพย์ถาวร - 
โครงการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปประยุกต์ฯ 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร ออกแบบ
อุตสาหกรรม

- ครุภัณฑ์การศึกษา ต.ค.59 - ก.ย.60 จัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการร
เยนการสอน สนับสนุนการ
จัดการสอนได้อย่างเต็มท่ี 
และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้         174,900         144,450

กองทุนสินทรัพย์ถำวร - โครงกำรผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร ออกแบบอุตสำหกรรม ผลรวม 174,900        144,450        
โครงการบริหารงาน
ภายใน

1.การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
และ สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมพัฒนาระบบบริหาร
และจัดการภายใน

- - - ตามเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        906,500         830,334

โครงกำรบริหำรงำนภำยใน ผลรวม 906,500        830,334        

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริหารจัดการ
เพ่ือจ้างบุคลากร

ร้อยละของยุคลากรท่ีมี
ความสุขในการท างาน

ค่าจ้างเงินเดือน ต.ค.59 - ก.ย.60 งบประมาณไม่เพียงพอกับ
การจ่ายเงินเดือน และได้ขอ
อนุมัติยืมเงินกองทุนส ารอง
มหาวิทยาลัยเพ่ิม ส าหรับ
เดือนกันยายน 2560

ขอหารือกับส่วนกลางเพ่ือหา
แนวทางในการบริหาร
จัดการงบประมาณรายจ่างบ
บุคลากร

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้      7,438,068      7,403,042

โครงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือจ้ำงบุคลำกร ผลรวม 7,438,068     7,403,042     
โครงการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปประยุกต์ฯ 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

1.ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ
2.ร้อยละของผู้สพเร็จ
การศึกษาท่ีงานตรงสาขา
3.จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
การยกน่องชมเชยด้าน
คุณธรรม จริยธรรมจากสังคม
4.ร้อยละความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร
5.จ านวนนัตกรรมของ
นักศึกษา

1.กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา
และบุคลากรเข้าร่วมพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอน
และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ

ต.ค.59 - ก.ย.60 การด าเนินกิจกรรม/
โครงการ เป็ฯไปตาม
แผนการด าเนินท่ีต้ังไว้ และ
สนับสนุนการจัดการรเยน
การสอนให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ส่งเสริมความรู้และการ
ปฏิบัติจริงให้นักศึกษา

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้         392,616         265,660

2.กิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรของอาจารย์
ประจ า

- - - - -                    -                      -   

กิจกรรมส่งเสริมการ
สร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงาน
นักศึกษา

- - - - -                    -                      -   

กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากผู้
มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ปี
การศึกษา 1/2559

- - - - -                    -                      -   

กิจกรรมส่งเสริมความรู้จากผู้
มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ ปี
การศึกษา 2/2559

- - - - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

กิจกรรมสนับสนุนการจัดท า 
มคอ. หลักสูตร

- - - - -                    -                      -   

กิจกรรมสนับสนุนสมาชิกสภา
คณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์

- - - - -                    -                      -   

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

- - - - -                    -                      -   

โครงการปรับพ้ืนฐานความรู้
ศิลปะแก่นักศึกษาใหม่

- - - - -                    -                      -   

โครงการส่งเสริมความรู้เฉพาะ
ทางกลุ่มวิชา

- - - - -                    -                      -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร สถำปัตยกรรมศำสตร์ ผลรวม 392,616        265,660        
โครงการผลิตบัณฑิต
คณะศิลปประยุกต์ฯ 
ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร ออกแบบ
อุตสาหกรรม

1. ร้อยละของจ านวน
นักศึกษาท่ีได้รับรางวัลท้ังใน
ระดับชาติ และนานาชาติ

1. กิจกรรมอาจารย์พิเศษภาค
ปีการศึกษา 1/2559

ต.ค.59 - ก.ย.60 การด าเนินกิจกรรม/
โครงการ เป็ฯไปตาม
แผนการด าเนินท่ีต้ังไว้ และ
สนับสนุนการจัดการรเยน
การสอนให้นักศึกษาเป็น
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
ส่งเสริมความรู้และการ
ปฏิบัติจริงให้นักศึกษา

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้         511,000         403,074

2. ร้อยละของผู้สพเร็จ
การศึกษาท่ีงานตรงสาขา

2.กิจกรรมอาจารย์พิเศษภาค
ปีการศึกษา 1/2560

- - - - -                    -                      -   

3. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
การยกน่องชมเชยด้าน
คุณธรรม จริยธรรมจากสังคม

3.กิจกรรมส่งเสริมการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพรายวิชา
ฝึกงาน

- - - - -                    -                      -   

4. ร้อยละความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร

4.กิจกรรมสนับสนุนการ
น าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์

- - - - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

5. จ านวนนวุตกรรมของ
นักศึกษา

5.กิจกรรมส่งเสริมความรู้
เฉพาะทางกลุ่มวิชา

- - - - -                    -                      -   

6.กิจกรรมแนะแนวหลักสูตร - - - - -                    -                      -   
7.กิจกรรมส่งเสริมงาน
ประกวดนักศึกษา

- - - - -                    -                      -   

8.กิจกรรมในรายวิชา - - - - -                    -                      -   
9.กิจกรรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

- - - - -                    -                      -   

- - - - - -                    -                      -   
โครงกำรผลิตบัณฑิตคณะศิลปประยุกต์ฯ ระดับปริญญำตรี หลักสูตร ออกแบบอุตสำหกรรม ผลรวม 511,000        403,074        
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

- ครุภัณฑ์การศึกษา
1.เคร่ืองเจาะฉลุ CNC ขนาด
เล็ก
2.เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ

- - - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        399,500         389,300

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 399,500        389,300        
รวม    10,127,568      9,736,136

พัฒนาระบบสวัสดิการและ
สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรม
นอกหลักสูตร

1.การบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการ และการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษษ
ช้ันปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2559

ต.ค.59 - ก.ย.60 การด าเนินกิจกรรมโครงการ
เป็นไปตามแผนการด าเนิน
ท่ีต้ังไว้ โดยท่ีนักศึกษามีส่วน
ร่วมในการท ากิจกรรมทุก
ข้ันตอน ซ่ึงเป็ฯการฝึกให้
นักศึกษารู้วิธีแก้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึน และเรียนรู้การ
ท างานจริง

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้         191,300         172,599



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2.ความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัด
กิจกรรมเพ่ือเตรียมความ
พร้อมด้านต่างๆให้นักศึกษา

โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พ่ี 
ประจ าปีการศึกษา 2559

- - - - -                    -                      -   

3.แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ โดยการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา

โครงการไหว้ครูและศิลป์แต้ม - - - - -                    -                      -   

โครงการ me design by 
senior

- - - - -                    -                      -   

โครงการกีฬาภายใน - - - - -                    -                      -   
โครงการของขวัญของฝาก - - - - -                    -                      -   
โครงการจิตอาสาเพ่ือส่งเสริม
และพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรม

- - - - -                    -                      -   

โครงการทุนการศึกษา - - - - -                    -                      -   
โครงการประกวดเฟรชช่ีบอย
แอนด์เกิล ประจ าปีการศึกษา
 2559

- - - - -                    -                      -   

โครงการปัจฉิมนิเทศ - - - - -                    -                      -   
โครงการพัฒนาความรู้ด้านการ
ให้ค าปรึกษา

- - - - -                    -                      -   

โครงการวันลอยกระทง - - - - -                    -                      -   
โครงการสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพนักศึกษา

- - - - -                    -                      -   

โครงการแสดงความยินดีต่อพ่ี
บัณฑิต

- - - - -                    -                      -   

โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 191,300        172,599        
รวม         191,300         172,599



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

รวม    10,318,868      9,908,735

2 พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัยและการ
บริหารทรัพย์สินทางปัญญา
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการบริหารงานวิจัย - กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้             6,662             6,662

โครงกำรบริหำรงำนวิจัย ผลรวม 6,662            6,662            
โครงการบริหารจัดการ
ภายใน

1.การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
และ สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนให้เกิด
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการรักษา
ความสะอาด

- กิจกรรมท่ีสนับสนุนการ
จัดการรเยนการสอน และ
การด าเนินงานของวคณธให้
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
เพ่ิมมากข้ึน

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้         563,370         511,299

2.การจัดกิจกิจกรรมท่ี
ส่งเสริม และ สนับสนุนหลัก
ธรรมาภิบาล

กิจกรรมบริหารจัดการท่ัวไป - - - - -                    -                      -   

- กิจกรรมเงินช่วยเหลือกรณี
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต

- - - - -                    -                      -   

กิจกรรมตรวจบัญชีประจ าปี - - - - -                    -                      -   
โครงการพัฒนาและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพบุคลากรคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

- - - - -                    -                      -   

จ้างเหมาผู้ช่วนสอน 80322 - - - -                    -                      -   
โครงกำรบริหำรจัดกำรภำยใน ผลรวม 563,370        511,299        
โครงการปรับปรุง 
ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ

- กิจกรรมปรับปรุง ทบทวน
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี 
(2560 - 2564)

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้           47,200           44,925

โครงกำรปรับปรุง ทบทวนแผนกลยุทธ์ฯ ผลรวม 47,200          44,925          
โครงการเสริมสร้างการ
ประกันคุณภาพ

- กิจกรรมตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้         111,700         105,060

โครงกำรเสริมสร้ำงกำรประกันคุณภำพ ผลรวม 111,700        105,060        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

รวม         728,932         667,946
ปรับปรุงอาคารสถานท่ีและ
ระบบสาธารณูปโภค 
พัฒนาสภาพแวดล้อมและ
ภูมิทัศน์ให้เอ้ือต่อการเรียน
และการท างานอย่างมี
ความสุข  ปลอดภัย

กองทุนสินทรัพย์ถาวร - 
โครงการส ารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ 
ปรับปรุงอาคารสถานท่ี
ภายในมหาวิทยาลัย

- กิจกรรมครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้           48,000           47,000

กองทุนสินทรัพย์ถำวร - โครงกำรส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุงอำคำรสถำนท่ีภำยในมหำวิทยำลัย ผลรวม 48,000          47,000          
โครงการบริหารจัดการ
ท่ัวไปคณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ (งบ
สาธารณูปโภค)

- กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้           85,000           85,000

โครงกำรบริหำรจัดกำรท่ัวไปคณะศิลปประยุกต์และกำรออกแบบ (งบสำธำรณูปโภค) ผลรวม 85,000          85,000          
โครงการปรับปรุง 
ซ่อมแซมอาคาร

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารให้มี
ความพร้อมในการจัดการ
เรียนการสอน

กิจกรรมปรับปรุง ซ่อมแซม
อาคาร

ต.ค.59 - ก.ย.60 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารท่ี
ให้มีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอน และ
เพ่ิเพ่ิมคุณภาพความเป็ฯอยู่
ของนักศึกษาในสถานศึกษา
ให้ดีข้ึน สะดวกสบายมาก
ย่ิงข้ึน

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้         100,000           98,000

โครงกำรปรับปรุง ซ่อมแซมอำคำร ผลรวม 100,000        98,000          
โครงการส ารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ 
ปรับปรุง อาคารสถานท่ี
ภายในมหาวิทยาลัยฯ

- กิจกรรมส ารวจ ออกแบบ 
เขียนแบบ ปรับปรุง อาคาร
สถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยฯ

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้           22,000           20,000

โครงกำรส ำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ปรับปรุง อำคำรสถำนท่ีภำยในมหำวิทยำลัยฯ ผลรวม 22,000          20,000          
รวม         255,000         250,000

รวม         983,932         917,946



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

6 พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง

โครงการพัฒนาบุคลกร
สายวิชาการ

1.ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
สมรรถนะเป็นไปตาม
มหาวิทยาลัยก าหนด

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้           31,000           26,580

โครงกำรพัฒนำบุคลกรสำยวิชำกำร ผลรวม 31,000          26,580          
โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ

2.ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้           16,000             5,640

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร ผลรวม 16,000          5,640            
โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และระดับสากล

- กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - ตามเป้าหมาย เงินรายได้           30,000           27,083

โครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และระดับสำกล ผลรวม 30,000          27,083          
รวม           77,000           59,303

รวม           77,000           59,303
7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัย 
ม่ันคง ปลอดภัย

โครงการบริหารจัดการ
ท่ัวไปคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนการสอน

กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา

ต.ค.59 - ก.ย.60 มีคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอน และ
อ านวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษา

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้         100,000           99,750

2.ความพึงพอใจของนักศึกษา กิจกรรมจัดซ้ือครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์เพ่ือการศึกษา

- - - - -                    -                      -   

โครงกำรบริหำรจัดกำรท่ัวไปคณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์ ผลรวม 100,000        99,750          
รวม         100,000           99,750

รวม         100,000           99,750
   11,479,800    10,985,735ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 ยกระดับบัณฑิตสู่ความเป็น
เลิศ

โครงการตามมาตรการ
กระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลท่ัวประเทศ

การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100

โครงการตามมาตรการกระตุ้น
การลงทุนขนาดเล็กของ
รัฐบาลรอบท่ี 3

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

การเบิกจ่ายงบประมาณ
เป็นไปตามแผน ร้อยละ 100

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        680,000         680,000

โครงกำรตำมมำตรกำรกระตุ้นกำรลงทุนขนำดเล็กของรัฐบำลท่ัวประเทศ ผลรวม 680,000        680,000        
โครงการผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์

1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 100 2. ระดับความพึง
พอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าระดับ 4   
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต ไม่ต่่ากว่า 3.5

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

1. บัณฑิตสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพคร้ังแรกร้อย
ละ 92.40 
2. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน เท่ากับ 4.63
3. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต เท่ากับ 4.29

เตรียม
สนับสนุน
ความรู้และ
ทักษะเพ่ิมเติม
แก่นักศึกษา 
เพ่ือให้พร้อม
ต่อการสอบ
ย่ิงข้ึน

ต่่ากว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        250,000         406,504

โครงการกองทุนส่งเสริมและ
พัฒนา
การผลิตบัณฑิตคณะเภสัช
ศาสตร์

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงินรายได้      6,351,300      2,007,448

โครงการเงินผลประโยชน์จาก
การด่าเนินงาน

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงินรายได้           72,000                    -   

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงินรายได้      2,424,800      1,043,219

โครงการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

   15,187,200    15,257,117

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะเภสัชศำสตร์
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

เงินรายได้    15,892,800      2,307,285

โครงการสนับสนุนการจัด
การศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ 
(เงินบริจาคเพ่ือสนับสนุน
การศึกษา)

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงินรายได้         900,000      1,393,200

โครงการเงินกองทุนเงินรายได้
จากการชดใช้ทุนของนักศึกษา
เภสัชศาสตร์ผู้ผิดสัญญา

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

ไม่มีเงินค่าปรับนักศึกษาผู้ผิด
สัญญาในปี 2560

การต้ังแผน
กิจกรรมน้ี ต้ัง
ไว้รองรับกรณี
มีค่าปรับ
นักศึกษาผู้ผิด

- เงินรายได้           60,000                    -   

โครงการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
(เบิกจ่ายในระบบ ubufmis 
แล้ว - รอการส่งใช้ใบส่าคัญ)

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

     5,999,300      5,999,300

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำวิชำเภสัชศำสตร์ ผลรวม 47,137,400   28,414,072   
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ไม่ต่่ากว่า 4

โครงการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

ระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
เท่ากับ 4.29

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         182,200         103,565

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 182,200        103,565        
รวม    47,999,600    29,197,637

รวม    47,999,600    29,197,637

2 ขับเคล่ือนงานวิจัยและ
นวัตกรรม สร้างองค์ความรู้ 
ในระดับสากล

โครงการวิจัยประยุกต์ สัดส่วนงบประมาณรองรับ
การด่าเนินงานวิจัยต่ออาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
50,000 บาทต่อคน

โครงการประเมินฤทธ์ิทาง
ชีวภาพของสารสกัดจากราเอน
โดไฟท์ท่ีแยกได้จากต้นต้ิว
เกล้ียงและต้ิว
(เบิกจ่ายในระบบ ubufmis 
แล้ว - รอการส่งใช้ใบส่าคัญ)

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

สัดส่วนงบประมาณรองรับ
การด่าเนินงานวิจัยต่ออาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จ่านวนเงินเท่ากับ 
74,751.4 ต่อคน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        300,000         300,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนายาเม็ดแตกตัว
ในช่องปากของยาเวอราพามิล
ไฮโครคลอไรด์โดยเทคนิคการ
ระเหิดด้วยไมโครเวฟ
(เบิกจ่ายในระบบ ubufmis 
แล้ว - รอการส่งใช้ใบส่าคัญ)

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

 - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        300,000         300,000

โครงกำรวิจัยประยุกต์ ผลรวม 600,000        600,000        
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

สัดส่วนงบประมาณรองรับ
การด่าเนินงานวิจัยต่ออาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
50,000 บาทต่อคน

โครงการสนับสนุนงานวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

สัดส่วนงบประมาณรองรับ
การด่าเนินงานวิจัยต่ออาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
จ่านวนเงินเท่ากับ 
74,751.4 ต่อคน

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         570,000      2,234,460

โครงกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ผลรวม 570,000        2,234,460     
รวม      1,170,000      2,834,460

รวม      1,170,000      2,834,460
3 สร้างองค์ความรู้และพัฒนา

ศักยภาพการบริการวิชาการ
 เพ่ือพัฒนาชุมชนและ
สังคมอย่างย่ังยืน

โครงการบริการวิชาการ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อประโยชน์จาก
การบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
 80

โครงการบริการวิชาการเงิน
เงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อประโยชน์จาก
การบริการ ร้อยละ 86.80

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         712,500         627,500

โครงการความก้าวหน้าทาง
เภสัชศาสตร์และสาธารณสุข
การแพทย์ คร้ังท่ี 5

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        100,000         100,000

โครงการจัดท่าหลักสูตร
การศึกษาต่อเน่ืองทางเภสัช
ศาตร์ด้านบริบาลเภสัชกรรม
ผู้สูงอายุ

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        300,000         300,000

โครงการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน่้าด่ืมและน่้าแข็ง

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

 - - เงินรายได้         900,000         820,018



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบูรณาการความรู้
ทางด้านบริบาลเภสัชกรรมสู่
ครอบครัวและชุมชน

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        100,000         100,000

โครงการประชุมวิชาการเชิง
ปฏิบัติการเร่ืองผลิตภัณฑ์
สุขภาพและความงามคร้ังท่ี 1
 : เทคโนโบยการกักเก็บสาร 
(Encapsulation 
Technology)

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        250,000         250,000

โครงการประชุมวิชาการด้าน
เภสัชศาสตร์สังคงและการ
บริหารบริการสุขภาพ (social
 pharmacy and health 
care management) คร้ังท่ี 1

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        150,000         150,000

โครงการประชุมวิชาการ
นานาชาติด้านสมุนไพรคร้ังท่ี 
2 (The 2nd International 
Conference on Herbal 
and Traditional Medicine)

 - - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

          90,000           90,000

โครงการประชุมวิชาการใน
ความร่วมมือของคณะเภสัช
ศาสตร์ภาคอีสาน คร้ังท่ี 9 (3
 สถาบัน)

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        200,000         200,000

โครงการเปิดโลกกว้างทาง
ความรู้สุขภาพและยา

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        110,000         110,000

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส่าอางเพ่ือดูแลผิวและ
เส้นผมจากข้าวกล้องอินทรีย์
ส่าหรับวิสาหกิจชุมชน

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        114,000         114,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เสริมสุขภาพ โภชนเภสัช 
เวชภัณฑ์ และเวชส่าอางชะลอ
วัยส่าหรับผู้สูงอายุ

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        500,000         500,000

โครงการพัฒนายาและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงินรายได้           99,000           52,346

โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน
เพ่ือการดูแลสุขภาพผู้ป่วยโรค
เร้ือรัง

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

          70,000           70,000

โครงการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจในการคุ้มครองผู้บริโภค
ด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชุมชน

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        130,000         130,000

โครงการสนับสนุนงานบริการ
วิชาการจากแหล่งทุนภายนอก

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงินรายได้         570,000         400,000

โครงการหมอยาเคล่ือนท่ี คร้ัง
ท่ี 7

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        100,000         100,000

โครงการอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ่าหมู่บ้าน 
เร่ือง ความรู้พ้ืนฐานเร่ืองยาก
และการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังใน
ชุมชน

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

          90,800           90,800

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม 4,586,300     4,204,664     
รวม      4,586,300      4,204,664

รวม      4,586,300      4,204,664



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

4 สืบสานและสร้างองค์ความรู้
ในการท่านุบ่ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ร้อยละของโครงการท่ีบุคลากร
 และนักศึกษาเข้าร่วม ท่ีมี
คะแนนเฉล่ียของการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 ในด้าน
ความตระหนักในคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 70

โครงการก่อสร้างหอพระไภสัช
คุรุไพฑูรยประภาตถาคต

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

ร้อยละของโครง
การท่ีบุคลากร และนักศึกษา
เข้าร่วม ท่ีมีคะแนนเฉล่ียของ
การประเมินไม่น้อย
กว่า 3.51 ในด้าน
ความตระหนักใน
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม สมุนไพรและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสานใต้ 
เท่ากับร้อยละ 75

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         218,700                    -   

โครงการงานบุญสงกรานต์ เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

          40,000           40,000

โครงการจัดท่าฐานข้อมูล
เช่ือมโยงองค์ความรู้ต่ารับยา
แผนไทยท่ีใช้ในโรงพยาบาล 
กับข้อมูลวิจัยเชิงวิชาการ

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        100,000         100,000

โครงการรวบรวมและศึกษา
ภูมิปัญญาพ้ืนสมุนไพร
อุบลราชธานีด้านฤทธ์ิป้องกัน
สมองเส่ือม

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        100,000         100,000

โครงการสัมมนาฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมการใช้ยาสมุนไพร
และการแพทย์พ้ืนบ้านในเขต
ชุมชน

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        120,000         120,000

โครงการส่ารวจการใช้หมาก
จองเพ่ือการดูแลสุขภาพตาม
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสาน

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        100,000         100,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการส่ารวจและเก็บ
รวบรวมสมุนไพรในต่ารับยา
ไทย เพ่ือจัดท่าฐานข้อมูล
พรรณไม้แห้งอ้างอิง 
(Herbarium Database) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

- - - เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        100,000         100,000

โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม 778,700        560,000        
รวม         778,700         560,000

รวม         778,700         560,000
5 บริหารจัดการองค์กรให้มี

ช่ือเสียง ขับเคล่ือนสู่ความ
เป็นเลิศ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อส่ิงสนับสนุนต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 3.5 (คะแนนเต็ม 5)

โครงการจ้างเหมาท่าความ
สะอาด

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ต่อส่ิงสนับสนุนต่างๆ ได้ 3.65

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        413,700         676,000

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 413,700        676,000        
รวม         413,700         676,000

รวม         413,700         676,000
6 พัฒนาบุคลากรเพ่ือ

ขับเคล่ือนสู่ความเป็นเลิศ
โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการท่ี
ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

ร้อยละบุคลากรสายวิชาการท่ี
ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 100

- สูงกว่าเป้าหมาย เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน

        250,000         204,862

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร ผลรวม 250,000        204,862        
โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

ร้อยละบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน

เดือนตุลาคม 2559 - 
30 กันยายน 2560

ร้อยละบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา  
ร้อยละ 86.66

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         100,000           65,602

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ผลรวม 100,000        65,602          
รวม         350,000         270,464

รวม         350,000         270,464
   55,298,300    37,743,226ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 พัฒนาการบริการ
รักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน และพัฒนา
โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

โครงการเงินเหลือจ่าย ปี 
2559 โครงการสมทบ
ปรับปรุงอาคาร IPD

โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด zว่าง มาตรฐาน 
สปสช. (ม.อบ)

โครงการสมทบ
ปรับปรุงอาคาร IPD

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 ระบบ ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้       24,200,000       24,200,000

โครงกำรเงินเหลือจ่ำย ปี 2559 โครงกำรสมทบปรับปรุงอำคำร IPD ผลรวม 24,200,000     24,200,000     
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม โรงพยาบาลได้รับการรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด zว่าง มาตรฐาน 
สปสช. (ม.อบ)

โครงการปรับปรุง
อาคาร IPD

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 ระบบ ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

      95,919,200       95,919,200

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม ผลรวม 95,919,200     95,919,200     
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด zว่าง มาตรฐาน 
สปสช. (ม.อบ)

ค่าควบคุมงานปรับปรุง
อาคาร IPD

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 ระบบ ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้         2,259,900         2,071,520

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 2,259,900       2,071,520       
รวม    122,379,100    122,190,720

บริหารจัดการแบบรวมศูนย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการด าเนินงาน
ของส่วนราชการและส่วน
งานภายใน

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการบริหารจัดการ
ด้านครุภัณฑ์การเรียน
การสอน เเละครุภัณฑ์
ส านักงาน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            589,100            537,330

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 589,100          537,330          
รวม           589,100           537,330
พัฒนาระบบสวสัดิการและ
สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัย

ขีดความสามารถในการ
ให้บริการ (Service 
Capacity) (CMP)

โครงการบริหารจัดการ
ด้านครุภัณฑ์การเรียน
การสอน เเละครุภัณฑ์
ส านักงาน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 610 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

      30,502,600       19,386,590

อัตราการใช้บริการของระบบ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

โครงการการให้บริการ
ระบบส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 โครงการการให้บริการ
ระบบส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้าน
คอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายเป็นโครงการ
บริหารจัดการเก่ียวกับ
การ ดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์  
ระบบโทรศัพท์ส่ือสาร  
วัสดุอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์  โทรศัพท์

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           220,800            195,123

โครงการจัดหาวัสดุ
วิทยาศาสตร์เพ่ือ
รองรับการเรียนการ
สอน ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. 2559

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           600,000            758,733

โครงการเปิดตึกอาคาร
กายวิภาคศาสตร์ฯ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           110,700            110,049

นอกแผน โครงการ
ห้องปฏิบัติการ (ป.ตรี)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             10,000                9,630

โครงกำรกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพ่ือกำรศึกษำและวิจัย ผลรวม 31,444,100     20,460,125     
โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

ขีดความสามารถในการ
ให้บริการ (Service 
Capacity) (CMP)

โครงการสมทบอาคาร
กายวิภาคศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 610 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         8,210,000         5,918,418



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

อัตราการใช้บริการของระบบ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาดประจ า
อาคาร

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            628,560            356,862

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 8,838,560       6,275,280       
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

ขีดความสามารถในการ
ให้บริการ (Service 
Capacity) (CMP)

ค่าควบคุมงานตึกกาย
วิภาค

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 610 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            216,810            176,881

โครงการบริหารจัดการ
ด้านครุภัณฑ์การเรียน
การสอน เเละครุภัณฑ์
ส านักงาน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 610 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         4,978,200         3,780,879

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 5,195,010       3,957,760       
โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)

ขีดความสามารถในการ
ให้บริการ (Service 
Capacity) (CMP)

โครงการพัฒนา
ห้องปฏิบัติการส าหรับ
ให้บริการตรวจวัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 610 คน ควรให้มีการขยายเวา
ลในการอบรมให้
มากกว่าน้ีและจัด
กระบวนการฝึกปฏิบัติท่ี
เข้มขันข้ึน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             21,340              20,985

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการบริหารจัดการ
ด้านครุภัณฑ์ และ
ส่ิงก่อสร้าง

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           197,490            192,186

อัตราการใช้บริการของระบบ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

โครงการการให้บริการ
ระบบส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้าน
เอกสารสนเทศ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           600,000            605,009

โครงการค่าจ้างเหมา
ท าความสะอาด ม.อบ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           219,400            219,400



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
(งานบริการการศึกษา)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 แนวทางแก้ไข : 
อาจารย์ผู้สอนควร
ติดตามและก าชับให้
นักศึกษาเข้าไปประเมิน
การเรียนการสอนใน
ระบบและให้
ความส าคัญในการ
ประเมินการเรียนการ
สอน โดยการน าผลการ
ประเมินและ
ข้อเสนอแนะจาก

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             16,800                      -   

ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน
และวัสดุงานบ้านงาน
ครัวว่างจากเงินรายได้

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           340,000            332,147

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ผลรวม 1,395,030       1,369,726       
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ีมีหลักธรรมาภิบาล

อัตราการใช้บริการของระบบ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

ทุนการศึกษา 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            700,000            343,400

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรท่ีมีหลักธรรมำภิบำล ผลรวม 700,000          343,400          
โครงการสมทบค่า
ส่ิงก่อสร้างอาคารกายวิภาค
ศาสตร์

ขีดความสามารถในการ
ให้บริการ (Service 
Capacity) (CMP)

โครงการสมทบตึกกาย
วิภาคศาสตร์ (ตรวจ
สุขภาพ+ประกัน
สุขภาพ)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 610 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         3,905,200         3,905,200

โครงกำรสมทบค่ำส่ิงก่อสร้ำงอำคำรกำยวิภำคศำสตร์ ผลรวม 3,905,200       3,905,200       
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการแก่ชุมชน(PCU)

ขีดความสามารถในการ
ให้บริการ (Service 
Capacity) (CMP)

โครงการสมทบตึกกาย
วิภาคศาสตร์ (เงิน
รายได้ OPD)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 610 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         2,000,000         2,000,000

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและบริกำรแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 2,000,000       2,000,000       
โครงการสวัสดิการหอพัก อัตราการใช้บริการของระบบ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

โครงการสวัสดิการ
หอพักนักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         2,432,800            396,263

โครงกำรสวัสดิกำรหอพัก ผลรวม 2,432,800       396,263          
รวม      55,910,700      38,707,754



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัย

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 1. ควรมีการพัฒนา
วิธีการประเมินโดยใช้
ระบบสารสนเทศแบบ
คลอบคลุมทุกระบบ 
เพ่ือลดความยุ่งยาก
และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เก่ียวข้อง
 2. ควรน าผลการ
ประเมินสมรรถนะของ
บุคลการ น าไปปรับปรุง
และพัฒนาสอดคล้อง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           733,938            731,760

โครงกำรกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพ่ือกำรศึกษำและวิจัย ผลรวม 733,938          731,760          
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐพัฒนาด้าน
สาธารณสุขและสร้างเสริม
สุขภาพ

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการค่าจ้างบุคลากร 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

      32,703,400         3,802,645

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและสร้ำงเสริมสุขภำพ ผลรวม 32,703,400     3,802,645       
โครงการเงินเหลือจ่าย ปี 
2559

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการค่าใช้จ่าย
บุคลากรภาครัฐพัฒนา
ด้านสาธารณสุขและ
สร้างเสริมสุขภาพ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       10,787,465       10,787,465

โครงกำรเงินเหลือจ่ำย ปี 2559  ผลรวม 10,787,465     10,787,465     
โครงการเงินเหลือจ่าย ปี 
2559 โครงการบริหาร
และจัดการภายใน (ปรับข้ึน
ค่าจ้าง ร้อยละ 4)

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการบริหารและ
จัดการภายใน (ปรับข้ึน
ค่าจ้าง ร้อยละ 4)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 N/A สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            789,454                      -   

โครงกำรเงินเหลือจ่ำย ปี 2559 โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน (ปรับข้ึนค่ำจ้ำง ร้อยละ 4) ผลรวม 789,454          -                  
โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการค่าจ้างบุคลากร 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 สายสนับสนุนวิชาการ 
ควรมีการวิเคราะห์
ภาระงาน, ก าหนด
เกณฑ์การประเมินให้
ชัดเจน และจัดท า
โครงสร้างสาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         3,868,486         3,476,990

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 3,868,486       3,476,990       



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการค่าจ้างบุคลากร 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       12,340,372       12,202,718

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ก าหนด

โครงการค่าจ้างบุคลากร 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 85.71 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       10,732,500         7,527,923

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 23,072,872     19,730,641     
โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

ค่าจ้างผู้เช่ียวชาญ (3 
อัตรา)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        1,290,480         1,089,012

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           152,000            151,170

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ผลรวม 1,442,480       1,240,182       
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการแก่ชุมชน(PCU)

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการค่าจ้างบุคลากร 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 สายสนับสนุนวิชาการ 
ควรมีการวิเคราะห์
ภาระงาน, ก าหนด
เกณฑ์การประเมินให้
ชัดเจน และจัดท า
โครงสร้างสาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         4,471,328         4,162,109

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและบริกำรแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 4,471,328       4,162,109       
รวม      77,869,424      43,931,792



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
สอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคม และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ (กิจกรรม
เชิงบูรณาการท่ีส่งเสริมอัต
ลักษณ์และคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนดและมี
ทักษะในการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษท่ี 21)

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัย

ร้อยละของหน่วยกิตของ
หมวดวิชาเฉพาะท่ีเน้นทักษะ
ชุมชน (CMP)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายทอด
ผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 7.98 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           124,700              96,928

โครงกำรกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพ่ือกำรศึกษำและวิจัย ผลรวม 124,700          96,928            
โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาต่างประเทศ (ม.อบ)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา
และบุคลากรเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 N/A ควรให้มหาวิทยาลัยฯมี
การประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ดีและ
ท่ัวถึง ไม่ควรจัดในช่วงท่ี
 นักศึกษาปิดเทอม 
เพ่ือให้นักศึกษา
แลกเปล่ียนได้เต็มท่ี

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            107,011              48,163

ร้อยละของหน่วยกิตของ
หมวดวิชาเฉพาะท่ีเน้นทักษะ
ชุมชน (CMP)

โครงการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม ในรายวิชา
วินิจฉัยชุมชน (1902 
401)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 7.98 1. ปรับรูปแบบการ
ออกศึกษาชุมชน 
ค้นหาปัญหาในชุมชน 
ให้มีระยะเวลาเพ่ิมมาก
ข้ึน
2. การวางแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการ ควรเพ่ิม
ระยะเวลา เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการได้รับ
งบประมาณสนับสนุนท่ี
เหมาะสมกับรูปแบบ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              77,760              75,120



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการฝึกปฏิบัติงาน
อนามัยชุมชน 1 และ 2

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 7.98 ปรับปรุงหัวข้อในการ
เตรียมความพร้อมให้
สอดคล้องกับส่ิงท่ี
นักศึกษาจ าเป็นต้อง
น าไปใช้ในการฝึก
ปฏิบัติงานจริงให้
ได้มากท่ีสุด และเพ่ิม
ระยะเวลาในการเตรียม
ความพร้อมในหัวข้อ
หัตถการและการดูแล

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            189,780              97,400

โครงการศึกษาชุมชน
และส่ิงแวดล้อม
นักศึกษาสาขาอนามัย
ชุมชน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 7.98 1.ควรมีการแบ่งพ้ืนท่ี
ฝึกออกเป้นหลายแหล่ง
เพ่ิมข้ึนในพ้ืนท่ีใกล้เคียง
กัน
2.เพ่ิมยานพาหนะใน
การรับส่งให้เพียงพอ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              51,795              44,000

ร้อยละจ านวนผลงานวิชาการ
ของนักศึกษาท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ หรือ
น าไปใช้ประโยชน์เม่ือเทียบ
กับจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (ม.อบ)

โครงการพัฒนา
ศักยภาพหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา 
(สาขาชีวเวชศาสตร์)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 N/A ควรเบิกจ่ายให้เป็นไป
ตามแผนท่ีก าหนดไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            395,000            210,856

ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ(กรณีหลักสูตรท่ีมี
วิชาชีพ) ในคร้ังแรก (ม.อบ)

โครงการปฏิรูป
หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้แบบ
 Transformative 
learning ส าหรับ
บุคลากรสุขภาพใน
ศตวรรษท่ี 21

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.22 0 สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            274,300            216,776



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสนับสนุนและ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบ
ประเมินความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมและการสอบรวบ
ยอดส าหรับนักศึกษา
แพทย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.22 ควรมีการวางระบบและ
เตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ นักศึกษา  ส่ิง
สนับสนุน และความ
ร่วมมือกันในองค์กร

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            125,370            124,460

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 1,221,016       816,775          
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ร้อยละของหน่วยกิตของ

หมวดวิชาเฉพาะท่ีเน้นทักษะ
ชุมชน (CMP)

โครงการปรับปรุง
หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.2560

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 7.98 อาจารย์ท่ีมีส่วน
เก่ียวข้อง ควรรับฟังผล
ประเมินศักยภาพเพ่ือ
การขอเพ่ิมจ านวน
นักศึกษา เพ่ือน ามา
ปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะในการ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           222,160              49,670

โครงการสนับสนุนให้
นักศึกษาร่วมส่งเสริม
และพัฒนาชุมชน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 7.98 2.1 กิจกรรมตรวจ
ประเมินสมรรถภาพ
ของกล้ามเน้ือและโครง
กระดูกในผู้สูงอายุ จาก
ปัญหาดังกล่าวท าให้
แผนการด าเนินงาน
ต้องปรับ โดยในแผนจะ
ให้ผู้เข้าร่วมผ่านฐาน
การตรวจร่างกายเป็น
ล าดับข้ัน  และส้ินสุดท่ี
การแนะน าท่าออก
ก าลังกาย ได้ท าการ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             20,000              14,690



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ(กรณีหลักสูตรท่ีมี
วิชาชีพ) ในคร้ังแรก (ม.อบ)

โครงการสนับสนุนและ
เตรียมความพร้อม
ส าหรับการสอบ
ประเมินความรู้
ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวช
กรรมและการสอบรวบ
ยอดส าหรับนักศึกษา
แพทย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.22 ควรมีการวางระบบและ
เตรียมความพร้อมของ
อาจารย์ นักศึกษา  ส่ิง
สนับสนุน และความ
ร่วมมือกันในองค์กร

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           170,720            153,080

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม ผลรวม 412,880          217,440          
โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)

ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 85.4 1. ประธานหลักสูตรท้ัง
 2 หลักสูตรด าเนินการ
เขียนแผนและโครงการ
บริหารจัดการฯ 
ออกเป็น 2 ชุดโครงการ
 2.ด าเนินการติดตาม
เร่ืองแผนการรับ
อาจารย์ประจ ากลุ่มฯ 

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               3,000                      -   

ร้อยละความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการด ารงชีวิต
ของนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย 
หรือบัณฑิต (ด้านการพัฒนา
ตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับการ
ด ารงชีวิต)  (ม.อบ)

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 85.5 1. ประธานหลักสูตรท้ัง
 2 หลักสูตรด าเนินการ
เขียนแผนและโครงการ
บริหารจัดการฯ 
ออกเป็น 2 ชุดโครงการ
 2.ด าเนินการติดตาม
เร่ืองแผนการรับ
อาจารย์ประจ ากลุ่มฯ 

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               2,840                      -   

ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญา
ตรีท่ีสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ(กรณีหลักสูตรท่ีมี
วิชาชีพ) ในคร้ังแรก (ม.อบ)

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
(งานบริการการศึกษา)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.22 ปัญหา : เน่ืองจากเป็น
ผลการประเมินโดย
ภาพรวมของหน่วยการ
ท่ีเก่ียวข้องกับการ
สนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอน ซ่ึงผล
การประเมินของบาง
หน่วยงานค่อนข้างต่ า 
ท าให้ผลการประเมิน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           180,000            179,623



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ระดับความส าเร็จของ
การจัดกกิจกรรมท่ีเสริมสร้าง
ให้นักศึกษามีคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ (CMP)

(นอกแผน) โครงการ
สร้างบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพท่ี
มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีบุคลิกภาพท่ีดีสู่
งานอาชีพ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ต้องการให้เพ่ิมเวลาใน
การอบรมสัมมนา

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               1,000                1,000

โครงการสร้างบัณฑิต
ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
และมีบุคลิกภาพท่ีดีสู่
งานอาชีพ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 5 ต้องการให้เพ่ิมเวลาใน
การอบรมสัมมนา

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               7,000                6,951

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ผลรวม 193,840          187,574          
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ีมีหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา(ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และการเป็นท่ีพ่ึง
ของสังคม) (ม.อบ)

โครงการส่งสริมพัฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของนักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 81.6 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              62,036              53,260

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 81.6 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              56,000              34,000

ร้อยละความพึงพอใจของ
นายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา(ด้านภาวะผู้น า 
การท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้ 
พัฒนาตนเอง)  (ม.อบ)

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 81.6 ไม่ได้ด าเนินการ สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            325,552            291,839



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ระดับความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมท่ีเสริมสร้างให้
นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงค์ (CMP)

โครงการบริหารจัดการ
งานพัฒนานักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              91,764              62,426

โครงการพัฒนาทักษะ
กรรมการสโมสร
นักศึกษา วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              84,980              63,265

โครงการพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษ
ท่ี 21 ส าหรับนักศึกษา
แพทย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่ได้ด าเนินการ ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            504,950            292,854

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบของนักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              10,200              10,200

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ด้านส่งเสริมด้านความรู้
ของนักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              92,180              57,766

โครงการส่งเสริมพัฒนา
ด้านส่งเสริมทักษะด้าน
ปัญญาของนักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่ได้ด าเนินการ สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้                      -                        -   

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรท่ีมีหลักธรรมำภิบำล ผลรวม 1,227,662       865,610          
รวม        3,180,098        2,184,327



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนาการเรียนการสอน
และการเรียนรู้แบบ Active
 Learning

โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

จ านวนผู้สมัครเข้าเรียน (CMP) โครงการ
ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรท่ีเน้น
คุณสมบัติของโครงการ
ผลิตแพทย์เพ่ิมฯ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 4084 คน ยกเลิกโครงการ สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้                2,400                      -   

จ านวนรวม Active 
learnning teacher

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 5 คน 1. ประธานหลักสูตรท้ัง
 2 หลักสูตรด าเนินการ
เขียนแผนและโครงการ
บริหารจัดการฯ 
ออกเป็น 2 ชุดโครงการ
 2.ด าเนินการติดตาม
เร่ืองแผนการรับ
อาจารย์ประจ ากลุ่มฯ 

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              26,000              23,400

โครงการบริหาร
หลักสูตรแพทยศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 5 คน พัฒนาอาจารย์ประจ า
ให้มีศักยภาพ เพ่ือลก
การเชิญอาจารย์พิเศษ

ตามเป้าหมาย เงินรายได้            120,200            108,420

จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning  (CMP)

โครงการการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รายวิชาสร้างเสริม
สุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพ
แพทย์รหัสวิชา 1901
 309

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ควรจัดตารางเรียนของ
รายวิชาไม่ให้ติดกัน 3 
สับดาห์ และควรมีการ
จัดหารถตู้ไปรับว่างส่ง 
นักศึกษา ตาม
โรงพยาบาลชุมชน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              89,600              10,850

โครงการการเรียนรู้แบบ
 Active Learning 
นักศึกษาหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การ
อบรมให้มากข้ึนเพ่ือให้
บุคลากรได้เข้าร่วมมาก
ข้ึน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              78,175              35,600



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
แพทยศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 
ด้านการเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐานก่อนเรียนช้ันปรี
คลินิกและการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
แพทยศาสตร์ช้ันปรี
คลินิก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ควรมีการวางแผนใน
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า
 และการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
ให้ท่ัวถึง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              18,080                7,880

โครงการฝึกงาน
นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ช้ันปีท่ี 3 
และ4

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา เห็นควรให้มีการ 
ก าหนดจ านวนนักศึกษา
 ต่อแหล่งฝึกให้มีความ
เหมาะสมและจัดการ
ฝึกงานเป็นกลุ่มท่ีอยู่
ใกล้ๆกัน และตรวจ
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนออกฝึก 
และจัดด าเนินการ
อบรมความรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            101,120                1,120

โครงการฝึกปฏิบัติการ
จิตปัญญาศึกษาและ
สุนทรียสนทนาใน
รายวิชาการพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพ
เวชกรรม รหัสวิชา 
1901 101 ส าหรับ
นักศึกษาแพทยช้ันปีท่ี 
1 (ภาคเรียนท่ี 
2/2559)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่รายงานข้อมูล สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้                5,400                5,400



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการศึกษาดูงาน
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ควรมีการเตรียมความ
พร้อมในการติดต่อ
ประสานงานกับสถาน
ประกอบการท่ีจะเข้าไป
ศึกษาดูงาน เพ่ือขอ
ค าแนะน าเพ่ิมเติมใน
การเตรียมตัวไปศึกษาดู
งาน พร้อมแจ้ง
วัตถุประสงค์ใน
การศึกษาดูงานให้
ชัดเจน รวมท้ังอาจ
เปล่ียนแหล่ง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              30,725              29,325

โครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา หลักการท่ัวไป
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 3 1901 
205

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้                3,600                3,600

โครงการศึกษาดูงาน
ระบบเลือด

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้                1,715                1,680

โครงการสร้าง
ประสบการณ์การทาง
คลินิก เพ่ือบูรณาการ
กับการเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน(Basic Medical
 Science) ส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี
 2 และ 3

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่รายงานข้อมูล สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              25,200                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา อาจารย์ผู้ควบคุมออก
ฝึกปฏิบัติต้องวางแผน
ออกฝึกประมาณกลาง
ภาคการศึกษา พร้อม
กับแบ่งกลุ่มนักศึกษา
ออกฝึกคนละรอบ 
ตลอดจนประสานงาน
สถานประกอบการ
ต้ังแต่เปิดภาคการศึกษา
 เพ่ือแก้ไขปัญหาในการ
ออกฝึก รวมถึงแจ้ง
นักศึกษาและก าชับให้มี
การเตรียมตัวและ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              96,415              70,620

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นพ้ืนฐานในช้ันปรี
คลินิกส าหรับนักศึกษา
แพทย์และโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
แพทย์ช้ันปรีคลินิก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ควรให้อารย์และและ
นักศึกษาแพทย์รุ่นพ่ีได้
ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ
รุ่นน้อง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              16,380                6,660

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 615,010          304,555          
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม จ านวนผู้สมัครเข้าเรียน (CMP) โครงการ

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรท่ีเน้น
คุณสมบัติของโครงการ
ผลิตแพทย์เพ่ิมฯ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 4084 คน ยกเลิกโครงการ สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             14,760                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning  (CMP)

โครงการการจัดการ
เรียนการสอนตาม
รายวิชาสร้างเสริม
สุขภาพและ
ประสบการณ์วิชาชีพ
แพทย์รหัสวิชา 1901
 309

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             32,160                      -   

โครงการเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษา
แพทยศาสตร์ช้ันปีท่ี 1 
ด้านการเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐานก่อนเรียนช้ันปรี
คลินิกและการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
แพทยศาสตร์ช้ันปรี
คลินิก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ควรมีการวางแผนใน
การจัดกิจกรรมล่วงหน้า
 และการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
ให้ท่ัวถึง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               7,920                3,300

โครงการบริหาร
หลักสูตรแพทยศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา พัฒนาอาจารย์ประจ า
ให้มีศักยภาพ เพ่ือลก
การเชิญอาจารย์พิเศษ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           278,600            142,141

โครงการฝึกปฏิบัติการ
จิตปัญญาศึกษาและ
สุนทรียสนทนาใน
รายวิชาการพัฒนา
ความเป็นนักวิชาชีพ
เวชกรรม รหัสวิชา 
1901 101 ส าหรับ
นักศึกษาแพทยช้ันปีท่ี 
1 (ภาคเรียนท่ี 
2/2559)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่รายงานข้อมูล สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             25,200              18,300



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนกาย
วิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยาเพ่ือจัดท าส่ือ
การเรียนการสอน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ควรวางแผนจัดท า
ช้ินส่วนอวัยวะให้แล้ว
เสร้จ ก่อนปิดเทอม

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             63,600              49,520

โครงการระบบคลัง
ข้อสอบหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต
ช้ันปรีคลินิก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา แต่งต้ังคณะกรรมการ
ชุดใหม่ท่ีควบคุมการ
ด าเนินงานได้ และ
จัดหาผู้ท่ีสามารถสร้าง
คลังข้อสอบได้

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             27,200                3,841

โครงการศึกษาดูงานใน
รายวิชา หลักการท่ัวไป
ทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 3 1901 
205

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               3,660                3,060

โครงการศึกษาดูงาน
ระบบเลือด

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               2,050                2,000

โครงการสร้าง
ประสบการณ์การทาง
คลินิก เพ่ือบูรณาการ
กับการเรียน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พ้ืนฐาน(Basic Medical
 Science) ส าหรับ
นักศึกษาแพทย์ ช้ันปีท่ี
 2 และ 3

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่รายงานข้อมูล สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             28,200                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้ปัญหา
เป็นพ้ืนฐานในช้ันปรี
คลินิกส าหรับนักศึกษา
แพทย์และโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษา
แพทย์ช้ันปรีคลินิก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ควรให้อารย์และและ
นักศึกษาแพทย์รุ่นพ่ีได้
ร่วมเป็นวิทยากรให้กับ
รุ่นน้อง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               7,920                1,350

ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ี
ตกออก/ขอย้าย   (CMP)

โครงการวิเคราะห์
ปัจจัยและสาเหตุของ
การจบช้ากว่าระยะท่ี
ก าหนด

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 9.1 ควรน าข้อมูลจาการ
วิเคราะห์มาสะท้อนไป
ยังอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษา เพ่ือพัฒนา
กระบวนการเรียนการ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               6,000                      -   

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม ผลรวม 497,270          223,512          
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning  (CMP)

โครงการสนับสนุน
โรงพยาบาลร่วมผลิต 
(รพ.ศรีสะเกษ)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         1,176,000                      -   

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 1,176,000       -                  
โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)

จ านวนรวม Active 
learnning teacher

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 5 คน 1. ประธานหลักสูตรท้ัง
 2 หลักสูตรด าเนินการ
เขียนแผนและโครงการ
บริหารจัดการฯ 
ออกเป็น 2 ชุดโครงการ
 2.ด าเนินการติดตาม

ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             86,700              84,460

จ านวนรายวิชาท่ีมีการเรียน
การสอนแบบ Active 
Learning  (CMP)

โครงการบริหารจัดการ
หลักสูตรฯกลุ่มวิชา
สาธารณสุขศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา 1. ประธานหลักสูตรท้ัง
 2 หลักสูตรด าเนินการ
เขียนแผนและโครงการ
บริหารจัดการฯ 
ออกเป็น 2 ชุดโครงการ
 2.ด าเนินการติดตาม

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             70,000              60,808



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการฝึกงาน
นักศึกษาสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาอนามัย
ส่ิงแวดล้อม ช้ันปีท่ี 3 
และ4

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา เห็นควรให้มีการ 
ก าหนดจ านวนนักศึกษา
 ต่อแหล่งฝึกให้มีความ
เหมาะสมและจัดการ
ฝึกงานเป็นกลุ่มท่ีอยู่
ใกล้ๆกัน และตรวจ
ความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนออกฝึก 
และจัดด าเนินการ
อบรมความรู้ทาง
วิชาการเก่ียวกับการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             85,200              29,200

โครงการฝึกปฏิบัติการ
ภาคสนาม ในรายวิชา
วินิจฉัยชุมชน (1902 
401)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา 1. ปรับรูปแบบการ
ออกศึกษาชุมชน 
ค้นหาปัญหาในชุมชน 
ให้มีระยะเวลาเพ่ิมมาก
ข้ึน
2. การวางแผนการ
ด าเนินงานกิจกรรมหรือ
โครงการ ควรเพ่ิม
ระยะเวลา เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการได้รับ
งบประมาณสนับสนุนท่ี
เหมาะสมกับรูปแบบ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             55,000              54,450

โครงการศึกษาดูงาน
ด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การ
อบรมให้มากข้ึนเพ่ือให้
บุคลากรได้เข้าร่วมมาก

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               5,360                6,960

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
(งานบริการการศึกษา)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา แนวทางแก้ไข : ก่อน
เชิญผู้เก่ียวข้องเข้าร่วม
ประชุม ผู้ท่ีรับผิดชอบ
การจัดประชุม ควรแจ้ง
อาจารย์ผู้เก่ียวข้องเพ่ือ
ทราบ และพิจารณาวัน
ประชุมในวันท่ีว่าง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           105,000            103,050



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสร้างเสริม
ประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 51 รายวิชา ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การ
อบรมให้มากข้ึนเพ่ือให้
บุคลากรได้เข้าร่วมมาก
ข้ึน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             34,670              34,275

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ผลรวม 441,930          373,203          
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ีมีหลักธรรมาภิบาล

จ านวนรวม Active 
learnning teacher

โครงการพัฒนาระบบ
อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
สนับสนุนให้อาจารย์ท่ี
ปรึกษาพบนักศึกษา
อย่างต่อเน่ืองและมี
ประสิทธิภาพ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 5 คน ไม่ได้ด าเนินการ ตามเป้าหมาย เงินรายได้            204,250              77,445

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรท่ีมีหลักธรรมำภิบำล ผลรวม 204,250          77,445            
รวม        2,934,460           978,715
พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบัน/หน่วยงาน/องค์กร
 ท้ังในและต่างประเทศ 
รวมท้ังเครือข่ายศิษย์เก่า

โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

จ านวนนักศึกษาท่ีคาดหวัง 
(แผนรับเข้า) (CMP)

โครงการการรับเข้า
และแนะแนวการศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 228 วิชา ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การ
อบรมให้มากข้ึนเพ่ือให้
บุคลากรได้เข้าร่วมมาก
ข้ึน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้                7,500                7,500

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสละ
สิทธ์ิการเข้าศึกษาต่อ (CMP)

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
(งานบริการการศึกษา)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 5.5 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              89,730              54,100

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 97,230            61,600            
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม จ านวนนักศึกษาท่ีคาดหวัง 

(แผนรับเข้า) (CMP)
โครงการตรวจประเมิน
ความพร้อมของ
โรงพยาบาลศรีสะเกษ
เพ่ือขอเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาแพทย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 36 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             95,680              68,243

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม ผลรวม 95,680            68,243            



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)

จ านวนของหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนท่ีมีความร่วมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในด้านการเรียน
การสอน (CMP) หน่วยงานท่ี
ให้ความร่วมมือด้านต่างๆ 
ต้ังแต่การประชาสัมพันธ์ การ
คัดเลือก การสอน การฝึกงาน

โครงการประชุมสภา
คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์แห่งประเทศไทย

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 4 หน่วยงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             32,000              29,560

จ านวนผู้สมัครเข้าเรียน (CMP) โครงการการรับเข้า
และแนะแนวการศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 4084 คน ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์การ
อบรมให้มากข้ึนเพ่ือให้
บุคลากรได้เข้าร่วมมาก

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             14,000              14,000

ร้อยละของนักศึกษาท่ีสละ
สิทธ์ิการเข้าศึกษาต่อ (CMP)

โครงการสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน 
(งานบริการการศึกษา)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 5.5 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             22,000              21,260

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ผลรวม 68,000            64,820            
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ีมีหลักธรรมาภิบาล

จ านวนของหน่วยงานภาครัฐ/
เอกชนท่ีมีความร่วมมือกับ
วิทยาลัยฯ ในด้านการเรียน
การสอน (CMP) หน่วยงานท่ี
ให้ความร่วมมือด้านต่างๆ 
ต้ังแต่การประชาสัมพันธ์ การ
คัดเลือก การสอน การฝึกงาน

โครงการ สานสัมพันธ์
ศิษย์เก่าแนะแนวน้อง

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 4 หน่วยงาน ไม่ได้ด าเนินการ ตามเป้าหมาย เงินรายได้              16,500                      -   

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรท่ีมีหลักธรรมำภิบำล ผลรวม 16,500            -                  
รวม           277,410           194,663

รวม    263,140,292    208,725,301



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2 พัฒนาการเรียนการสอน
และการเรียนรู้แบบ Active
 Learning

โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)

จ านวนนักวิจัยท่ีท าวิจัย โครงการพัฒนา
เครือข่ายทางวิชาการ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 16 คน ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               5,000                      -   

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ผลรวม 5,000              -                  
รวม               5,000                     -   
สร้างองค์ความรู้ เผยแพร่
ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม และ
การน าไปใช้ประโยชน์สู่
ชุมชน และสากล

โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

จ านวนงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์
คณะกรรมการข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(กพอ.) (ม.อบ)

โครงการบริหารจัดการ
งานวิจัยฯ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 14 ผลงาน/ช้ินงาน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            432,550            374,045

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 432,550          374,045          
โครงการสมุนไพรมีผลต่อ
การยับย้ังการส่ือประสาทท่ี
มีฤทธ์ิต่อการเคล่ือนไหว
ของพยาธิใบไม้

องค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีถูก
น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม (ม.อบ)

โครงการวิจัยประยุกต์ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 ผลงาน/ช้ินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           300,000            300,000

โครงกำรสมุนไพรมีผลต่อกำรยับย้ังกำรส่ือประสำทท่ีมีฤทธ์ิต่อกำรเคล่ือนไหวของพยำธิใบไม้ ผลรวม 300,000          300,000          
โครงการตรวจหา 
Carbpenemaseว่าง
produing 
Enterobactericeae ด้วย
วิธี Modified Hodg test 
และ PCR ในโรงพยาบาล
สรรพสิทธิประสงค์

องค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีถูก
น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม (ม.อบ)

โครงการวิจัยพ้ืนฐาน 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 ผลงาน/ช้ินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           300,000            300,000

โครงกำรตรวจหำ Carbpenemaseว่ำงproduing Enterobactericeae ด้วยวิธี Modified Hodg test และ PCR ในโรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์ ผลรวม 300,000          300,000          
รวม        1,032,550           974,045



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนางานวิจัยมุ่งเป้าโรคใน
เขตอีสานใต้ (โรคธาลัสซี
เมีย/โรคเมลิออยล์โดสิส/
โรคเลปโตสไปโรสิส/มะเร็ง
ปากมดลูก/มะเร็งท่อน้ าดี)

โครงการการศึกษาการ
กลายพันธ์ุของเช้ือ 
Burkhoderia 
pseudomallei ท่ีแยกได้
จากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย

จ านวนนักวิจัยท่ีท าวิจัยมุ่งเป้า โครงการวิจัย(เงินเงิน
รายได้ สกว.)

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 14 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            247,400            260,450

โครงกำรกำรศึกษำกำรกลำยพันธ์ุของเช้ือ Burkhoderia pseudomallei ท่ีแยกได้จำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผลรวม 247,400          260,450          
โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

จ านวนนักวิจัยท่ีท าวิจัยมุ่งเป้า โครงการสนับสนุนทุน
วิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพและวิจัยมุ่งเป้า

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 14 คน ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            500,000            500,000

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 500,000          500,000          
โครงการแบบจ าลองภูมิ
สารสนเทศเพ่ือจ าแนกพ้ืนท่ี
เส่ียง และเทคนิคทาง
โมเลกุลระบุชนิดของเช้ือ
เลปโตสไปร่าท่ีแยกจากหนู
ในอ าเภอขุนหาญ จังหวัด
ศรีสะเกษ

จ านวนผลงานวิจัยมุ่งเป้า โครงการวิจัยประยุกต์ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 4 ผลงาน/ช้ินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           297,000            297,000

โครงกำรแบบจ ำลองภูมิสำรสนเทศเพ่ือจ ำแนกพ้ืนท่ีเส่ียง และเทคนิคทำงโมเลกุลระบุชนิดของเช้ือเลปโตสไปร่ำท่ีแยกจำกหนูในอ ำเภอขุนหำญ จังหวัดศรีสะเกษ ผลรวม 297,000          297,000          
โครงการพัฒนาต้นแบบ
เซนเซอร์ชนิดคิวซีเอ็มท่ี
ควบคุมการเพ่ิมจ านวนดีเอ็น
เอ อย่างรวดเร็วเพ่ือการ
ตรวจหาเช้ือไวรัสฮิวแมน
แปปิโลมาแบบพกพา

จ านวนผลงานวิจัยมุ่งเป้า โครงการวิจัยและพัฒนา 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 4 ผลงาน/ช้ินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           291,500            291,500

โครงกำรพัฒนำต้นแบบเซนเซอร์ชนิดคิวซีเอ็มท่ีควบคุมกำรเพ่ิมจ ำนวนดีเอ็นเอ อย่ำงรวดเร็วเพ่ือกำรตรวจหำเช้ือไวรัสฮิวแมนแปปิโลมำแบบพกพำ ผลรวม 291,500          291,500          
รวม        1,335,900        1,348,950
พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานวิจัยให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ า

โครงการสนับสนุน
ความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับหน่วยงาน
ภายนอก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 จ านวน 24,917 
บาท

ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            150,000                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัย
ภายในมหาวิทยาลัยต่อ
จ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ประจ า

โครงการสนับสนุน
ค่าตอบแทนเผยแพร่
ผลงานวิชาการและการ
น าไปใช้ประโยชน์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 จ านวน 30,700 
บาท

ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              55,000                      -   

จ านวนผลงานวิจัยท่ีด าเนิน
โครงการ

โครงการประชุม
วิชาการ คร้ังท่ี 6

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 14 ผลงาน/ช้ินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้            142,735              90,998

โครงการประชุมสัมมนา
วิจัย วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 14 ผลงาน/ช้ินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้                4,500                2,700

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 352,235          93,698            
รวม           352,235             93,698
สร้างระบบพัฒนานักวิจัยท่ี
มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนา
ขีดความสามารถของ
นักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม่

โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอก หรือ
ชุมชน

โครงการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้านงานวิจัยกับ
สถาบันร่วมผลิต

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 หน่วยงาน ไม่มีการด าเนินงาน ตามเป้าหมาย เงินรายได้                1,800                      -   

จ านวนนักวิจัยท่ีได้รับรางวัล
ระดับมหาวิทยาลัย/ชาติ/
นานาชาติ

โครงการอบรมพัฒนา
นักวิจัยวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 16 คน ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              43,280                5,000

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 45,080            5,000              
รวม             45,080               5,000

รวม        2,770,765        2,421,693
3 พัฒนาการบริการ

รักษาพยาบาลและดูแล
สุขภาพระดับทุติยภูมิและ
ตติยภูมิให้มีคุณภาพและได้
มาตรฐาน และพัฒนา
โรงพยาบาลของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ียอมรับ

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัย

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางการแพทย์(ม.
อบ)

ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ
ศูนย์รังสี อาคารผู้ป่วย
นอก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 90.33 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        1,111,871         1,111,871



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 
ห้องปฏิบัติการอาคาร
ผู้ป่วยนอก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 90.33 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           200,000            197,543

นอกแผน ค่ายา 
โครงการการให้บริการ
ทางแพทย์ปฐมภูมิ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 90.33 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           259,976            252,016

โครงกำรกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพ่ือกำรศึกษำและวิจัย ผลรวม 1,571,847       1,561,430       
โครงการประกันสุขภาพ
นักศึกษา

ร้อยละของนักศึกษาท่ีข้ึน
ทะเบียนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้ากับโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

โครงการการประกัน
สุขภาพนักศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 100 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            746,300                      -   

โครงกำรประกันสุขภำพนักศึกษำ ผลรวม 746,300          -                  
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการแก่ชุมชน(PCU)

จ านวนผู้ป่วยท่ีมารับบริการ 
(ส านักงบประมาณ)

โครงการการให้บริการ
ทางการแพทย์ระดับ
ปฐมภูมิ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 27532 คน ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         1,188,080         1,155,716

จ านวนหน่วยงานทางวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพวิชาชีพ

โครงการพัฒนา
มาตรฐานโรงพยาบาลสู่
การรับรอง HA

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 หน่วยงาน ยกเลิกกิจกรรม ตามเป้าหมาย เงินรายได้            504,560            459,669

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

โครงการพัฒนา
มาตรฐานโรงพยาบาลสู่
การรับรอง HA

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 90.33 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้                      -                        -   

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางการแพทย์ (ม.
อบ)

โครงการออกแบบและ
ตกแต่งภายในอาคาร
ศูนย์การศึกษาและวิจัย
ทางการแพทย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 89.7 ยกเลิกโครงการ สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            100,580                      -   

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการทางการแพทย์(ม.
อบ)

โครงการการให้บริการ
ทางการแพทย์ระดับ
ปฐมภูมิ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 90.33 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         2,996,600         2,925,784



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โรงพยาบาลได้รับการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐานท่ี
ก าหนด zว่าง มาตรฐาน 
สปสช. (ม.อบ)

โครงการการให้บริการ
ทางการแพทย์ระดับ
ปฐมภูมิ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 รับรอง 1 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้         1,826,870         1,555,975

โครงการบริหารงบ
ลงทุน (ค่าเส่ือม) 
ประจ าปีการศึกษา 
2559

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 รับรอง 1 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้         1,060,000         1,037,934

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและบริกำรแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 7,676,690       7,135,079       
รวม        9,994,837        8,696,509
บริหารจัดการแบบรวมศูนย์
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการด าเนินงาน
ของส่วนราชการและส่วน
งานภายใน

โครงการตรวจสุขภาพ
นักศึกษา

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              39,800                      -   

โครงกำรตรวจสุขภำพนักศึกษำ ผลรวม 39,800            -                  
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ีมีหลัก  ธรรมาภิ
บาล ศูนย์พัฒนาเด็ก

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการบริหารจัดการ
 ศูนย์พัฒนาเด็ก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              58,000                      -   

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรท่ีมีหลัก  ธรรมำภิบำล ศูนย์พัฒนำเด็ก ผลรวม 58,000            -                  
โครงการเรียนฟรี 15 ปี 
(คงเหลือ)

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการบริหารจัดการ
 ศูนย์พัฒนาเด็ก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              68,923              66,510

โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี (คงเหลือ) ผลรวม 68,923            66,510            
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการแก่ชุมชน(PCU)

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            784,762                      -   

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและบริกำรแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 784,762          -                  
รวม           951,485             66,510



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

สร้างเครือข่ายการบริการ
วิชาการกับหน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย โรคในเขต
อีสานใต้ และการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพ่ิมศักยภาพของชุมชน
และสังคม

โครงการการดูแลระยะยาว 
โรคกล้ามเน้ือ โครงกระดูก
และข้อ ผู้สูงอายุในเขต
อีสานใต้

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
เกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพ่ือ
ตอบสนองสังคมสูงวัย (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           300,000            300,000

โครงกำรกำรดูแลระยะยำว โรคกล้ำมเน้ือ โครงกระดูกและข้อ ผู้สูงอำยุในเขตอีสำนใต้ ผลรวม 300,000          300,000          
โครงการตรวจสุขภาพ
นักศึกษา

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรท่ีรับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
บริการ  (ม.อบ)

โครงการการตรวจ
สุขภาพนักศึกษาช้ันปีท่ี
 1

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 90.33 ขอความอนุเคราะห์
เจ้าหน้าท่ีหรือนักศึกษา
มาช่วยงานตรวจสุขภาพ
ในจุดท่ีขาดอัตราก าลัง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            195,000              74,634

โครงกำรตรวจสุขภำพนักศึกษำ ผลรวม 195,000          74,634            
โครงการบริการจัดท า
ข้อเสนอโครงการส าหรับ
ตัวแทนชุมชนเพ่ือขอรับ
เงินสนุบสนุนจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพพ้ืนท่ี 
จังหวัดอุบลราชธานี

ร้อยละของผู้รับบริการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 80 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรบริกำรจัดท ำข้อเสนอโครงกำรส ำหรับตัวแทนชุมชนเพ่ือขอรับเงินสนุบสนุนจำกกองทุนหลักประกันสุขภำพพ้ืนท่ี จังหวัดอุบลรำชธำนี ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการประชุมวิชาการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ร้อยละของผู้รับบริการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 80 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           350,000            350,000

โครงกำรประชุมวิชำกำรวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผลรวม 350,000          350,000          
โครงการพัฒนาแกนน าด้าน
สุขภาพและอนามัย
ส่ิงแวดล้อมอีสานใต้

ร้อยละของผู้รับบริการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 80 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรพัฒนำแกนน ำด้ำนสุขภำพและอนำมัยส่ิงแวดล้อมอีสำนใต้ ผลรวม 100,000          100,000          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ีมีหลัก  ธรรมาภิ
บาล ศูนย์พัฒนาเด็ก

ร้อยละของค่าใช้จ่ายท่ี
ผู้ปกครองสามารถลด
ค่าใช้จ่ายตามรายการท่ีได้รับ
การสนับสนุน (สนง)

โครงการบริหารจัดการ
 ศูนย์พัฒนาเด็ก

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้            820,800            695,219

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรท่ีมีหลัก  ธรรมำภิบำล ศูนย์พัฒนำเด็ก ผลรวม 820,800          695,219          
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้สูงอายุและระบบผลิต
น้ าประปาชุมชนรอบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ านวนกิจกรรมหรือโครงการ
เกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพ่ือ
ตอบสนองสังคมสูงวัย (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพผู้สูงอำยุและระบบผลิตน้ ำประปำชุมชนรอบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการพัฒนาศักยภาพ
โรงเรียนต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
โรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 3 โครงการ ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพโรงเรียนต้นแบบด้ำนควำมปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมโรงเรียนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการเรียนฟรี 15 ปี ร้อยละความพึงพอใจของ

ผู้ปกครองต่อโครงการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาโดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย (สนง)

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 100 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           329,500            258,988

โครงกำรเรียนฟรี 15 ปี ผลรวม 329,500          258,988          
โครงการสร้างเสริมสุขภาพ
และส่ิงเสริมภาวะ
โภชนาการ นักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 3 โครงการ ควรมีการติดตาม
ประเมินผลการด าเนิน
โครงการให้เร้วข้ึน และ
ติดตาม 2 คร้ัง ต่อปี

ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพและส่ิงเสริมภำวะโภชนำกำร นักเรียนโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ผลรวม 100,000          100,000          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ
และบริการแก่ชุมชน(PCU)

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ/หน่วยงาน/
องค์กรท่ีรับบริการวิชาการ
และวิชาชีพต่อประโยชน์จาก
บริการ  (ม.อบ)

โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เชิงรุกและสร้าง
เครือข่ายศักยภาพชุมชน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 90.33 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            148,220              88,317

โครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำวะและบริกำรแก่ชุมชน(PCU) ผลรวม 148,220          88,317            
โครงการเสริมสร้างพัฒนา
ทักษะชีวิตและสุขภาวะทาง
เพศ ส าหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนต้นใน
โรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วม
ภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 3 โครงการ ควรให้เน้นเร่ืองการ
ส่งเสริมสุขภาพและ
ทักษะชีวิต การป้องกัน
ดรค

ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรเสริมสร้ำงพัฒนำทักษะชีวิตและสุขภำวะทำงเพศ ส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนต้นในโรงเรียนเครือข่ำยมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผลรวม 100,000          100,000          
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ "เปิด
โลกการเรียนรู้ สู่ร่างอาจารย์
ใหญ่"

ร้อยละของผู้รับบริการท่ีน า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 80 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

สัปดำห์วิทยำศำสตร์ "เปิดโลกกำรเรียนรู้ สู่ร่ำงอำจำรย์ใหญ่" ผลรวม 100,000          100,000          
รวม        2,843,520        2,467,157
พัฒนาระบบและกลไกการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมให้มีประสิทธิภาพ ตาม
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและประเทศ

โครงการตรวจวินิจฉัยทาง
ห้องปฏิบัติการโรคธาลัสซี
เมียในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

จ านวนโครงการงานบริการ
วิชาการในฐานะผู้เช่ียวชาญ 
โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัสซี
เมีย/โรคเมลิออยล์โดสิส/โรค
เลปโตสไปโรสิส/มะเร็งปาก
มดลูก/มะเร็งท่อน้ าดี)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรตรวจวินิจฉัยทำงห้องปฏิบัติกำรโรคธำลัสซีเมียในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ผลรวม 100,000          100,000          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริการเชิงรุกใน
การตรวจสอบสมรรถภาพ 
ป้องกันและรักษาโรคทาง
ระบบโครงร่างและ
กล้ามเน้ือ เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะ
ท่ีดีของประชาชนในชุมชน
ต าบลธาตุ ด าเภอวารินช า
ราบ จังหวัดอุบลราชธานี

จ านวนโครงการงานบริการ
วิชาการด้านสุขภาพชุมชน

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 8 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรบริกำรเชิงรุกในกำรตรวจสอบสมรรถภำพ ป้องกันและรักษำโรคทำงระบบโครงร่ำงและกล้ำมเน้ือ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงสุขภำวะท่ีดีของประชำชนในชุมชนต ำบลธำตุ ด ำเภอวำรินช ำรำบ จังหวัดอุบลรำชธำนี ผลรวม100,000          100,000          
โครงการบริการตรวจเช้ือ
เลปโตสไปร่า เพ่ือการเฝ้า
ระวังและป้องกันโรคแลบ
โตสไปโรสิส

จ านวนโครงการงานบริการ
วิชาการในฐานะผู้เช่ียวชาญ 
โรคในเขตอีสานใต้ (โรคธาลัสซี
เมีย/โรคเมลิออยล์โดสิส/โรค
เลปโตสไปโรสิส/มะเร็งปาก
มดลูก/มะเร็งท่อน้ าดี)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรบริกำรตรวจเช้ือเลปโตสไปร่ำ เพ่ือกำรเฝ้ำระวังและป้องกันโรคแลบโตสไปโรสิส ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการบริการตรวจวัด
ระดับน้ าตาลในเลือด และ
ดัชนีมวลกายเพ่ือการ
ป้องกันและควบคุม
โรคเบาหวาน

จ านวนโครงการงานบริการ
วิชาการด้านสุขภาพชุมชน

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 8 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรบริกำรตรวจวัดระดับน้ ำตำลในเลือด และดัชนีมวลกำยเพ่ือกำรป้องกันและควบคุมโรคเบำหวำน ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการพัฒนาแผนป้องกัน
และระวังอัคคีภัยในโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัย

ร้อยละของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมท่ีน าความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมด (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 80 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             74,000              74,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรพัฒนำแผนป้องกันและระวังอัคคีภัยในโรงเรียนเครือข่ำยมหำวิทยำลัย ผลรวม 74,000            74,000            
โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าสุขภาพประจ า
ครอบครัวเพ่ือการดูแล
สุขภาพท่ีต่อเน่ืองย่ังยืน 
ต าบลฝางค า อ าเภอสิริธร 
จังหวัดอุบลราชธานี

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพแกนน ำสุขภำพประจ ำครอบครัวเพ่ือกำรดูแลสุขภำพท่ีต่อเน่ืองย่ังยืน ต ำบลฝำงค ำ อ ำเภอสิริธร จังหวัดอุบลรำชธำนี ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
ด้านสุขภาพ

จ านวนโครงการงานบริการ
วิชาการด้านสุขภาพชุมชน

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 8 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           150,000            150,000

โครงกำรพัฒนำศักยภำพชุมชนเพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองด้ำนสุขภำพ ผลรวม 150,000          150,000          
โครงการพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ให้น่าอยู่

ร้อยละของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมท่ีน าความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมด (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 80 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรพัฒนำส่ิงแวดล้อมให้น่ำอยู่ ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการรณรงค์ควบคุม
และป้องกันโรคไข้เลือดออก

จ านวนโครงการงานบริการ
วิชาการด้านสุขภาพชุมชน

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 8 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการศึกษาระบบ
สุขภาพชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมและสร้างพลังชุมชนใน
การพัฒนาสุขภาพและ
ส่ิงแวดล้อม

จ านวนโครงการงานบริการ
วิชาการด้านสุขภาพชุมชน

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 8 โครงการ ควรด าเนินการบูรณา
การต้ังแต่เร่ิม
กระบวนการท้ังรายวิชา 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนอย่างย่ังยืน

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรศึกษำระบบสุขภำพชุมชนแบบมีส่วนร่วมและสร้ำงพลังชุมชนในกำรพัฒนำสุขภำพและส่ิงแวดล้อม ผลรวม 100,000          100,000          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการส่งเสริมจัดการ
ส่ิงแวดล้อมและประกวด
บ้านตัวอย่างบ้างหนองเบน 
ต าบลคันไร่ อ าเภอสิริธร 
จังหวัดอุบลราชธานี

ร้อยละของจ านวนโครงการ
บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วมท่ีน าความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย
ของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมด (ม.อบ)

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 80 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             50,000              50,000

โครงกำรส่งเสริมจัดกำรส่ิงแวดล้อมและประกวดบ้ำนตัวอย่ำงบ้ำงหนองเบน ต ำบลคันไร่ อ ำเภอสิริธร จังหวัดอุบลรำชธำนี ผลรวม 50,000            50,000            
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใช้วิธีทาง
ระบาดและชีวสถิติในการ
สร้างงานวิจัยจากงาน
ประจ าส าหรับเจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข ปี 4

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ไม่รายงานข้อมูล ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             83,800              83,800

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรใช้วิธีทำงระบำดและชีวสถิติในกำรสร้ำงงำนวิจัยจำกงำนประจ ำส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีสำธำรณสุข ปี 4 ผลรวม 83,800            83,800            
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือ
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียน ส าหรับครูโรงเรียน
ต ารวจตระเวนชายแดน 
กองก ากับการต ารวจ
ตระเวนชายแดนท่ี 22 
อุบลราชธานี (ปีท่ี 2)

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือกำรสร้ำงเสริมสุขภำพเด็กวัยเรียน ส ำหรับครูโรงเรียนต ำรวจตระเวนชำยแดน กองก ำกับกำรต ำรวจตระเวนชำยแดนท่ี 22 อุบลรำชธำนี (ปีท่ี 2) ผลรวม100,000          100,000          
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ค่าย"ฉันอยาก
เป็น...หมอ มอ.ทราย"

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร ค่ำย"ฉันอยำกเป็น...หมอ มอ.ทรำย" ผลรวม 100,000          100,000          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการใช้ภาพถ่าย
ดาวเทียมและภาพถ่าย
อากาศยานไร้คนขับ (UVA)
 กับงานส่ิงแวดล้อมและผัง
เมือง

จ านวนโครงการบริการ
วิชาการด้านอบรม/ ประชุม/ 
สัมมนา

โครงการบริการวิชาการ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 2 โครงการ ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             80,000              80,000

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรใช้ภำพถ่ำยดำวเทียมและภำพถ่ำยอำกำศยำนไร้คนขับ (UVA) กับงำนส่ิงแวดล้อมและผังเมือง ผลรวม 80,000            80,000            
รวม        1,437,800        1,437,800

รวม      15,227,642      12,667,977
4 ส่งเสริมสนับสนุนให้

นักศึกษา บุคลากร
ตระหนักถึงคุณค่า 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมสืบสาน
ประเพณีท าบุญอุทิศส่วน
กุศลแด่อาจารย์ใหญ่ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี 2560

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ม.อบ)

โครงการท านุบ ารุงฯ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 87.93 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000            100,000

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมสืบสำนประเพณีท ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อำจำรย์ใหญ่ วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ประจ ำปี 2560 ผลรวม 100,000          100,000          
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการต่อ
ประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม (ม.อบ)

โครงการท านุงบ ารุงฯ 
วิทยาลัยแพทย์ฯ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 87.93 ควรเพ่ิมกิจกรรมท่ีสร้าง
ความสามัคคีในองค์กร

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            165,000              66,015

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 165,000          66,015            
รวม           265,000           166,015
สร้างแหล่งการเรียนรู้เพ่ือ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

โครงการเรียนรู้คุณค่า
ศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง 
คองสิบส่ี บุญข้าวประดับดิน
 ปี 5

จ านวนผลงาน/กิจกรรมท่ีมี
การเผยแพร่ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการท านุบ ารุงฯ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 3 กิจกรรม ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             55,000              55,000

โครงกำรเรียนรู้คุณค่ำศิลปวัฒนธรรม ฮีตสิบสอง คองสิบส่ี บุญข้ำวประดับดิน ปี 5 ผลรวม 55,000            55,000            
รวม             55,000             55,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนาระบบกลไกการ
บริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มี
ประสิทธิภาพอย่างมีส่วนร่วม

โครงการพัฒนาตนเองด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม 
ส าหรับยนักศึกษาและ
บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ระดับความตระหนักถึง
ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการท านุบ ารุงฯ 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 3 ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           120,000            120,000

โครงกำรพัฒนำตนเองด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ส ำหรับยนักศึกษำและบุคลำกรมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี ผลรวม 120,000          120,000          
รวม           120,000           120,000

รวม           440,000           341,015
5 บริหารจัดการแบบรวมศูนย์

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดต้นทุนการด าเนินงาน
ของส่วนราชการและส่วน
งานภายใน

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัย

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการบริหารจัดการ
ด้านพัสดุ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           400,000            400,000

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายทอด
ผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           300,000            288,400

นอกแผน ค่าเดินทางไป
ราชการของรองคณบดี
และผู้ท่ีได้รับมอบหมาย

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           100,000              93,539



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

องค์ความรู้/นวัตกรรมท่ีถูก
น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
มิติด้านนโยบาย (ม.อบ)

โครงการจัดการความรู้
มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 ผลงาน/ช้ินงาน 1.วิทยากรมีความ
เช่ียวชาญมาก ต้องการ
ให้มาอีกอย่างต่อเน่ือง
2การด าเนินการ
โครงการแบบน้ีนับเป็น
ส่ิงท่ีดี ช่วยในการ
ปรับปรุงตระหนักถึง
ผลลัพธ์ท่ีออกมา 
และพัฒนาการเรียน
การสอนให้เหมาะสม
กับการเรียนการสอน
ของหลักสูตรแพทย์
และหลักสูตรอ่ืนๆ 

ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             48,435              36,995

อัตราการใช้บริการของระบบ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

ค่าสาธารณูปโภค 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        3,500,000         3,426,000

โครงกำรกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพ่ือกำรศึกษำและวิจัย ผลรวม 4,348,435       4,244,934       
โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         3,041,843                      -   

โครงการบริหารจัดการ
ด้านพัสดุ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            100,000              55,262

โครงการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้                7,000                2,736

โครงการพัฒนาองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
และระบบบริหาร
จัดการท่ีมีธรรมาภิบาล

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดบ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            553,770            431,790



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 3,702,613       489,788          
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม ระดับความส าเร็จของระบบ

บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           349,670                      -   

โครงการบริหารจัดการ
เพ่ือการพัฒนาศักยภาพ
ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           244,500              91,351

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม ผลรวม 594,170          91,351            
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              67,278                      -   

โครงการบริหารงาน
ยานพาหนะ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ควรจัดล าดับภารกิจท่ีมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อ
การใช้งาน

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            770,820            734,939

โครงการพัฒนา
ศักยภาพและถ่ายทอด
ผลการด าเนินงานของ
ผู้บริหาร

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              10,000                      -   

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 848,098          734,939          
โครงการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต (สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์)

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการบริหารจัดการ
ด้านพัสดุ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           857,000            966,270

โครงกำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์) ผลรวม 857,000          966,270          
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ีมีหลักธรรมาภิบาล

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ม.อบ)

โครงการนอกแผน 1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ระดับ 4.15 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         2,231,588              13,067

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรท่ีมีหลักธรรมำภิบำล ผลรวม 2,231,588       13,067            



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

รวม      12,581,904        6,540,349
พัฒนาระบบสวสัดิการและ
สวัสดิภาพแก่นักศึกษาเพ่ือ
คุณภาพชีวิตท่ีดี

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัย

อัตราการใช้บริการของระบบ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา

โครงการการให้บริการ
ระบบส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอนด้าน
อาคารสถานท่ีและ
ส่ิงแวดล้อม

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 63.2 ไม่มี ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           539,400            550,379

โครงกำรกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพ่ือกำรศึกษำและวิจัย ผลรวม 539,400          550,379          
รวม           539,400           550,379
พัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานคลังและ
พัสดุ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              19,760                      -   

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 19,760            -                  
รวม             19,760                     -   
พัฒนาระบบการส่ือสาร
ภายในองค์กร โดยใช้หลัก 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ และ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือ
เผยแพร่ผลงาน ช่ือเสียง
และภาพลักษณ์ท่ีดีของ
มหาวิทยาลัย

โครงการการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริม
สุขภาพเพ่ือการศึกษาและ
วิจัย

จ านวนผลงานท่ีเผยแพร่สู่
สังคมภายนอกเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ 
(ม.อบ)

โครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการทบทวนแผน
กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนา
วิทยาลัยฯ

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 ผลงาน/ช้ินงาน ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             40,180              40,180

โครงกำรกำรให้บริกำรรักษำพยำบำลและส่งเสริมสุขภำพเพ่ือกำรศึกษำและวิจัย ผลรวม 40,180            40,180            
รวม             40,180             40,180



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล 
โดยใช้หลักการบริหารเพ่ือ
ความเป็นเลิศ  (EdPEx) 
และพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้

โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

ระดับความส าเร็จของการเข้า
สู่ระดับมาตรฐานสากล โดย
ใช้หลักการบริหารเพ่ือความ
เป็นเลิศ (EdPEX)

โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 N/A 1.ส่งผู้บริหาร อาจารย์ 
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องเข้า
ร่วมอบรมเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ท่ี
มหาวิทยาลัยฯจัดข้ึน
2.สร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เกณฑ์ประกัน
คุณภาพฯ พร้อมก ากับ 
ติดตามการด าเนินงาน
ทุกไตรมาส

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            217,000            116,120

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 217,000          116,120          
รวม           217,000           116,120
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริหารการเงินและ
งบประมาณ ให้มี
ประสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

จ านวนผลงานท่ีเผยแพร่สู่
สังคมภายนอกเพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีแก่วิทยาลัยฯ 
(ม.อบ)

โครงการพัฒนาการ
จัดการข้อมูลทาง
การเงินและบริหาร
จัดการด้านการเงินบัญชี

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 1 ผลงาน/ช้ินงาน ควรมีการว่างระบบ
พัฒนาข้อมูลทาง
การเงินท่ีสามารถน าไป
วิเคราะห์สถานะทาง
การเงินเพ่ือการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร

ตามเป้าหมาย เงินรายได้            118,260            113,740

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 118,260          113,740          
รวม           118,260           113,740

รวม      13,516,504        7,360,768
6 พัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากรให้สอดคล้องกับ
ภาระงาน อย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง

โครงการบริหารและจัดการ
ภายใน

ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด (ม.อบ)

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 97.3 1. ควรมีการพัฒนา
วิธีการประเมินโดยใช้
ระบบสารสนเทศแบบ
คลอบคลุมทุกระบบ 
เพ่ือลดความยุ่งยาก
และอ านวยความ
สะดวกแก่ผู้เก่ียวข้อง
 2. ควรน าผลการ
ประเมินสมรรถนะของ
บุคลการ น าไปปรับปรุง
และพัฒนาสอดคล้อง

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         1,436,420            890,023

โครงกำรบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 1,436,420       890,023          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรท่ีมีต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ก าหนด

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 85.71 1. วิทยาลัยฯ ควรมี
การทบทวนหลักเกณฑ์
อย่างต่อเน่ืองทุกปี โดย
ดูจากศักยภาพการ
จัดการเรียนการสอน
เป็นส าคัญ แต่ต้อง
ค านึงถึงคุณวุฒิอาจารย์
ในระยะยาวด้วย 
2. ควรก าหนดโควต้า 
กรอบสาขาท่ีขาดแคลน
 และ สาขาท่ีเป็นท่ีนิยม
 โดยค านึงถึงภาระงาน
บริการ และแผน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            977,000            276,000

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 977,000          276,000          
รวม        2,413,420        1,166,023
จัดให้มีสวัสดิการให้
เหมาะสม และสร้าง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ให้แก่บุคลากร

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารท่ีมีหลักธรรมาภิบาล

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน (ม.
อบ)

โครงการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 71 1. วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ควรมีการ
บริการให้สวัสดิการของ
บุคลากรให้มีความ
ท่ัวถึงมากย่ิงข้ึน
     2. วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ควรส ารวจ
ความต้องการสวัสดิการ
ของบุคลากรเพ่ือให้ตรง
กับความต้องการ
บุคลากรมากท่ีสุด

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            100,000              17,996

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรท่ีมีหลักธรรมำภิบำล ผลรวม 100,000          17,996            
รวม           100,000             17,996

รวม        2,513,420        1,184,019



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

7 พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหาร โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือให้มีความ
คล่องตัว เป็น
ธรรม โปร่งใส

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(สบพช.)

ร้อยละความพึงพอใจของ
นักศึกษาและบุคลากรต่อ
ความพร้อมในการใช้งานของ
อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่าย

โครงการบริหารจัดการ
ด้านครุภัณฑ์การเรียน
การสอน เเละครุภัณฑ์
ส านักงาน

1 ต.ค.59-30ก.ย.60 ร้อยละ 84.17 ไม่มี สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         2,035,000         1,074,115

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.) ผลรวม 2,035,000       1,074,115       
รวม        2,035,000        1,074,115

รวม        2,035,000        1,074,115
   299,643,622    233,774,887ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 จัดการศึกษาท่ีได้มาตรฐาน
วิชาชีพ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ในการพัฒนาวิชาชีพ เป็นท่ี
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง
 และอาเซียน

1.โครงการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาในหลักสูตร

1. ร้อยละ 80 ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพในครั งแรก

1.1 การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎี

ต.ค. 59- ก.ย.60 1. ร้อยละ 60 ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่าน
ใบประกอบวิชาชีพในครั งแรก

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้      4,675,500      3,861,436

2. ร้อยละ 80 ของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท้า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

1.1 การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎี

ต.ค. 59- ก.ย.60 2. ร้อยละ 91.18 ของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้
งานท้าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

3. ร้อยละ 80  ของผู้ส้าเร็จ
การศึกษาท่ีได้งานท้าตรงสาขา

1.1 การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎี

ต.ค. 59- ก.ย.60 3. ร้อยละ 100  ของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษาท่ีได้งานท้า
ตรงสาขา

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

4.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อหลักสูตร  3.51 ขึ น
ไป

1.1 การจัดการเรียนการสอน
รายวิชาทฤษฎี

ต.ค. 59- ก.ย.60 4.ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของ
บัณฑิตต่อหลักสูตร  คิดเป็น 
4.06 คะแนน

- ตามเป้าหมาย -                    -                      -   

1.10 การประชุมร่วมระห-
สถาบันการศึกษาทางการ
พยาบาล

- - - - -                    -                      -   

1.11 การเตรียมความพร้อม
เพ่ือรับรองสภาสถาบัน

- - - - -                    -                      -   

1.2 การจัดการเรียนการสอน
ด้วยภาษาอังกฤษ

- - - - เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        205,000           51,018

1.3 การจัดการเรียนการสอน
ภาคปฎิบัติ

- - - - เงินรายได้         100,000         108,000

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะพยำบำลศำสตร์
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1.4 การพัฒนาเอกสาร
ประกอบการสอน

- - - - -                    -                      -   

1.5 การพัฒนาและสนับสนุน
ส่ือการเรียนรู้

- - - - -                    -                      -   

1.6 การพัฒนาผู้เรียนโดยใช้
สัญญาการเรียนรู้

- - - - -                    -                      -   

1.7 การเตรียมความพร้อม
ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล

- - - - -                    -                      -   

1.8 การประเมินสมรรถนะ
โดยวิธี OSCE

- - - - -                    -                      -   

1.9 การพัฒนาการเรียนการ
สอนร่วมกับเครือข่ายภายนอก

- - - - -                    -                      -   

1.โครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำในหลักสูตร ผลรวม 4,980,500     4,020,454     
2. โครงการกิจการการเรียนรู้ 2. นักศึกษาได้รับการทบทวน

เนื อหาสาระทุกรายวิชาคิดเป็น
 100 %

2.1 การเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกปฎิบัติ

สูงกว่าเป้าหมาย 2. นักศึกษาได้รับการทบทวน
เนื อหาสาระทุกรายวิชาคิด
เป็น 100 %

- - -                    -                      -   

1. นักศึกษาปี 1z-3 ได้รับ
การทบทวนและทดสอบ
ความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติ 
100%

2.1 การเตรียมความพร้อม
ก่อนการฝึกปฎิบัติ

ต.ค. 59- ก.ย.60 1. นักศึกษาปี 1-3 ได้รับ
การทบทวนและทดสอบ
ความรู้ก่อนการฝึกปฏิบัติ 
100% ครบทุกรายวิชาฝึก
ปฏิบัติ

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         263,540         181,108

2.2การพัฒนาความรู้สู่การ
สอบใบประกอบวิชาชีพ

- - - - -                    -                      -   

2.3การพัฒนาผู้เรียนใน
ศตวรรษท่ี 21 การพัฒนา
สมรรถนะด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม

- - - - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2.4 โครงการนัดพบบัณฑิต 
ฝึกซ้อมการเข้ารับปริญญาบัตร
 ประจ้าปีการศึกษา 2558

- - - - -                    -                      -   

2.5โครงการประชาสัมพันธ์
และแนะแนวการศึกษา 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต

- - - - -                    -                      -   

2.6 การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนในยุคดิจิตตัล

- - - - -                    -                      -   

2. โครงกำรกิจกำรกำรเรียนรู้ ผลรวม 263,540        181,108        
3. โครงการพัฒนาระบบ
บริการและให้ค้าปรึกษา

1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ มากกว่า 3.51

3.1 กระบวนการด้าเนินการ
ทุนการศึกษา

ต.ค. 59- ก.ย.60 1. ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ เท่ากับ 4.45 คะแนน

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         248,600         289,106

2. คะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ียของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มากกว่า 3.51

3.1 กระบวนการด้าเนินการ
ทุนการศึกษา

สูงกว่าเป้าหมาย 2. คะแนนความพึงพอใจ
เฉล่ียของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เท่ากับ 4.23 คะแนน

- - -                    -                      -   

3.2 สรรหาทุนการศึกษา - - - - -                    -                      -   
3.3 ประเมินระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา

- - - - -                    -                      -   

3.4 พัฒนาศักยภาพอาจารย์
ท่ีปรึกษา

- - - - -                    -                      -   

3.5 สนับสนุนชมรมศิษย์เก่า
โครงการศิษย์เก่า เล่า
ประสบการณ์ เร่ือง 
"ความก้าวหน้าเชิงวิชาชีพ"

- - - - -                    -                      -   

3.6 การบริการข้อมูลและส่ิง
สนับสนุน

- - - - -                    -                      -   

3.7 สวัสดิการและสวัสดิภาพ
นักศึกษา

- - - - -                    -                      -   

3. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรและให้ค ำปรึกษำ ผลรวม 248,600        289,106        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

4. โครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาตาม TQF และ
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์

1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80

4.1 โครงการรวมจิต ผูกใจ 
สายใยรักดอกพะยอม

16-18 ธ.ค.59 1.กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมเฉล่ีย ร้อยละ 92

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         252,200         232,759

2. ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมายมากกว่า 3.51 

4.1 โครงการรวมจิต ผูกใจ 
สายใยรักดอกพะยอม

- 2.ความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย เท่ากับ 4.49 
คะแนน

- - -                    -                      -   

3. ค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา มากกว่า 
3.51

4.1 โครงการรวมจิต ผูกใจ 
สายใยรักดอกพะยอม

- 3. ค่าเฉล่ียความคิดเห็นด้าน
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา เท่ากับ 
4.52 คะแนน

- - -                    -                      -   

4.2 การปฐมนิเทศและเตรียม
ความพร้อมนักศึกษาใหม่

3/8/1960 - - - -                    -                      -   

4.3 ปัจฉิมนิเทศเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาก่อนจบและวัน
ส้าเร็จการศึกษา

1-3 มี.ค.60 - - - -                    -                      -   

4. โครงกำรพัฒนำกิจกรรมนักศึกษำตำม TQF และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ผลรวม 252,200        232,759        
5. โครงการสโมสรนักศึกษา 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
5.1 ค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

26-27 ส.ค.60 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรม  คิดเป็นร้อยละ 
94.90

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         518,050         342,024

2. ค่าเฉล่ียคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ กิจกรรมมากกว่า
 3.51 (คะแนนเต็ม 5)

5.1 ค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

- 2. ค่าเฉล่ียคะแนนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ คิดเป็น 4.34 
(คะแนนเต็ม5)

- - -                    -                      -   

3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 
3.51 (คะแนนเต็ม 5)

5.1 ค่ายพยาบาลอาสาร่วมใจ
ส่งเสริมสุขภาพชุมชน

- 3. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็น 
4.22 (คะแนนเต็ม5)

- - -                    -                      -   

5.10 พ่ีรักน้อง 7-11 ส.ค.60 - - - -                    -                      -   
5.11 ไหว้ครู 31 ส.ค.-1 ก.ย.60 - - - -                    -                      -   
5.12 ลอยกระทง 1/11/1959 - - - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

5.13 ต้นกล้านักกิจกรรม พ.ย.59 - ส.ค.60 - - - -                    -                      -   
5.14 เลือตั งนายกสมโมสร
นักศึกษา

มี.ค.-พ.ค..60 - - - -                    -                      -   

5.2 กีฬา Freshy ต.ค.- ธ.ค.59 - - - -                    -                      -   
5.3 กีฬา Health science 24-26 มี.ค.60 - - - -                    -                      -   
5.4 แสดงความยินดีพ่ีบัณฑิต 11-13 ธ.ค.59 - - - -                    -                      -   

5.5 อ้าลาพ่ีปี 4 จบการศึกษา 2/3/1960 - - - -                    -                      -   

5.6 แสดงความยินดีวันมอบ
หมวกพยาบาล

22/4/1960 - - - -                    -                      -   

5.7 พะยอมช่อใหม่ ร่วมใจสืบ
สานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา

13/1/1960 - - - -                    -                      -   

5.8 ติวเพ่ือน้อง ม.ค.-มี.ค.60 - - - -                    -                      -   
5.9 ศึกษาดูงานสโมสร
นักศึกษา

1-2 ก.ค.60 - - - -                    -                      -   

5. โครงกำรสโมสรนักศึกษำ ผลรวม 518,050        342,024        
6. โครงการวิเทศสัมพันธ์ 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม

กิจกรรมมากกว่าร้อยละ 80
6.1 รับนักศึกษาแลกเปล่ียน
พยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาฯ

10 ต.ค.- 6 พ.ย.59 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมคิดเป็น ร้อยละ 92

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         128,180         114,257

2. อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
โครงการเฉล่ียมากกว่า 3.51 

6.1 รับนักศึกษาแลกเปล่ียน
พยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาฯ

- 2. อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
โครงการ เฉล่ียคิดเป็น 4.51
 คะแนน

- - -                    -                      -   

3.อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถส่ือสารใน
ชีวิตประจ้าวันและส่ือสารด้าน
วิชาการพยาบาลได้มากขึ น 
เฉล่ียมากกว่า 3.51

6.1 รับนักศึกษาแลกเปล่ียน
พยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาฯ

- 3. อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาสามารถส่ือสารใน
ชีวิตประจ้าวันและส่ือสาร
ด้านวิชาการพยาบาลได้มาก
ขึ น เฉล่ียคิดเป็น 4.44 
คะแนน

- - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

4. อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา มีความพึงพอใจใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมระดับภูมิภาค
อาเซียน  เฉล่ียมากกว่า 3.51

6.1 รับนักศึกษาแลกเปล่ียน
พยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาฯ

- 4. อาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษา มีความพึงพอใจใน
การแลกเปล่ียนเรียนรู้
วัฒนธรรมระดับภูมิภาค
อาเซียน เฉล่ียคิดเป็น 4.33 
คะแนน

- - -                    -                      -   

5. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 21 เฉล่ียมากกว่า 3.51

6.1 รับนักศึกษาแลกเปล่ียน
พยาบาลระดับบัณฑิตศึกษาฯ

- 5. นักศึกษาได้รับการพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี
 21  เฉล่ียคิดเป็น 4.67 
คะแนน

- - -                    -                      -   

6.2 การพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษส้าหรับอาจารย์
และบุคลากร

20 พ.ค.-10 มิ.ย.60 - - - เงินรายได้         403,800         291,149

6.3 การพัฒนาทักษาะการ
เขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
และการน้าเสนอผลงาน
วิชาการเป็นภาษาอังกฤษ

23 พ.ค.-25มิ.ย.60 - - - -                    -                      -   

6.4 การพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอ่ืน
นอกจากภาษาอังกฤษ)

19 มิ.ย. - 6 ก.ค.60 - - - -                    -                      -   

6.5 การแลกเปล่ียนนักศึกษา
พยาบาล

2-21 ส.ค.60 - - - -                    -                      -   

6.6 การแลกเปล่ียนอาจารย์ 
บุคลากร  พยาบาล

4-20 ส.ค.60 - - - -                    -                      -   

6.7 แลกเปล่ียนเรียนรู้กับ
พยาบาลท่ีปฏิบัติงานใน
ต่างประเทศ

27/3/1960 - - - -                    -                      -   

6. โครงกำรวิเทศสัมพันธ์ ผลรวม 531,980        405,406        
รวม      6,794,870      5,470,856

รวม      6,794,870      5,470,856



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2 2. พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมใน
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง และ
อาเซียน

7. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย

2. มีจ้านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการเผยแพร่ ในวารสาร
ระดับชาติ 5 เร่ือง

7.1พัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย ต้่ากว่าเป้าหมาย 2. มีจ้านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับการเผยแพร่ ในวารสาร
ระดับชาติ จ้านวน  4 เร่ือง

งานวิจัยฯ - -                    -                      -   

3. ทุนวิจัยได้รับการจัดสรร
อย่างน้อยร้อยละ 80

7.1พัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย ต้่ากว่าเป้าหมาย 3. ยังไม่มีการจัดสรรทุนวิจัย 
จากเงินเงินรายได้คณะ เร่ือง
จากรอประกาศการใช้เงิน
จากมหาวิทยาลัย

งานวิจัยฯ - -                    -                      -   

7. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมงำนวิจัย ผลรวม -                -                
รวม                   -                     -   
พัฒนางานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้และนวัตกรรม
ทางการพยาบาล ท่ีมุ่งเน้น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและสังคมใน
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง และ
อาเซียน

7. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมงานวิจัย

1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านงานวิจัยร้อยละ 80

7.1พัฒนาสมรรถนะด้านวิจัย 24-25 ก.ค.60 1. บุคลากรได้รับการพัฒนา
ด้านงานวิจัย คิดเป็นร้อยละ 
100

- ต้่ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         688,000           23,010

7.2สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
บุคลากร

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - - -                    -                      -   

7.3จัดสรรทุนวิจัย ต.ค.59 - ก.ย.60 - - - -                    -                      -   
7.4พัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้านการวิจัยปรับปรุงระบบ
การให้ค้าปรึกษาและ
สนับสนุนด้านการวิจัย

ต.ค.59 - ก.ย.60 - - - -                    -                      -   

7. โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมงำนวิจัย ผลรวม 688,000        23,010          
รวม         688,000           23,010

รวม         688,000           23,010



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

3 พัฒนาบทบาทในการ
ให้บริการวิชาการด้านการ
พยาบาลอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชน ท้องถ่ิน และ
สังคม บนพื นฐานความ
พอเพียง

16.โครงการอบรมหลัก
สุตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย
พยาบาล รุ่นท่ี 3

1. มีจ้านวนผู้สอบผ่านและ
เข้ารับการอบรมในโครงการ
ร้อยละ 80

16.1 ทดสอบความรู้
ความสามารถผู้สมัครเข้าอบรม
เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

ธ.ค. 59 - ก.ย.60 1. มีจ้านวนผู้สอบผ่านและ
เข้ารับการอบรมในโครงการ
ร้อยละ 86

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้      1,200,200         525,704

2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อรายวิชา โดยมี
ค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51จาก
คะแนนเต็ม 5

16.1 ทดสอบความรู้
ความสามารถผู้สมัครเข้าอบรม
เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- 2. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อรายวิชา โดยมี
ค่าเฉล่ียมากกว่า 4.26 จาก
คะแนนเต็ม 5

- - -                    -                      -   

3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อโครงหการอบรมฯ 
โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5

16.1 ทดสอบความรู้
ความสามารถผู้สมัครเข้าอบรม
เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- 3. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจต่อโครงหการอบรมฯ
 โดยมีค่าเฉล่ียมากกว่า 4.72
 จากคะแนนเต็ม 5

- - -                    -                      -   

16.2 พิธีเปิดการอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล

- - - - -                    -                      -   

16.3 การจัดการเรียนการ
สอนภาคทฤษฎี

- - - - -                    -                      -   

16.4 การจัดการเรียน
ภาคปฏิบัติ

- - - - -                    -                      -   

16.5 การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ช่วยพยาบาล

- - - - -                    -                      -   

16.6 การศึกษาดูงานด้าน
บทบาทในการปฏิบัติงานของ
ผู้ช่วยพยาบาลและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานฯ

- - - - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

16.7 การเตรียมความพร้อม
ก่อนวันส้าเร็จการอบรม
หลักสูตรฯ

- - - - -                    -                      -   

16.8 พิธีมอบ
ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

- - - - -                    -                      -   

16.9 ค่าสาธารณูปโภค - - - - -                    -                      -   
16.โครงกำรอบรมหลักสุตรประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล รุ่นท่ี 3 ผลรวม 1,200,200     525,704        
8. โครงการบริการวิชาการ 1. จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

คิดเป็น ร้อยละ 85
8.1มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ต.ค.59 - มี.ค.60 1. จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

เฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 135
- สูงกว่า

เป้าหมาย
เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        835,000         835,000

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 80

8.1มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ - 2. ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ เฉล่ียร้อย
ละ 90

- - -                    -                      -   

3. ผู้เข้าร่วโครงการท่ีน้า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ
 80

8.1มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ - 3. ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีน้า
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ เฉล่ีย
ร้อยละ 87

- - -                    -                      -   

4. ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมขึ น
หลังจากร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1

8.1มหกรรมสร้างเสริมสุขภาพ - 4. ระดับความรู้ท่ีเพ่ิมขึ น
หลังจากร่วมโครงการ 
มากกว่าหรือเท่ากับ 1

- - -                    -                      -   

8.2 โครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ม.ค.- ส.ค.60 - - - -                    -                      -   

8.3โครงการพัฒนาสุขภาวะ
ชุมชนและให้บริการวิชาการ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน(ลูกฮัก
ลูกแพงปี 5)

พ.ย.59 - ก.ย.60 - - - -                    -                      -   

8.4โครงการส่งเสริมสุขภาพ
เด็กก่อนวัยเรียน

ม.ค.-มิ.ย.60 - - - -                    -                      -   

8.5โครงการส่งเสริม
สุขภาพจิตในชุมชน

เม.ย.-ส.ค.60 - - - -                    -                      -   

8.6โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ พ.ย.59-มิ.ย.60 - - - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

8.7โครงการใกล้ชิดใจวัยลูง
อายุ

พ.ย.59-มิ.ย.60 - - - -                    -                      -   

8. โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม 835,000        835,000        
รวม      2,035,200      1,360,704

รวม      2,035,200      1,360,704
4 อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี 

วัฒนธรรม ศิลปะ และภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ด้านการ
ดูแลสุขภาพ ปลูกฝัง
จิตส้านึกรักบ้านเกิด และ
เชิดชูศักด์ิศรีของสถาบัน

9. โครงการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1. จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ร้อยละ 80

9.1วันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์

10/2/1960 1. จ้านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 129 

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        139,000         139,000

2. ค่าเฉล่ียระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.51 ขึ นไป

9.1วันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์

- 2. ค่าเฉล่ียระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
เฉล่ียคิดเป็น 4.45 คะแนน

- - -                    -                      -   

3. หลังการเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมสูงขึ น 1 
ระดับ

9.1วันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์

- 3. หลังการเข้าร่วมโครงการ
กลุ่มเป้าหมายมีความ
ตระหนักถึงความส้าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมขึ นหรือ
มากกว่า 1 ระดับ

- - -                    -                      -   

4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความส้าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทยมากกว่า
ร้อยละ 80

9.1วันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์

- 4. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็น
ความส้าคัญและประโยชน์
ของศิลปวัฒนธรรมไทย คิด
เป็นร้อยละ 90

- - -                    -                      -   

5. มีการเผยแพร่ผลงานด้าน
การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
1 ช่องทาง

9.1วันสถาปนาคณะพยาบาล
ศาสตร์

- 5. มีการเผยแพร่ผลงานด้าน
การท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม
 1 ช่องทาง

- - -                    -                      -   

9.2พิธีมอบหมวกรพยาบาล 22/4/1960 - - - เงินรายได้         154,600         101,939
9.3วันพยาบาลสากล (จิต
อาสา)

- - - - เงินรายได้           18,800           18,520



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

9.4บ้ารุงจิต ใกล้ชิดใจ ครั งท่ี 5 6/4/1960 - - - -                    -                      -   

9.5วันพยาบาลแห่งชาติ(จิต
อาสา)

- - - - -                    -                      -   

9.6โครงการสืบสานภูมิ
ปัญญาและพัฒนาเครือข่าย 
การเรียนรู้ด้านการสูงอายุ 
ครั งท่ี 5

17/3/1960 - - - -                    -                      -   

9.7ประเพณีบุญเดือนเจ็ด:
บุญซ้าฮะ ปีท่ี 5

22/6/1960 - - - -                    -                      -   

9.8โครงการส้ารวจวัฒนธรรม
 และภูมิปัญญาท้องถ่ินการใช้
พืชสุมนไพรฯ

19 ส.ค. - 2 ก.ย.60 - - - -                    -                      -   

9. โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 312,400        259,459        
รวม         312,400         259,459

รวม         312,400         259,459
5 บริหารจัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปล่ียนแปลง ยกระดับ
คุณภาพให้เป็น
มาตรฐานสากล และ สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการ
เรียนรู้และการท้างานอย่าง
มีความสุข

10. โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา

5) การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย

10.1การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในคณะ

- - - - -                    -                      -   

1. มีระบบกลไกลการประกัน
คุณภาพฯภายในคณะ

10.1การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในคณะ

ทุกไตรมาส 1) มีระบบกลไกลการประกัน
คุณภาพฯภายในคณะ โดยมี
การจัดท้าค้าส่ังแต่งตั ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ ระดับคณะ และ
ผู้รับผิดชอบ

- ต้่ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         274,860         110,340



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2. มีการก้าหนดนโยบายและ
ให้ความส้าคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพ 

10.1การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในคณะ

- 2) มีการก้าหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพท่ีชัดเจน 
และให้ความส้าคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพกับบุคลากร 
และนักศึกษาผ่านกิจกรรม
ต่างๆ เช่นวันไหว้ครู วัน
ปฐมนิเทศบุคลากร และ
นักศึกษาใหม่  

- - -                    -                      -   

3. มีการด้าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพฯตาม PDCA 

10.1การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในคณะ

- 3) มีการด้าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพฯตาม PDCA 

- - -                    -                      -   

4. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ส่ือสารการประกันคุณภาพ
การศึกษา       

10.1การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในคณะ

- 4) คะแนนการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2559 ในระดับ
พอใช้ คะแนน 3.26      

- - -                    -                      -   

- 10.2การพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ

1/8/1960 - - - -                    -                      -   

10.3การตรวจประเมินระดับ
หลักสูตร

- - - - -                    -                      -   

10.4การตรวจประเมินระดับ
คณะ

1/9/1960 - - - -                    -                      -   

10.5การจัดท้ารายงานการ
ประเมินคุณภาพ

ส.ค.-ก.ย.60 - - - -                    -                      -   

10.6การท้าแผนพัฒนา
คุณภาพ

ต.ค.-ธ.ค.59 - - - -                    -                      -   

10.7การรับรองสภาการ
พยาบาล

1 ธ.ค.59 - 30 มิ.ย.60 - - - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

10. โครงกำรพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ผลรวม 274,860        110,340        
11. โครงการสนับสนุนการ
บริหารงานองค์กร

มีการก้ากับ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนการด้าเนินการ
จัดการความรู้ครบทุก
กระบวนการ

11.4 การพัฒนาองค์กรการ
จัดการความรู้

- มีการก้ากับ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนการด้าเนินการ
จัดการความรู้ครบทุก
กระบวนการ

- - -                    -                      -   

ระดับความส้าเร็จของการ
บริหารจัดการท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพ

11.5 กิจกรรมการบริหงาน
ในภาพรวม

- ระดับความส้าเร็จของการ
บริหารจัดการท่ีดี และมี
ประสิทธิภาพ และได้คะแนน
ในตัวบ่งชี ท่ี 5.1 การบริหาร
ของคณะเพ่ือการก้ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ เท่ากับ 5 คะแนน

- - -                    -                      -   

1. การด้าเนินงานของแผน
ครบถ้วน ทุกไตรมาส

11.1 แผน งบประมาณและ
ความเส่ียง

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 1. การด้าเนินงานของแผน
ครบถ้วน ทุกไตรมาส

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        365,400         162,651

2. รูปเล่มรายงานประจ้าปี มี
การเผยแพร่รูปเล่ม

11.1 แผน งบประมาณและ
ความเส่ียง

- 2. รูปเล่มรายงานประจ้าปี มี
การเผยแพร่รูปเล่ม และมีการ
ถ่ายทอดแผนแก่บุลากรคณะฯ
ในวันท่ี 28 พ.ย.2559

- - เงินรายได้    40,088,470    28,659,270

3. แผนปฏิบัติการประจ้าปี
สามารถด้าเนินการได้

11.1 แผน งบประมาณและ
ความเส่ียง

- 3. แผนปฏิบัติการประจ้าปี
สามารถด้าเนินการได้

- - -                    -                      -   

4. การด้าเนินงานของแผน
ความเส่ียงครบถ้วน ทุกไตรมาส

11.1 แผน งบประมาณและ
ความเส่ียง

- 4. การด้าเนินงานของแผน
ความเส่ียงครบถ้วน ทุกไตร
มาส และด้าเนินการภายใต้
การติดตามของมหาวิทยาลัย

- - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1. มีการแจ้งซ่อม/ปรับปรุง
อุปกรณ์ท่ีเกิดการช้ารุดทุก
รายการ และมีการซ่อมแซม
ครบทุกรายการ

11.2 การดูแลทรัพยากร - 1. มีการแจ้งซ่อม/ปรับปรุง
อุปกรณ์ท่ีเกิดการช้ารุดทุก
รายการ และมีการซ่อมแซม
ครบทุกรายการ ตามการ
ได้รับแจ้ง

- - -                    -                      -   

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ มากกว่า
 3.51

11.2 การดูแลทรัพยากร - 2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ มีค่า
คะแนน 3.75

- - -                    -                      -   

1. วัสดุ อุปกรณ์ส้านักงาน 
ครบถ้วนตามความต้องการ 
และมีประสิทธิภาพ

11.3 จัดหาพัสดุส้านักงาน - 1. วัสดุ อุปกรณ์ส้านักงาน 
ครบถ้วนตามความต้องการ 
และมีประสิทธิภาพ 

- - -                    -                      -   

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ มากกว่า
 3.51

11.3 จัดหาพัสดุส้านักงาน - 2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการ มีค่า
คะแนน 3.92

- - -                    -                      -   

11.6 การจัดตั งศูนย์เรียนรู้ผู้
สูงวัย

- - - - -                    -                      -   

11. โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรงำนองค์กร ผลรวม 40,453,870   28,821,921   
รวม    40,728,730    28,932,261

รวม    40,728,730    28,932,261

6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ 
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
และมีความผูกพันกับองค์กร

12. โครงการจัดการ
สารสนเทศและการตัดสินใจ

อาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั น 
สาขาศาสตร์ และศิลปะการ
สอนทางการพยาบาล

13.2 อบรมศาสตร์และศิลป์ฯ เม.ย.-มิ.ย.60 มีอาจารย์จ้านวน 1 ท่าน ได้
เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั น สาขา
ศาสตร์ และศิลปะการสอน
ทางการพยาบาล

- - เงินรายได้           66,120           55,700



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก อย่างน้อย 1 ท่าน

13.3 การส่งเสริมการพัฒนา
คุณวุฒิการศึกษาของ อาจารย์
ระดับปริญญาเอก

ต.ค.59 - ก.ย.60 อาจารย์ได้ศึกษาต่อระดับ
ปริญญาเอก จ้านวน 1 ท่าน 
แต่ใช้ทุนมหาวิทยาลัย

- - -                    -                      -   

อาจารย์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ ทั งภายใน
และภายนอก ไม่น้อยกว่าคน
ละ 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา

13.1 พัฒนาอาจารย์ตาม
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ IDP

ต.ค.59 - ก.ย.60 อาจารย์ทุกคนได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการ
และด้านวิชาชีพ ทั งภายใน
และภายนอก ไม่น้อยกว่าคน
ละ 40 ช่ัวโมง/ปีการศึกษา 
โดยคิดเป็นร้อยละ 100

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         936,000         124,905

1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้
ความเข้าใจในขั นตอน วิธีการ 
เทคนิคในการพัฒนา ตนเอง
อย่างต่อเน่ือง

13.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู้
ต้าแหน่งทางวิชาการ

เม.ย.-มิ.ย.60 1. ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ความเข้าใจในขั นตอน 
วิธีการ เทคนิคในการพัฒนา 
ตนเองอย่างต่อเน่ือง

- - -                    -                      -   

2. ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

13.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู้
ต้าแหน่งทางวิชาการ

- - - - -                    -                      -   

3. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ  
ไม่ต้่ากว่า 3.51

13.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู้
ต้าแหน่งทางวิชาการ

- - - - -                    -                      -   

12.5 การพัฒนาอาจารย์ด้าน
วิชาการและวิชาชีพ

- - - - -                    -                      -   

12. โครงกำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรตัดสินใจ ผลรวม 1,002,120     180,605        
14. โครงการพัฒนา
บุคลากรสานสนับสนุน
วิชาการ

1. บุคลากรสายสนับสนุนได้
เข้าร่วม อบรม/ประชุม/
สัมมนา อ่ืนๆ ร้อยละ 100 
โดยคิดเป็น 10 ชม./ปี
การศึกษา/คน

การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

- 1. บุคลากรสายสนับสนุนได้
เข้าร่วม อบรม/ประชุม/
สัมมนา อ่ืนๆ ร้อยละ 100 
โดยคิดเป็น 10 ชม./ปี
การศึกษา/คน

- - เงินรายได้           96,910           10,828



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2. บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถน้าประโยชน์ท่ีได้ มา
พัฒนางานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
เกิดการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น

- - 2. บุคลากรสายสนับสนุน
สามารถน้าประโยชน์ท่ีได้ มา
พัฒนางานท่ีรับผิดชอบ เพ่ือ
เกิดการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ น

- สูงกว่า
เป้าหมาย

-                    -                      -   

14. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนสนับสนุนวิชำกำร ผลรวม 96,910          10,828          
15. โครงการพัฒนา
บุคลากรสานสนับสนุน
วิชาการ

1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้่า
กว่าร้อยละ 80

15.1กิจกรรม 5ส ไตรมาสท่ี 1 และ 3 1. มีผู้เข้าร่วมโครงการ เฉล่ีย
คิดเป็นร้อยละ 77

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         478,290         210,761

2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
ไม่ต้่ากว่า 3.51

15.1กิจกรรม 5ส - 2. ความพึงพอใจต่อกิจกรรม
เฉล่ียคิดเป็น 4.37 คะแนน

- - -                    -                      -   

3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
สร้างวัฒนธรรมอันดีงามใน
องค์กร

15.1กิจกรรม 5ส - 3. บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
สร้างวัฒนธรรมอันดีงามใน
องค์กร และร่วมก้าหนด
วัฒนธรมองค์กร

- - -                    -                      -   

4. บุคลากรได้รับแนะแนวทาง
ให้บุคลากรได้ดูแล ป้องกัน 
และรักษาสุขภาพของตนเอง
อย่างถูกต้องทันการณ์

15.1กิจกรรม 5ส - 4. บุคลากรได้รับแนะ
แนวทางให้บุคลากรได้ดูแล 
ป้องกัน และรักษาสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้องทัน
การณ์

- - -                    -                      -   

15.2ตรวจสุขภาพประจ้าปี วันท่ี 15-31 พ.ค.60 - - - -                    -                      -   
15.3จัดงานส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่

27/12/1959 - - - -                    -                      -   

15.4กิจกรรมวันสงกรานต์ วันท่ี 12 เม.ย.60 - - - -                    -                      -   
15.5สัมมนาบุคลากรประจ้าปี
 2560

วันท่ี 29-30 ก.ค.60 - - - -                    -                      -   

15.6ค่าสวัสดิการค่าเคร่ืองด่ืม ทุกไตรมาส - - - -                    -                      -   

15.7สวัสดิการท่ัวไป ทุกไตรมาส - - - -                    -                      -   
15. โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำนสนับสนุนวิชำกำร ผลรวม 478,290        210,761        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

รวม      1,577,320         402,194
รวม      1,577,320         402,194

7 7. พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัย 
ม่ันคง ปลอดภัย และน้า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้เพ่ือสนับสนุน การ
เรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ 
การบริการทางการศึกษา 
การบริหารจัดการ และ
ยกระดับความสามารถของ
นักศึกษาและบุคลากรใน
การใช้ ICT เพ่ือพ

12. โครงการจัดการ
สารสนเทศและการตัดสินใจ

1. มีการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูล
ข่าวสารบนส่ือโฆษณา (ป้าย 
LED)  และมีการจัดท้าวีดี
ทัศน์แนะน้าคณะพยาบาล
ศาสตร์

12.1 การประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ
พยาบาลศาสตร์

ต.ค.59 - ส.ค.60 1. มีการประชาสัมพันธ์ 
กิจกรรม หลักสูตร ข้อมูล
ข่าวสารบนส่ือโฆษณา (ป้าย 
LED)  และมีการจัดท้าวีดี
ทัศน์แนะน้าคณะพยาบาล
ศาสตร์ ผ่านทางเว้บไซด์ของ
คณะฯ

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         664,500         485,710

2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร นักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อการ
ใช้งาน และเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
 (ค่าเฉล่ียมากว่า 3.51) 

12.1 การประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ
พยาบาลศาสตร์

- 2. ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากร นักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ ต่อการ
ใช้งาน และเข้าถึงเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าคะแนน 
เท่ากับ 4.42 

- - -                    -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

3 มีการจัดกิจกรรมอบรม
ระบบสารสนเทศ ถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากร และ
 นักศึกษา อย่างน้อย 1  กิ
จรรม  และผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
อบรมของบุคลากรและ
นักศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
(ค่าเฉล่ียมากว่า 3.51)

12.1 การประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของคณะ
พยาบาลศาสตร์

- 3 มีการจัดกิจกรรมอบรม
ระบบสารสนเทศ ถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศให้แก่บุคลากร 
และ นักศึกษา อย่างน้อย 1  
กิจรรม  และผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการเข้าร่วม
อบรมของบุคลากรและ
นักศึกษา อยู่ในเกณฑ์ระดับดี 
(ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.72)

- - -                    -                      -   

- 12.2 การดูแลอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน

ต.ค.59 - ส.ค.60 - - - -                    -                      -   

12.3 การจัดซื อสรรหา
ทรัพยากรด้านสารสนเทศ
ภายในคณะพยาบาลศาสตร์

ต.ค.59-มี.ค.60 - - - -                    -                      -   

12.4 จัดอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศตลอดจน
ถ่ายทอดความรู้ เก่ียวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือ
การท้างานอย่างมีความสุข

ม.ค.-มี..60 - - - -                    -                      -   

12. โครงกำรจัดกำรสำรสนเทศและกำรตัดสินใจ ผลรวม 664,500        485,710        
รวม         664,500         485,710

รวม         664,500         485,710
   52,801,020    36,934,194ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ ได้รับ
จัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 บัณฑิตมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการ และเช่ียวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ ทางด้าน
ภาษา มนุษย ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มี
คุณธรรม และสร้าง
ประโยชน์ให้ประเทศ และ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 36.61

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              514,370         188,290

มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 99.77

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้           6,580,792      6,565,872

ผลิตบัณฑิตคณะศิลปศำสตร์ ผลรวม 7,095,162         6,754,162     
พัฒนานักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์

จ้านวนนักศึกษาท่ีได้รับการ
พัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

พัฒนานักศึกษาคณะศิลป
ศาสตร์

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้              848,892         848,892

พัฒนำนักศึกษำคณะศิลปศำสตร์ ผลรวม 848,892            848,892        
วิเทศสัมพันธ์ ผลการด้าเนินงานไม่ต้ากว่า

ร้อยละ 80 ของแผน
วิเทศสัมพันธ์ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น

ร้อยละ  95.09
ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              520,170         494,623

วิเทศสัมพันธ์ ผลรวม 520,170            494,623        
สนับสนุนทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอก

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ สนับสนุนทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอก

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  81.84

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              308,350         252,350

สนับสนุนทุนกำรศึกษำจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 308,350            252,350        
รวม          8,772,574      8,350,027

รวม          8,772,574      8,350,027

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะศิลปศำสตร์
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ ได้รับ
จัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2 งานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพ่ือ
สร้างองค์ความรู้หรือ
นวัตกรรมด้านภาษา 
มนุษยศาสตร์ และสังคม 
ศาสตร์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและ
สังคมในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง
อย่างย่ังยืน

พัฒนางานวิจัยคณะศิลป
ศาสตร์

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ พัฒนางานวิจัยคณะศิลป
ศาสตร์

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 101

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              662,886         669,516

พัฒนำงำนวิจัยคณะศิลปศำสตร์ ผลรวม 662,886            669,516       
รวม             662,886        669,516

รวม             662,886        669,516
3 สร้างความเป็นเลิศด้านการ

บริการวิชาการอย่างมีส่วน
ร่วม เพ่ือเสริม สร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนและสังคมบน
พื นฐานความพอเพียง

MK 32 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ MK 32 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 61.87

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้           5,410,035      3,347,187

MK 32 ผลรวม 5,410,035         3,347,187     
การบุกรุกและการเปล่ียน
มือของท่ีดินพื นท่ีตลาด
การค้าชายแดนช่องจอม อ.
กาบเชิง

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การบุกรุกและการเปล่ียนมือ
ของท่ีดินพื นท่ีตลาดการค้า
ชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               59,500           59,500

กำรบุกรุกและกำรเปล่ียนมือของท่ีดินพ้ืนท่ีตลำดกำรค้ำชำยแดนช่องจอม อ.กำบเชิง ผลรวม 59,500              59,500          
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนให้กับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษซ่ึง
มิได้ศึกษาวิชาเอก
ภาษาอังกฤษ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการสอนให้กับ 
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษซ่ึงมิได้
ศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               70,000           70,000

กำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรเทคนิคกำรสอนให้กับ ครูผู้สอนภำษำอังกฤษซ่ึงมิได้ศึกษำวิชำเอกภำษำอังกฤษ ผลรวม 70,000              70,000          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ ได้รับ
จัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

การศึกษาแนวทางการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ท่ีมีคุณภาพในพื นท่ีจังหวัด
ชายแดน : กรณีศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานีและ
จังหวัดศรีสะเกษ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การศึกษาแนวทางการเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงการศึกษาท่ี
มีคุณภาพในพื นท่ีจังหวัด
ชายแดน : กรณีศึกษาจังหวัด
อุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะ
เกษ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  52.25

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              985,000         514,663

กำรศึกษำแนวทำงกำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพในพ้ืนท่ีจังหวัดชำยแดน : กรณีศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนีและจังหวัดศรีสะเกษ ผลรวม 985,000            514,663       
การเสริมและพัฒนา
เครือข่ายโรงเรียนสุขภาวะ
ภาคอีสานตอนล่าง

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การเสริมและพัฒนาเครือข่าย
โรงเรียนสุขภาวะภาคอีสาน
ตอนล่าง

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60  มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 80.52

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้           6,242,400      5,026,400

กำรเสริมและพัฒนำเครือข่ำยโรงเรียนสุขภำวะภำคอีสำนตอนล่ำง ผลรวม 6,242,400         5,026,400     
กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ
ส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (English Day) 
ครั งท่ี 9

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรมวันภาษาอังกฤษ
ส้าหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (English Day) 
ครั งท่ี 9

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             100,000         100,000

กิจกรรมวันภำษำอังกฤษส ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย (English Day) คร้ังท่ี 9 ผลรวม 100,000            100,000       
ประชุมวิชาการท่องเท่ียว
ระดับชาติ “การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์
และย่ังยืนสู่ศตวรรษท่ี 21”

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ประชุมวิชาการท่องเท่ียว
ระดับชาติ “การพัฒนาการ
ท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์
และย่ังยืนสู่ศตวรรษท่ี 21”

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             270,000         270,000

เงินรายได้                15,000           15,000
ประชุมวิชำกำรท่องเท่ียวระดับชำติ “กำรพัฒนำกำรท่องเท่ียวอย่ำงสร้ำงสรรค์และย่ังยืนสู่ศตวรรษท่ี 21”  ผลรวม 285,000            285,000        
แผนงานลดและแก้ไข
ผลกระทบจากฝายหัวนา
อย่างย่ังยืน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานลดและแก้ไข
ผลกระทบจากฝายหัวนา
อย่างย่ังยืน

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้           6,174,400      6,174,400

แผนงำนลดและแก้ไขผลกระทบจำกฝำยหัวนำอย่ำงย่ังยืน ผลรวม 6,174,400         6,174,400     
พัฒนาจิตปัญญาเพ่ิมเตรียม
ความพร้อมการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนในโรงเรียน
เครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ พัฒนาจิตปัญญาเพ่ิมเตรียม
ความพร้อมการศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ในโรงเรียนเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             150,000         150,000

พัฒนำจิตปัญญำเพ่ิมเตรียมควำมพร้อมกำรศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ำย มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี   ผลรวม 150,000            150,000       



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ ได้รับ
จัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             300,000         300,000

พัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว ผลรวม 300,000            300,000       
พัฒนาศักยภาพ
อุตสาหกรรมการจัด
ประชุมสัมมนาการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล
และนิทรรศการในเมือง
การค้าชายแดน จังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทยท่ี
เช่ือมโยง

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม
การจัดประชุมสัมมนาการ
ท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัลและ
นิทรรศการในเมืองการค้า
ชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
 ประเทศไทยท่ีเช่ือมโยง

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             208,600         208,600

พัฒนำศักยภำพอุตสำหกรรมกำรจัดประชุมสัมมนำกำรท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรำงวัลและนิทรรศกำรในเมืองกำรค้ำชำยแดน จังหวัดอุบลรำชธำนี ประเทศไทยท่ีเช่ือมโยง ผลรวม 208,600            208,600        
ฟ้ืนฟูชีวิตชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเข่ือนราษีไศล
 ต้าบลหนองแค อ้าเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ฟ้ืนฟูชีวิตชุมชนและ
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีได้รับ
ผลกระทบจากเข่ือนราษีไศล 
ต้าบลหนองแค อ้าเภอราษี
ไศล จังหวัดศรีสะเกษ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  17.28

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้           2,000,000         345,600

ฟ้ืนฟูชีวิตชุมชนและทรัพยำกรธรรมชำติท่ีได้รับผลกระทบจำกเข่ือนรำษีไศล ต ำบลหนองแค อ ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ผลรวม 2,000,000         345,600       
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน
 : การจัดการความรู้และ
การเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับ
กลุ่มชาติพันธ์ุไทในประเทศ
จีน 

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน : 
การจัดการความรู้และการ
เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับกลุ่ม
ชาติพันธ์ุไทในประเทศจีน 

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             100,000         100,000

ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน : กำรจัดกำรควำมรู้และกำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับกลุ่มชำติพันธ์ุไทในประเทศจีน   ผลรวม 100,000            100,000       
สนับสนุนงานบริการ
วิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ สนับสนุนงานบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 4.97

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              700,000           34,800

สนับสนุนงำนบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 700,000            34,800          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ ได้รับ
จัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

สัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีนส้าหรับ
โรงเรียนเครือข่ายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ครั งท่ี 7/2

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ สัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาจีนส้าหรับ
โรงเรียนเครือข่ายในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 ครั งท่ี 7/2

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             120,000         120,000

สัมมนำเพ่ือพัฒนำกำรเรียนกำรสอนภำษำจีนส ำหรับโรงเรียนเครือข่ำยในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง คร้ังท่ี 7/2 ผลรวม 120,000            120,000        
อบรมครูประวัติศาสตร์
ระดับชั นมัธยมศึกษาครั งท่ี 
5 ย้อนพินิจประวัติศาสตร์
ไทย

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ อบรมครูประวัติศาสตร์
ระดับชั นมัธยมศึกษาครั งท่ี 5
 ย้อนพินิจประวัติศาสตร์ไทย

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             100,000         100,000

อบรมครูประวัติศำสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษำคร้ังท่ี 5 ย้อนพินิจประวัติศำสตร์ไทย ผลรวม 100,000            100,000       
รวม        23,004,935    16,936,149

รวม        23,004,935    16,936,149

4 อนุรักษ์สืบสาน ประเพณี
ท้องถ่ิน และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

การจัดท้าพจนานุกรมไทย
จีน จีนไทย ฉบับท่องเท่ียว
ชุมชน จังหวัดอุบลาชธานี

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการเข่งขัน : 
การจัดท้าพจนานุกรมไทยจีน
 จีนไทย ฉบับท่องเท่ียวชุมชน
 จังหวัดอุบลาชธานี

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             150,000         150,000

กำรจัดท ำพจนำนุกรมไทยจีน จีนไทย ฉบับท่องเท่ียวชุมชน จังหวัดอุบลำชธำนี ผลรวม 150,000            150,000       
การจัดท้าศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนคนท้าเทียน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การจัดท้าศูนย์การเรียนรู้
ชุมชนคนท้าเทียน

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             150,000         150,000

กำรจัดท ำศูนย์กำรเรียนรู้ชุมชนคนท ำเทียน ผลรวม 150,000            150,000       
การประยุกต์ใช้ปรัชญาจีน
เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมฯ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ อนุรักษ์ 
ส่งเสริมและพัฒนาศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม : การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาจีนเพ่ือ
ส่งเสริมคุณธรรมฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             100,000         100,000

กำรประยุกต์ใช้ปรัชญำจีนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมฯ ผลรวม 100,000            100,000       



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ ได้รับ
จัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน : 
การจัดท้าฐานข้อมูลทาง
ภาษาของกลุ่มชาติพันธ์ุ
ส่วนน้อยในประเทศจีนตอน
ใต้ โครงการท่ี 3

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน : การ
จัดท้าฐานข้อมูลทางภาษา
ของกลุ่มชาติพันธ์ุส่วนน้อยใน
ประเทศจีนตอนใต้ โครงการท่ี
 3

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             100,000         100,000

กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน : กำรจัดท ำฐำนข้อมูลทำงภำษำของกลุ่มชำติพันธ์ุส่วนน้อยในประเทศจีนตอนใต้ โครงกำรท่ี 3 ผลรวม 100,000            100,000       
การสืบทอดฮีตสิบสอง : 
บุญผะเหวดของชาวอีสาน

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญ
ผะเหวดของชาวอีสาน

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

               55,000           55,000

กำรสืบทอดฮีตสิบสอง : บุญผะเหวดของชำวอีสำน ผลรวม 55,000              55,000          
การปริวรรตเอกสารโบราณ
ล้านช้างในพุทธศตวรรษท่ี 
21ว่าง22

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ การปริวรรตเอกสารโบราณ
ล้านช้างในพุทธศตวรรษท่ี 
21ว่าง22

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ  100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

             100,000         100,000

กำรปริวรรตเอกสำรโบรำณล้ำนช้ำงในพุทธศตวรรษท่ี 21ว่ำง22 ผลรวม 100,000            100,000       
รวม             655,000        655,000

รวม             655,000        655,000
5 บริหารจัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับพลวัตการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
สร้างสภาพแวด ล้อมท่ีเอื อ
ต่อการเรียนรู้และการ
ท้างานอย่างมีความสุขและ
ยกระดับคุณภาพให้เป็น
มาตรฐาน

จัดท้าวารสาร จ้านวนบทความท่ีได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

จัดท้าวารสาร 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 13

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้                47,560           47,560

จัดท ำวำรสำร ผลรวม 47,560              47,560          
จ้างพนักงานคณะศิลป
ศาสตร์

จ้านวนพนักงานท่ีจ้าง จ้างพนักงานคณะศิลปศาสตร์ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 55

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้         18,646,467    17,772,342

จ้ำงพนักงำนคณะศิลปศำสตร์ ผลรวม 18,646,467       17,772,342   
จ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาว
ต่างประเทศ

จ้านวนลูกจ้างช่ัวคราว จ้างลูกจ้างช่ัวคราวชาว
ต่างประเทศ

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 1

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้              236,240         236,240

จ้ำงลูกจ้ำงช่ัวครำวชำวต่ำงประเทศ ผลรวม 236,240            236,240        
จ้างเหมาท้าความสะอาด ร้อยละของความพึงพอใจของ

ผู้ใช้บริการ
จ้างเหมาท้าความสะอาด 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น

ร้อยละ 95
ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
             336,000         336,000

มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ100

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้              257,426         257,426



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ ได้รับ
จัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ผลรวม 593,426            593,426        
บริหารจัดการภายในคณะ
ศิลปศาสตร์

ร้อยละของการเบิกจ่าย บริหารจัดการภายในคณะ
ศิลปศาสตร์

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 109.91

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้           2,495,116      2,742,310

มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 91.55

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              836,772         766,103

มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 91.74

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          1,685,200      1,545,900

บริหำรจัดกำรภำยในคณะศิลปศำสตร์ ผลรวม 5,017,088         5,054,313     
รวม        24,540,781    23,703,881

รวม        24,540,781    23,703,881

6 บริหารจัดการภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับพลวัตการ
เปล่ียนแปลงทางสังคม 
สร้างสภาพแวด ล้อมท่ีเอื อ
ต่อการเรียนรู้และการ
ท้างานอย่างมีความสุขและ
ยกระดับคุณภาพให้เป็น
มาตรฐาน

การจัดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ในคณะศิลปศาสตร์ (KM)

มีการจัดกิจกรรม การจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
และถ่ายทอดความรู้ในคณะ
ศิลปศาสตร์ (KM)

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 8.70

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้                46,000              4,000

กำรจัดกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และถ่ำยทอดควำมรู้ในคณะศิลปศำสตร์ (KM) ผลรวม 46,000              4,000            
ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์

คะแนนประเมินประกัน
คุณภาพไม่น้อยกว่า 3.51

ประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศิลปศาสตร์

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 3.67

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้              472,585         472,585

ประกันคุณภำพกำรศึกษำคณะศิลปศำสตร์ ผลรวม 472,585            472,585        
รวม             518,585        476,585
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้
มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ
 ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข
 และมีความผูกพันกับองค์กร

พัฒนาบุคลากร จ้านวนบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนา

พัฒนาบุคลากร 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 52

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้              348,550         348,550

พัฒนำบุคลำกร ผลรวม 348,550            348,550       
รวม             348,550        348,550

รวม             867,135         825,135



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ ได้รับ
จัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

7 7. พัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร
ท่ีทันสมัย ม่ันคง ปลอดภัย 
และน้าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือ
สนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการ
ทางการศึกษา การบริหาร
จัดการ และยกระดับ
ความสามารถของนักศึกษา
และบุคลากรในการใช้ ICT 
ตอบสนอ

จัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ จัดหาครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง
คณะศิลปศาสตร์

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 มีผลการด้าเนินงานคิดเป็น
ร้อยละ 94.06

ควรเบิกจ่ายตาม
แผน

ตามเป้าหมาย เงินรายได้              519,000         488,160

จัดหำครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้ำงคณะศิลปศำสตร์ ผลรวม 519,000            488,160       
รวม             519,000        488,160

รวม             519,000        488,160
ผลรวมท้ังหมด 59,022,311       51,627,868   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 จัดการศึกษาท่ีได้
มาตรฐานสากล เป็นท่ี
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน ้าโขง
และประเทศ

โครงการจัดซื อทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

โครงการจัดซื อทรัพยากร
สารสนเทศและส่ิงสนับสนุน
การเรียนรู้

กย 59 -ตค 60 3.79 คะแนน - ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้         2,274,500      1,273,732

โครงกำรจัดซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์ ผลรวม 2,274,500        1,273,732     
โครงการบริหารจัดการด้าน
บุคลากร

จ้านวนพนักงาน ม. เงินเงิน
รายได้

ค่าจ้างพนักงานคณะบริหาร
ศาสตร์

กย 59-ตค 60 54 คน - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้       29,219,100    21,329,485

ค่าตอบแทนและเงินประ
ต้าแหน่ง

- - - - -                      -                      -   

โครงการเงินกองทุนส้ารอง
เลี ยงชีพ

- - - - -                      -                      -   

โครงการจ่ายเงินตกเบิก 4% - - - - -                      -                      -   
โครงการนักศึกษาช่วยงาน
บริหาร

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนบุคลำกร ผลรวม 29,219,100      21,329,485   
โครงการประชาสัมพันธ์เชิง
รุก

ร้อยละจ้านวนนักศึกษาใหม่
เทียบแผน

โครงการจัดท้าของท่ีระลึก
คณะบริหารศาสตร์

กย 59-ตค 60 84.22% (859คน จาก 
1,020 คน)

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้            698,400         357,700

โครงการเช่าพื นท่ีติดตั งป้าย
ขนาดใหญ่เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์

- - - - -                      -                      -   

โครงการต้อนรับคณะดูงาน
จากภายนอก

- - - - -                      -                      -   

โครงการประกาศเกียรติคุณ
และมอบเสื อสามารถ

- - - - -                      -                      -   

โครงการประชาสัมพันธ์ MIS 
(เฉพาะกิจ)

- - - - -                      -                      -   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะบริหำรศำสตร์
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการประชาสัมพันธ์
หลักสูตร

- - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุนรายการ
วิทยุระบบคลัสเตอร์ภาคอีสาน
 (12 เดือน)

- - - - -                      -                      -   

โครงการสร้างวิดิทัศน์แนะน้า
คณะฯ

- - - - -                      -                      -   

โครงการส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมและสร้าง
เครือข่ายครูแนะแนวภาคอีสาน

- - - - -                      -                      -   

นิทรรศการงานเกษตรอีสานใต้ - - - - -                      -                      -   

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุก ผลรวม 698,400          357,700        
โครงการปรับปรุงอาคาร 
ระบบสาธารณูปโภคและ
พื นท่ีมหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

โครงการก่อสร้างสนาม
ฟุตบอลหญ้า

กย 59-ตค 60 3.79 คะแนน - ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้       15,547,400         105,149

โครงการตกแต่งภายใน
ส้านักงานอาคารรวมรวมสาย
สังคมศาสตร์*

- - - - -                      -                      -   

โครงการทาสีกันซึมดาดฟ้าชั น4 - - - - -                      -                      -   

โครงการทาสีภายนอกอาคาร
และทางเดินภายในอาคาร
ทั งหมด

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงคลองและ
ระบบบ้าบัดด้านหลังโรงอาหาร

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงต่อเติมขยาย
ลานเอนกประสงค์

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการปรับปรุงทางเดิน 
ด้านข้างตึก CLB ถึงหลังคณะฯ
 walk way

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงฝ้า ห้องเรียน
 ชั น2 และ 4 พร้อมระบบ
ไฟฟ้า

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงหลังคาโรง
อาหาร

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงห้องน ้า ชั น 
1 และ2

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงห้องเรียน 
CLB 1303/3 - 1305/5

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรปรับปรุงอำคำร ระบบสำธำรณูปโภคและพ้ืนท่ีมหำวิทยำลัย ผลรวม 15,547,400      105,149        
โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
บริหารศาสตร์

จ้านวนนักศึกษาคณะบริหาร
ศาสตร์ทั งหมด

โครงการจัดหาต้ารา สาขา
การเงินและการธนาคาร

กย 59-ตค 60 3,239 คน คิดเป็นร้อยละ 
107.67

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         4,752,000      2,762,905

โครงการค่าตอบแทนการ
ตรวจกระดาษค้าตอบ 
ประจ้าปีการศึกษา 2559

- - - - -                      -                      -   

โครงการจัดหาต้ารา สาขาการ
จัดการการโรงแรม

- - - - -                      -                      -   

โครงการจัดหาต้ารา สาขาการ
จัดการธุรกิจ

- - - - -                      -                      -   

โครงการจัดหาต้ารา สาขาการ
จัดการธุรกิจระห-ประเทศ

- - - - -                      -                      -   

โครงการจัดหาต้ารา สาขาการ
บัญชี

- - - - -                      -                      -   

โครงการจัดหาต้ารา สาขาตลาด - - - - -                      -                      -   

โครงการจัดหาต้ารา สาขา
บริหารธุรกิจ

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการจัดหาต้ารา สาขา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ

- - - - -                      -                      -   

โครงการนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอน ประจ้าปีการศึกษา 
2559

- - - - -                      -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 สาขาการเงินและการธนาคาร

- - - - -                      -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 สาขาการจัดการ

- - - - -                      -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 สาขาการจัดการการโรงแรม

- - - - -                      -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 สาขาการจัดการธุรกิจระห-
ประเทศ

- - - - -                      -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 สาขาตลาด

- - - - -                      -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 สาขาบัญชี

- - - - -                      -                      -   

โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 สาขาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สาขาการจัดการการโรงแรม

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สาขาการจัดการธุรกิจระห-
ประเทศ

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สาขาการจัดการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สาขาการตลาด

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงหลักสูตร 
สาขาการบริหารธุรกิจ

- - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุนการ
เดินทางนักศึกษาฝึกงาน 
สาขาการตลาด (ค้าปลีก) ปี 1

- - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุนการ
เดินทางนักศึกษาฝึกงาน 
สาขาการตลาด (ค้าปลีก) ปี 2

- - - - -                      -                      -   

โครงการเสริมความรู้วิชาการ
ให้กับนักศึกษา (วิทยากรพิเศษ)

- - - - -                      -                      -   

โครงการเสริมความรู้วิชาการ
ให้กับนักศึกษา (วิทยากร
พิเศษ) สาขาบริหารธุรกิจ

- - - - -                      -                      -   

โครงการเสริมความรู้วิชาการ
ให้กับนักศึกษา (สอนเกินเวลา)

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตคณะบริหำรศำสตร์ ผลรวม 4,752,000        2,762,905     
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การเงินและการธนาคาร

จ้านวนบัณฑิตสาขาการเงิน
และการธนาคาร

โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกงาน

กย 59-ตค 60 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
91.67
(เทียบร้อยละ 75)

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้            412,200         505,432

- โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านภาษาอังกฤษส้าหรับ
นักศึกษาสาขาการเงิน

- - - - -                      -                      -   

โครงการเตรียมความพร้อม
ส้าหรับ สอบ Single License

- - - - -                      -                      -   

โครงการธนาคารจ้าลอง - - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริหารจัดการศูนย์
การเรียนรู้เพ่ือการลงทุน 
(SETIC) โดยนักศึกษา
สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา สาขาการเงินและ
การธนาคาร ปี 2

- - - - -                      -                      -   

โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วม
แข่งขันระดับชาติ

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำกำรเงินและกำรธนำคำร ผลรวม 412,200          505,432        
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การจัดการการโรงแรม

จ้านวนบัณฑิตสาขาการ
จัดการการโรงแรม

โครงการแข่งขันทักษะด้านการ
โรงแรม

กย 59-ตค 60 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.77
(เทียบร้อยละ 75)

- ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้            309,400         564,210

โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่หลักสูตร

- - - - -                      -                      -   

โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงาน
อุตสาหกรรมบริการ

- - - - -                      -                      -   

โครงการภัตตาคารจ้าลอง - - - - -                      -                      -   
โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา สาขาการจัดการการ
โรงแรม ปี 3

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา - - - - -                      -                      -   

โครงการสอบวัดความรู้ Exit 
exam

- - - - -                      -                      -   

โครงการสัมมนาวิชาชีพ
อุตสาหกรรมบริการ

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมการใช้ส่ือและ
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมมารยาทและ
การเข้าสังคม

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำกำรจัดกำรกำรโรงแรม ผลรวม 309,400          564,210        
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การจัดการธุรกิจ

จ้านวนบัณฑิตสาขาการ
จัดการธุรกิจ

โครงการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาท่ีจะเข้าศึกษา
ในปีการศึกษา 2560 (รหัส 
60)

กย 59-ตค 60 99 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.15
(เทียบร้อยละ 75)

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้            420,800         431,370

โครงการพบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
(ทุกชั นปี)

- - - - -                      -                      -   

โครงการเพ่ิมทักษะการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการ 
(รหัส 57)

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา สาขาการจัดการ ปี 3

- - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุนรายวิชา 
การบริหารโครงการ (รหัส 57)

- - - - -                      -                      -   

โครงการสร้างทักษะความคิด
วิเคราะห์และนวัตกรรมด้าน
การจัดการ สู่ศตวรรษท่ี 21 
(รหัส 58)

- - - - -                      -                      -   

โครงการสร้างแรงบันดาลใจใน
การใช้ชีวิต (รหัส 59)

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำกำรจัดกำรธุรกิจ ผลรวม 420,800          431,370        
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การตลาด

จ้านวนบัณฑิตสาขาการตลาด โครงการ Marketing Day กย 59-ตค 60 115 คน คิดเป็นร้อยละ 
76.66

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้            476,000         750,252

โครงการบูรณาการความรู้กับ
ท้องถ่ิน

- - - - -                      -                      -   

โครงการปัจฉิมนักศึกษา
ฝึกงานสาขาการตลาด 2/59

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาทักษะทางการ
แข่งขัน

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนานักการตลาด
แห่งศตวรรษท่ี 21

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ในศตวรรษท่ี 21

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา สาขาตลาด ปี 4

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำกำรตลำด ผลรวม 476,000          750,252        
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
การบัญชี

จ้านวนบัณฑิตสาขาการบัญชี โครงการ Accouning Game กย 59-ตค 60 132 คน คิดเป็นร้อยละ 
82.50
(เทียบร้อยละ 75)

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้            643,600         622,061

โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาชีพ

- - - - -                      -                      -   

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชาว
บัญชี ปี 58

- - - - -                      -                      -   

โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนฝึกงาน

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาศักยภาพเชิง
วิชาชีพบัญชี

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา สาขาบัญชี ปี 3

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมนักบัญชี
คุณภาพรุ่นใหม่

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำกำรบัญชี ผลรวม 643,600          622,061        
โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
ธุรกิจระห-ประเทศ

จ้านวนบัณฑิตสาขาการ
จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

โครงการ GLOBAL BUSINESS
 PLAN COMPETITION (IBBA 
business incubator)

กย 59-ตค 60 13 คน คิดเป็นร้อยละ 
65.00
(เทียบร้อยละ 75)

- ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้            173,400         191,210

โครงการ IBBA สัมพันธ์ จิต
อาสาเพ่ือสังคม

- - - - -                      -                      -   

โครงการ International 
Cooking

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา สาขาการจัดการ
ธุรกิจระห-ประเทศ ปี 3

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำธุรกิจระห-ประเทศ ผลรวม 173,400          191,210        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการผลิตบัณฑิตสาขา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ

จ้านวนบัณฑิตสาขาการระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

โครงการ MIS Homeroom กย 59-ตค 60 74 คน คิดเป็นร้อยละ 
74.00
(เทียบร้อยละ 75)

- ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้            262,400         183,166

โครงการแข่งขันโครงการ
ระบบสารสนเทศ

- - - - -                      -                      -   

โครงการแข่งขันทางวิชาการ - - - - -                      -                      -   
โครงการคลีนิคไอที - - - - -                      -                      -   
โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษา

- - - - -                      -                      -   

โครงการเตรียมความพร้อม
ฝึกงานและสหกิจศึกษา

- - - - -                      -                      -   

โครงการเตรียมความพร้อมสห
กิจศึกษา

- - - - -                      -                      -   

โครงการปัจฉิมนักศึกษา - - - - -                      -                      -   
โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา สาขาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ ปี 3

- - - - -                      -                      -   

โครงการสัมมนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ

- - - - -                      -                      -   

โครงการให้ค้าปรึกษา
นักศึกษาภาวะเส่ียง

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตสำขำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรจัดกำร ผลรวม 262,400          183,166        
โครงการผลิตมหาบัณฑิต
สาขาบริหารธุรกิจ

จ้านวนบัณฑิตสาขา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

โครงการเตรียมความพร้อม
ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

กย 59-ตค 60 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
75.00
(เทียบร้อยละ 75)

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            458,000      1,076,858

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่

- - - - -                      -                      -   

โครงการรับขวัญมหาบัณฑิต 
(แลกเปล่ียนเรียนรู้รุ่นพ่ีรุ่นน้อง)

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการศึกษาดูงานของ
นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ ปี
 2

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
 ภาคต้น

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานในรายวิชา
 ภาคปลาย

- - - - -                      -                      -   

โครงการให้ความรู้ Mini MBA - - - - -                      -                      -   

โครงกำรผลิตมหำบัณฑิตสำขำบริหำรธุรกิจ ผลรวม 458,000          1,076,858     
โครงการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ต่อบัณฑิต

โครงการเปิดบ้านบริหาร
ศาสตร์*

กย 59-ตค 60 คะแนน 4.19 - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         2,872,000         920,929

โครงการค่าตอบแทนการ
ตรวจกระดาษค้าตอบ 
ประจ้าปีการศึกษา 2559

- - - - -                      -                      -   

โครงการนักศึกษาช่วย
ปฏิบัติงานด้านการเรียนการ
สอน ประจ้าปีการศึกษา 
2559

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษารองรับอาเชียน ด้าน
ภาษาอังกฤษ*

- - - - -                      -                      -   

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้
แนวปฏิบัติท่ีดีด้านการจัดการ
เรียนการสอน/การผลิตบัณฑิต

- - - - -                      -                      -   

โครงการส่งเสริมพื นฐานการ
เรียนรายวิชาค้านวณ อังกฤษ 
และการบัญชี

- - - - -                      -                      -   

โครงการส่งเสริมหลักสูตรให้สู่
ความเป็นเลิศ

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสนับสนุนการผลิต
หนังสือและต้ารา

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมการพัฒนา
อาจารย์ด้านการจัดการเรียน
การสอน/การผลิตบัณฑิต

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 นักศึกษาใหม่  คณะบริหาร
ศาสตร์  เก่ียวกับการ
ลงทะเบียนเรียน Online

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสู่
อาเชียน

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรพัฒนำคุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ผลรวม 2,872,000        920,929        
โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน

จ้านวนบัณฑิตคณะบริหาร
ศาสตร์

โครงการเงินกองทุนส้ารอง
ส้าหรับการผลิตบัณฑิตคณะ
บริหารศาสตร์

กย 59-ตค 60 610 คน คิดเป็นร้อยละ 
78.21
(เทียบร้อยละ 75)

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         6,226,300      2,087,839

โครงการจัดท้าแผนปรับปรุง
กระบวนการบริหารจัดการ
หลักสูตร*

- - - - -                      -                      -   

โครงการจัดท้ารายงานประจ้าปี - - - - -                      -                      -   

โครงการด้าเนินงานตาม
นโยบายการผลิตบัณฑิต (งบ
กลาง)

- - - - -                      -                      -   

โครงการบริหารความเส่ียง* - - - - -                      -                      -   
โครงการภาระกิจผลิตบัณฑิต
เร่งด่วน (ฉุกเฉิน)

- - - - -                      -                      -   

โครงการแลกเปล่ียน นศ.
และอ.ชาวต่างชาติ (งานวิเทศ)

- - - - -                      -                      -   

โครงการศึกษาดูงานของ
บุคลากรคณะบริหารศาสตร์

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสัมมนาวิชาการ 
Startup 4.0

- - - - -                      -                      -   

โครงการส้ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต

- - - - -                      -                      -   

โครงการทบทวนแผนกลยุทธ์
คณะบริหารศาสตร์ พ.ศ.
2560-2564*

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรพัฒนำงำนนโยบำยและแผน ผลรวม 6,226,300        2,087,839     
โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

จ้านวนนักศึกษาคณะบริหาร
ศาสตร์ทั งหมด

โครงการรากแก้ว กย 59-ตค 60 3,239 คน - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         1,465,400         697,180

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์

- - - - -                      -                      -   

โครงการสร้างเครือข่าย
นักศึกษาระห-สถาบัน
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ*

- - - - -                      -                      -   

ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก

- - - - -                      -                      -   

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2560

- - - - -                      -                      -   

ผลิตคู่มือส่งเสริมพัฒนาการ
เรียนรู้ของนักศึกษา

- - - - -                      -                      -   

พิธีปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่
ขวัญ

- - - - -                      -                      -   

พิธีไหว้ครูและมอบ
ทุนการศึกษา ปีการศึกษา 
2560

- - - - -                      -                      -   

รับขวัญบัณฑิตบริหารศาสตร์ - - - - -                      -                      -   
สัมภาษณ์นักศึกษา กองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา

- - - - -                      -                      -   

สัมมนาแกนน้านักศึกษา - - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

สืบรอยธรรมตามรอยเทียน ปี
 2560

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรพัฒนำและส่งเสริมทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผลรวม 1,465,400        697,180        
โครงการวิเทศสัมพันธ์ จ้านวนเครือข่ายความร่วม โครงการบริหารจัดการงาน

วิเทศสัมพันธ์
กย 59-ตค 60 5 เครือข่าย - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         2,030,000         312,030

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษา - - - - -                      -                      -   
โครงการแลกเปล่ียนอาจาย์* - - - - -                      -                      -   
โครงการสร้างความร่วมมือ
ระห-ประเทศและเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษ*

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรวิเทศสัมพันธ์ ผลรวม 2,030,000        312,030        
โครงการสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการรวม

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

โครงการสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการรวม

กย 59-ตค 60 3.79 คะแนน - ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้         6,387,400      5,531,854

โครงกำรสมทบค่ำก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรรวม ผลรวม 6,387,400        5,531,854     
รวม       74,628,300    39,703,362

รวม       74,628,300    39,703,362

2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้า
เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรม

โครงการส่งเสริมและบริหาร
งานวิจัย

เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ้า

โครงการค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือพิจารณา
งานวิจัยของคณะบริหารศาสตร์

กย 59-ตค 60 27,078.13 บาท/คน - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         3,501,000         312,018

โครงการจัดท้าระบบ
อินทราเน็ตด้านการวิจัย 
บริการวิชาการ และท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คณะบริหาร
ศาสตร์

- - - - -                      -                      -   

โครงการประชุม
คณะกรรมการวิจัย*

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารงานวิจัยคณะบริหาร
ศาสตร์ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์
กับหน่วยงานภายนอก

- - - - -                      -                      -   

โครงการวิจัยสถาบัน - - - - -                      -                      -   
โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรม "การจัดการความรู้
ด้านการวิจัย"*

- - - - -                      -                      -   

โครงการส่งเสริมและกระตุ้น
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
วิชาการ

- - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุนการจัด
นิทรรศการและ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย

- - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุน
งบประมาณการสร้างสรรค์
งานวิจัย

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมเพ่ือพัฒนา
งานวิจัย

- - - - -                      -                      -   

จัดท้า “วารสารวิชาการ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี"

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรส่งเสริมและบริหำรงำนวิจัย ผลรวม 3,501,000        312,018        
โครงการสนับสนุนงานวิจัย 
(วช)

เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อ
อาจารย์ประจ้า

การพัฒนานวัตกรรมระบบ
สารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การแข่งขันของผลิตภัณฑ์ผ้า
กาบบัวของจังหวัดอุบลราชธานี

กย 59-ตค 60 27,078.13 บาท/คน - สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน         1,051,000      1,003,300



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ตัวแบบการบัญชีบริหารเพ่ือ
การจัดการส่ิงแวดล้อมใน
อุตสาหกรรมการผลิตของ
จังหวัดในภาคอีสานตอนใต้
ของประเทศไทย

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรสนับสนุนงำนวิจัย (วช) ผลรวม 1,051,000        1,003,300     
รวม         4,552,000      1,315,318

รวม         4,552,000      1,315,318
3 พัฒนาบทบาทในการเป็น

ผู้น้าด้านการบริการวิชาการ
อย่างมีส่วนร่วม บนพื นฐาน
ความพอเพียง

โครงการบริการวิชาการ จ้านวนโครงการด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

อบรมเชิงปฏิบัติโครงการ 
“การจัดท้าบัญชีด้วย
โปรแกรมบัญชีส้าเร็จรูป 
(อย่างง่าย) เพ่ือช่วยในการวาง
ระบบบัญชีท่ีดี ส้าหรับ
วิสาหกิจชุมชนและ SMEs”

กย 59-ตค 60 ร้อยละ 92.31 - สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน         1,555,000      1,355,000

กลยุทธ์การตลาดออนไลน์
ส้าหรับธุรกิจ SMEs คลัสเตอร์
อาหารในตลาด AEC

- - - - -                      -                      -   

การบริหารจัดการติดตามหนี 
ของกองทุนหมู่บ้าน ในเขต
ต้าบลเมืองศรีไค

- - - - -                      -                      -   

การพัฒนาสินค้าชุมชนอย่าง
ครบวงจรเพ่ือยกระดับสินค้า
คุณภาพเชิงพาณิชย์วิสาหกิจ
ชุมชน 4 องค์การบริหารส่วน
ต้าบลรอบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

- - - - -                      -                      -   

การส่งเสริมการควบคุมภายใน
ด้านการบัญชีและภาษีอากร 
ส้าหรับผู้ประกอบการธุรกิจใน
จังหวัดอุบลราชธานี

- - - - -                      -                      -   

การสร้างตราสินค้าSMEs สู่
ตราสินค้าระดับพรีเม่ียม

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการ OTOP ไทยก้าวไกลสู่
 AEC (ปีท่ี 3)

- ยกเลิก 1 โครงการและคืนเงิน - - -                      -                      -   

โครงการเตรียมพร้อมส้าหรับ
การเกษียณส้าหรับผู้สูงอายุ

- ยกเลิกโครงการ - - -                      -                      -   

โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส้าหรับพนักงานโรงแรม

- - - - -                      -                      -   

ชุดโครงการ การบูรณาการ
แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนอย่างย่ังยืน (ต่อเน่ืองปีท่ี
 4)

- - - - -                      -                      -   

พัฒนาการตลาดเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน

- - - - -                      -                      -   

พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
ในการเรียนรู้ส่ือการตลาด
ดิจิตอลเพ่ือรองรับการแข่งขัน
ในยุค AEC

- - - - -                      -                      -   

โครงการการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ เร่ือง 
เศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค
ลุ่มแม่น ้าโขงของ เอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ประจ้าปี
งบประมาณ 2560 
(International Conference 
2017 “The Social and 
Economic Prospects in 
Southern Mekong Sub-
Region of Southeast Asia)

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม 1,555,000        1,355,000     



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริการวิชาการจาก
แหล่งทุนภายนอก

จ้านวนโครงการด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

Business Idea สู่ Startup 
จริง ในรายวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ

กย 59-ตค 60 จ้านวน 12 โครงการ ร้อยละ
 100

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน         7,327,000      6,666,690

UBU STARTUP CAMP - - - - -                      -                      -   
ค่าย เถ้าแก่น้อย - - - - -                      -                      -   
โครงการคลินิกเพ่ิมศักยภาพ
ด้าน ICT ให้ผู้ประกอบการ
เพ่ือการแข่งขัน

- - - - -                      -                      -   

โครงการค่ายผู้ประกอบการ
เพ่ือสังคมส้าหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาศักยภาพข
บุคลากรท่องเท่ียว

- - - - -                      -                      -   

โครงการศูนย์ฝึกอบรม ความรู้
ในด้านการบริการทางด้านโลจิ
สติกส์

- - - - -                      -                      -   

สร้างพลังธุรกิจ พิชิตเงินล้าน - - - - -                      -                      -   
สร้างแรงบันดาลใจด้านการ
เร่ิมต้นธุรกิจ โดยนักธุรกิจชั น
น้า ในรายวิชาหัวข้อพิเศษทาง
การตลาด

- - - - -                      -                      -   

สัมมนาการสร้างแรงบันดาลใจ
จากผู้ประกอบการ

- - - - -                      -                      -   

เสวนา ปลุก Creativity ในตัว
คุณ

- - - - -                      -                      -   

เสวนาเร่ิมต้นธุรกิจอย่างไร ถึง
ให้อยู่รอด

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 7,327,000        6,666,690     
โครงการส่งเสริมและ
บริหารงานบริการวิชาการ

คุณภาพการบริการวิชาการแก่
สังคม

การส้ารวจความต้องการและ
ประเมินความส้าเร็จของ
โครงการบริการวิชาการต่อ
สังคม

กย 59-ตค 60 ระดับ 5 - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้            900,000           46,900



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริการวิชาการแก่
ผู้ประกอบการ*

- - - - -                      -                      -   

โครงการบริการวิชาการ
ภาพรวมคณะ

- - - - -                      -                      -   

โครงการบริหารเงินรายได้จาก
บริการวิชาการ*

- - - - -                      -                      -   

โครงการเผยแพร่ผลงาน
บริการวิชาการ

- - - - -                      -                      -   

เสริมสร้างความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการกับหน่ยงาน
ภายนอก

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรส่งเสริมและบริหำรงำนบริกำรวิชำกำร ผลรวม 900,000          46,900          
รวม         9,782,000      8,068,590

รวม         9,782,000      8,068,590
4 ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม  

อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณี
ท้องถ่ิน และพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง

โครงการท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

คุณภาพการท้านุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

โครงการจัดการระบบ
ฐานข้อมูลกิจกรรมท้านุบ้ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

กย 59-ตค 60 ระดับ 5 - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้              40,000           30,000

จ้านวนโครงการด้าเนินการ
แล้วเสร็จ

นอนเปลเห่กล่อมวัฒนธรรม
อีสานจากแม่สู่ลูก

กย 59-ตค 60 จ้านวน 13 โครงการ ร้อยละ
 100

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน         1,095,000      1,095,000

การพัฒนาส่ือแอนนิเมช่ันของ
สินค้าอารยธรรม 4 ชนเผ่า 
(ไทย ลาว เขมร และส่วย)

- - - - -                      -                      -   

การสืบสานประเพณีบุญเข้า
กรรม ฮีต 12

- - - - -                      -                      -   

การสืบสานสืบสานวัฒนธรรม
การท้าปราสาทผึ ง และการฉลุ
ลายกาบกล้วย

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการปลูกจิตส้านึกความมี
วินัย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
และส่ิงแวดล้อมผ่านส่ือเอนิเม
ชัน “วัยใส มีวินัย รักษ์
วัฒนธรรมไทย ใส่ใจ
ส่ิงแวดล้อม”

- - - - -                      -                      -   

โครงการรณรงค์อนุรักษ์
วัฒนธรรมไทยส้าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร

- - - - -                      -                      -   

ประกวดผลงานการ
สร้างสรรค์ท้านองและท่าร้า 
"ฟ้อนสืบสานต้านานผ้าห้า
จังหวัดอีสานใต้”

- - - - -                      -                      -   

ประกวดผลงานการ
สร้างสรรค์ท้านองและท่าร้า 
ฟ้อนลือเล่ืองเคร่ืองทองเหลือง
บ้านปะอาว

- - - - -                      -                      -   

พัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์
จากวัสดุเหลือใช้เพ่ือสืบสาน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอีสาน

- - - - -                      -                      -   

ยุวศาสนสัมพันธ์ สามศาสนา - - - - -                      -                      -   
รวบรวมเมนูสร้างสรรค์จากผัก
และสมุนไพรพื นบ้านอีสาน ปีท่ี
 3

- - - - -                      -                      -   

สร้างทักษะการบริหารผ่าน
การละเล่นพื นบ้านอิสาน

- - - - -                      -                      -   

ส่ือมัลติมีเดียเพ่ือนุรักษ์สินค้า
ภูมิปัญญาไทยอีสาน

- - - - -                      -                      -   

เสริมสร้างวิถีไทย วิถีธรรม 
บ้าน วัด โรงเรียน

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ผลรวม 1,135,000        1,125,000     
รวม         1,135,000      1,125,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

รวม         1,135,000      1,125,000
5 บริหารจัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ
เปล่ียนแปลง สร้าง
สภาพแวดล้อมท่ีเอื อต่อการ
เรียนรู้และการท้างาน 
พร้อมยกระดับคุณภาพให้
เป็นมาตรฐานสากล

โครงการเตรียมความพร้อม
ในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน

ผลการประเมินคุณภาพระดับ
คณะ

การจัดประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะ

กย 59-ตค 60 คะแนนประเมินตนเอง 4.02 - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้            370,200         232,431

การจัดประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับส้านักงาน

- - - - -                      -                      -   

การจัดประชุมเพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร

- - - - -                      -                      -   

โครงการการให้ความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับคณะ*

- - - - -                      -                      -   

โครงการการให้ความรู้และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร*

- - - - -                      -                      -   

โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับคณะ 
ประจ้าปีการศึกษา  2558

- - - - -                      -                      -   

โครงการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
 ประจ้าปีการศึกษา  2559

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
บริหารจัดการระบบคุณภาพ 
TQA (รุ่น 2)*

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษารายใหม่

- - - - -                      -                      -   

โครงการวิพากษ์การเขียน
รายงานผลการด้าเนินงาน

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  ผลรวม 370,200          232,431        
โครงการบริหารจัดการท่ัวไป จ้านวนนักศึกษาคณะบริหาร

ศาสตร์ทั งหมด
โครงการตรวจสอบภายใน
ประจ้าปี

กย 59-ตค 60 3,239 คน - สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         3,030,000      1,592,813

โครงการสนับสนุนค่า
กระแสไฟฟ้า

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรบริหำรจัดกำรท่ัวไป ผลรวม 3,030,000        1,592,813     
โครงการบริหารและจัดการ
การศึกษา

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

โครงการสนับสนุนภาระกิจ
ด้านการบริหารหน่วยงาน

กย 59-ตค 60 3.79 คะแนน - ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินงบประมาณแผ่นดิน         1,951,500      1,987,578

โครงกำรบริหำรและจัดกำรกำรศึกษำ ผลรวม 1,951,500        1,987,578     
โครงการสนับสนุนภาระกิจ
ด้านการบริหารหน่วยงาน

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้

โครงการสนับสนุนภาระกิจ
ด้านการบริหารหน่วยงาน

กย 59-ตค 60 3.79 คะแนน - ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้         3,199,900      2,280,423

โครงกำรสนับสนุนภำระกิจด้ำนกำรบริหำรหน่วยงำน ผลรวม 3,199,900        2,280,423     
โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของบุคลากร

จ้านวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั งหมด

โครงการปฐมนิเทศและอบรม
ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
วิชาชีพแก่อาจาจารย์ใหม่

กย 59-ตค 60 84 คน  คิดเป็นร้อยละ 
93.33

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         1,713,000      1,088,750

โครงการตรวจสุขภาพประจ้าปี - - - - -                      -                      -   

โครงการบุคลากรดีเด่น* - - - - -                      -                      -   
โครงการประกันชีวิต - - - - -                      -                      -   
โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพ่ือ
การบริหารงาน

- - - - -                      -                      -   

โครงการส่งเสริมสุขภาพท่ีดี - - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสถาปณาคณะประจ้าปี - - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุนกิจกรรม
มหาวิทยาลัย

- - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุนเคร่ืองแบบ
พนักงาน

- - - - -                      -                      -   

โครงการสนับสนุนชุดสูท
ประจ้าคณะ

- - - - -                      -                      -   

โครงการสร้างสรรค์สามัคคี
ฉันท์พ่ีน้อง

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของบุคลำกร ผลรวม 1,713,000        1,088,750     
รวม       10,264,600      7,181,995

รวม       10,264,600      7,181,995
6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ศักยภาพมีสมรรถนะ พร้อม
การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างมี
ความสุข และมีความผูกพัน
กับองค์กร

โครงการเสริมสร้าง
สวัสดิการและสวัสดิภาพ
ของบุคลากร

จ้านวนพนักงานมหาวิทยาลัย
ทั งหมด

โครงการอบรมการพัฒนา
อาจารย์ด้านการจัดการเรียน
การสอน/การผลิตบัณฑิต

กย 59-ตค 60 84 คน  คิดเป็นร้อยละ 
93.33

- สูงกว่าเป้าหมาย เงินรายได้         4,682,000      2,906,462

โครงการก่อตั งสมาคมศิษย์เก่า
คณะบริหารศาสตร์*

- - - - -                      -                      -   

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาการให้บริการและการ
ให้ข้อมูลตามเกณฑ์การ
ประกันข้อ1.5*

- - - - -                      -                      -   

โครงการผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาผลการสอน/เอกสาร
ค้าสอน

- - - - -                      -                      -   

โครงการผู้บริหารพบปะ
บุคลากร

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาบุคลากรตาม
นโยบายคณะ

- - - - -                      -                      -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาผู้บริหาร - - - - -                      -                      -   
โครงการพัฒนาระบบค้าส่ัง
คณะบริหารศาสตร์*

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาระบบเบิกจ่าย
ค่าปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการปกติ*

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิชาการและภาษาอังกฤษ *

- - - - -                      -                      -   

โครงการพัฒนาอาจารย์ - - - - -                      -                      -   
โครงการส่งเสริมการเข้าสู่
ต้าแหน่งทางวิชาการ*

- - - - -                      -                      -   

โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานในยุค AEC
 ส้าหรับศิษย์เก่าคณะบริหาร
ศาสตร์*

- - - - -                      -                      -   

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการบริหาร*

- - - - -                      -                      -   

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านการสนับสนุน
วิชาการ*

- - - - -                      -                      -   

โครงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ*

- - - - -                      -                      -   

โครงการอบรมบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ*

- - - - -                      -                      -   

โครงกำรเสริมสร้ำงสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของบุคลำกร ผลรวม 4,682,000        2,906,462     
รวม         4,682,000      2,906,462

รวม         4,682,000      2,906,462



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

7 พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัย 
และน้าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือ
สนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์

โครงการจัดซื อทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์

โครงการปรับปรุงโครงสร้าง
พื นฐาน จัดหาครุภัณฑ์ ICT 
และซอฟแวร์ส้าหรับการเรียน
การสอน

กย 59-ตค 60 3.79 คะแนน - ต้่ากว่าเป้าหมาย เงินรายได้         2,239,000      1,331,700

โครงกำรจัดซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศเพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนด้ำนสังคมศำสตร์ ผลรวม 2,239,000        1,331,700     
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

จ้านวนนักศึกษาทั งหมด โครงการจัดซื อชุดเคร่ืองเสียง
ส้าหรับการบริหารและจัดการ
การศึกษา ต.เมืองศรีไค อ.วา
รินช้าราบ จ.อุบลราชธานี

ตค 60-มีค 61 จัดซื อครุภัณฑ์เรียบร้อย - - เงินงบประมาณแผ่นดิน         1,646,900      1,637,100

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ของหน่วยงำน ผลรวม 1,646,900        1,637,100     
รวม         3,885,900      2,968,800

รวม         3,885,900      2,968,800
    108,929,800    63,269,527ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแน
ะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือสร้างบัณฑิต
ทางกฎหมายท่ีมีคุณภาพมี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
และสมรรถนะตาม
มาตรฐานของวิชาชีพ มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความ
พร้อมในการท างานเป็นท่ี
ยอมรับท้ังในระดับชาติและ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มี
ความเป็นผู้น า มีคุณธรรม

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม  35 คน

โครงการกิจกรรมทางวิชาการ
เสริมหลักสูตรและพัฒนา
ทักษะชีวิต

1/8/2560 นักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 35 
คน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้         451,900         411,915

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 451,900        411,915        
โครงการพัฒนาการเรียน
การสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญท้ังในด้านรูปแบบการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนาการเรียนการสอน

ความพึงพอใจของนักศึกษา
ต่อการจัดการเรียนการสอน
แบบ Active Learning ร้อย
ละ 85

โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning

1/2/2560 ความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 
85.11

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้             7,300                    -   

จ านวนผู้เข้าศึกษาปีการศึกษา
 2560 จ านวน 400 คน

โครงการพัฒนาระบบการแนะ
แนวการศึกษาเชิงรุก

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 จ านวนผู้เข้าร่วม 397 คน (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           22,800             4,000

โครงกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญท้ังในด้ำนรูปแบบกำรเรียนกำรสอนและกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ผลรวม 30,100          4,000            
โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์

ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
การจัดการเรียนการสอน 
ระดับ 4

โครงการผลิตบัณฑิตคณะ
นิติศาสตร์

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ความพึงพอใจ ระดับ 4 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้      1,091,600      1,089,719

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก

คณะนิติศำสตร์



ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
กฎหมายของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว-
กัมพูชามากข้ึน ระดับมาก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ระบบกฎหมายประเทศ
อาเซียน ประจ าปีงบประมาณ
 2560

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           44,900                    -   

โครงกำรผลิตบัณฑิตคณะนิติศำสตร์ ผลรวม 1,136,500     1,089,719     
โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของบัณฑิต

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
กฎหมายของประเทศ
ประชาคมอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน
 ระดับมาก

โครงการรับนักศึกษาและ
อาจารย์แลกเปล่ียนความรู้
ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของบัณฑิต

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 มาก (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        439,960           50,339

โครงกำรพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภำพของบัณฑิต ผลรวม 439,960        50,339          
รวม      2,058,460      1,555,973

รวม      2,058,460      1,555,973
2 สร้างองค์ความรู้ และ

ประยุกต์ใช้ความรู้ด้าน
กฎหมายเชิงบูรณาการ 
เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน สังคม
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
อย่างเป็นธรรมและย่ังยืน

โครงการบริหารงานวิจัย จ านวนผลงานท่ีได้รับการ
เผยแพร่และการอ้างอิงใน
ระดับชาติ จ านวน 2 ผลงาน

โครงการสนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการทางกฎหมาย
นานาชาติ

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้             9,000                    -   

โครงกำรบริหำรงำนวิจัย ผลรวม 9,000            -                
โครงการวิจัยประยุกต์ จ านวนงานวิจัยท่ีมีการ

บูรณาการกับการเรียนการ
สอน ไม่ต่ ากว่า 2 รายวิชา

โครงการงานวิจัยเชิงบูรณาการ ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         178,500                    -   

โครงกำรวิจัยประยุกต์ ผลรวม 178,500        -                
โครงการวิจัยพ้ืนฐาน ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 

ระดับ 3.51
โครงการพัฒนาโครงสร้างการ
วิจัยพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 
ระดับ 3.51

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้         210,000           32,486

โครงกำรวิจัยพ้ืนฐำน ผลรวม 210,000        32,486          
รวม         397,500           32,486

รวม         397,500           32,486



3 ส่งเสริม สนับสนุนการบูร
ณาการงานบริการวิชาการ
ทางกฎหมายอย่างมีส่วน
ร่วม เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพ่ิมศักยภาพ
ของชุมชนและสังคมบน
พ้ืนฐานความพอเพียงเพ่ือ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน

โครงการเผยแพร่และ
ช่วยเหลือประชาชนทาง
กฎหมาย

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ร้อยละ 80

โครงการค่ายเยาวชนพิทักษ์
สิทธ์ิ คร้ังท่ี 8

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80.5

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        225,000         290,043

โครงการจัดท าส่ือกฎหมายท่ี
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ร้อยละ 80

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          20,000           37,800

โครงการนิติศาสตร์สัญจร ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ร้อยละ 92

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          36,000           19,840

โครงกำรเผยแพร่และช่วยเหลือประชำชนทำงกฎหมำย ผลรวม 281,000        347,683        
โครงการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับ
ประเทศในประชาคม
อาเซียน(หารายได้)

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ร้อยละ 80

โครงการอบรมกฎหมาย
ส าหรับครูผู้สอนกฎหมาย
ระดับมัธยมศึกษา

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ร้อยละ 80.11

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         225,600           10,000

โครงการอบรมกฎหมาย
ส าหรับผู้ประกอบการเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         521,000                    -   

โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยท่ีเก่ียวข้องกับประเทศในประชำคมอำเซียน(หำรำยได้) ผลรวม 746,600        10,000          
โครงการเผยแพร่ความรู้
ทางกฎหมายส าหรับองค์กร
ภาครัฐ เอกชน และองค์กร
อิสระ(หารายได้)

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ร้อยละ 80

โครงการอบรมกฎหมาย
ปกครองส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ร้อยละ 80.74

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         461,000                    -   

โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้ทำงกฎหมำยส ำหรับองค์กรภำครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระ(หำรำยได้) ผลรวม 461,000        -                
รวม      1,488,600         357,683

รวม      1,488,600         357,683
4 อนุรักษ์ สืบสาน ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินอีสานโดยใช้
กฎหมายเป็นส่ือ

กิจกรรมส่งเสริมด้าน
ศิลปวัฒนธรรม งานบุญ
อีสาน ฮีต 12 (บุญข้าวจ่ี)

ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม 
ร้อยละ 80

โครงการบุญข้าวจ่ี ม.ค. - ก.พ. 2560 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 ร้อยละ 86

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

          55,000           55,000



กิจกรรมส่งเสริมด้ำนศิลปวัฒนธรรม งำนบุญอีสำน ฮีต 12 (บุญข้ำวจ่ี) ผลรวม 55,000          55,000          
รวม           55,000           55,000

รวม           55,000           55,000
5 บริหารจัดการภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกับพลวัตทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
สร้างสภาพแวดล้อมและ
วัฒนธรรมท่ียกระดับ
คุณภาพชีวิต และให้เป็น
มาตรฐานสากล

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

ระดับคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ภาพรวม คะแนนเฉล่ีย 3.51

โครงการเตรียมความพร้อม
และรับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ระดับคะแนน 3.72 (ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           71,800           46,360

การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 80

โครงการบริหารและจัดการ
คณะนิติศาสตร์

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 การใช้จ่ายงบประมาณร้อยละ
 66.88

(ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้    18,429,740    17,343,852

ร้อยละของโครงการท่ีบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ
โครงการ ร้อยละ 80

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
วางแผนแบบมีส่วนร่วม

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 โครงการท่ีบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวช้ีวัดของโครงการ ร้อย
ละ 42.86

(ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           99,300           90,206

ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา คะแนน 
3.51

โครงการอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมใน
การประกันคุณภาพการศึกษา

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาด้วยคะแนน
 3.72

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           16,000           15,950

โครงกำรบริหำรและจัดกำรหน่วยงำน ผลรวม 18,616,840   17,496,368   
โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาทรัพยากร 
ส่ิงแวดล้อมส่ิงสนับสนุนการ
เรียนการสอน

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วยเสีย ร้อยละ 80

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ทรัพยากร ส่ิงแวดล้อมส่ิง
สนับสนุนการเรียนการสอน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ความพึงพอใจร้อยละ 80 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้         950,200         757,983

โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำทรัพยำกร ส่ิงแวดล้อมส่ิงสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน ผลรวม 950,200        757,983        
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ

จ านวนผู้เข้าร่วม จ านวน 32
 คน

โครงการการบรรยายและการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ (EdPEx)

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           10,200                    -   



ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในกรอบแนวคิด
ของเกณฑ์และความส าคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
ร้อยละ 100

โครงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
เป็นแกนน าการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็น
เลิศตามเกณฑ์(EdPEx)

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ผู้เข้าอบรมมีความรู้เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 100

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้           52,600           44,339

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ผลรวม 62,800          44,339          
โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงการพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ร้อยละ 80

โครงการสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการรวม

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ความพึงพอใจร้อยละ 80 (ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้      6,405,400      5,443,432

โครงกำรพัฒนำกำยภำพระบบสำธำรณูปโภคและโครงกำรพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม 6,405,400     5,443,432     
รวม    26,035,240    23,742,122

รวม    26,035,240    23,742,122

6 พัฒนาบุคลากรคณะให้
สามารถท างานเต็มศักยภาพ
 เพ่ิมทักษะการท างานท่ี
หลากหลาย และท างาน
อย่างมีความสุข

โครงการพัฒนาทักษะและ
สมรรถนะของบุคลากรใน
การท างาน

ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการท่ีมีทักษะ
ผ่านเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ประจ าคณะก าหนด ร้อยละ 
80

โครงการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ทักษะในการท างาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการท่ีมีทักษะผ่านเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการประจ าคณะ 
ร้อยละ 88

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         136,000         120,000

ร้อยละของบุคลากรสาย
วิชาการท่ีมีทักษะผ่านเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด ร้อยละ 80

โครงการเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะใน
การท างานของบุคลากรสาย
วิชาการ

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 บุคลากรสายวิชาการท่ีมี
ทักษะผ่านเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ร้อยละ 55

(ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         168,000         123,071

จ านวนบุคลากรสายวิชาการ
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 2 
คน

โครงการทุนส่งเสริมการเข้า
อบรมของบุคลากรสายวิชาการ
เพ่ือสอบภาษาอังกฤษใน
ระดับท่ีสูงข้ึน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           20,000                    -   

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ทักษะผ่านเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด ร้อยละ 80

โครงการส่งเสริมภาษาอังกฤษ
เพ่ือการส่ือสารในการเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 บุคลากรท่ีมีทักษะผ่านเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด ร้อยละ 73.73

(ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         234,000         209,200



จ านวนบุคลากรได้รับทุน
ระดับปริญญาเอก จ านวน 2
 คน

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการให้อาจารย์มี
ระดับคุณวุฒิทางการศึกษา

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 บุคลากรได้รับทุนระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 2 คน

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้         480,000         173,410

บุคลากรมีทักษะผ่านเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด ร้อยละ 80

โครงการถ่ายทอดตัวช้ีวัดสู่
รายบุ8คล

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 บุคลากรมีทักษะผ่านเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการประจ าคณะ
ก าหนด ร้อยละ 80

(ว่าง) ตามเป้าหมาย เงินรายได้           28,200                    -   

โครงกำรพัฒนำทักษะและสมรรถนะของบุคลำกรในกำรท ำงำน ผลรวม 1,066,200     625,681        
โครงการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในการท างาน

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

โครงการส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           68,800           22,350

บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงข้ึน
 จ านวน 1 คน

22.2 โครงการส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ สาย
สนับสนุนวิชาการ

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 (ว่าง) (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           56,100           41,023

22.3 โครงการส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุนไปสู่
ต าแหน่งงานท่ีสูงข้ึน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           23,800                    -   

บุคลากรอาจารย์ท่ีได้ ผศ./
รศ./ศ. เพ่ิมข้ึน จ านวน 2 คน

22.4โครงการส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์น าไปสู่การมีต าแหน่ง
ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 บุคลากรอาจารย์ท่ีได้ ผศ./
รศ./ศ. เพ่ิมข้ึน จ านวน 0 คน

(ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           29,800           17,050

โครงกำรส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ผลรวม 178,500        80,423          
โครงการสร้างเสริม
สวัสดิการและคุณภาพชีวิต
อย่างมีความสุข

บุคลากรมีความสุขในการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 
ร้อยละ 75

โครงการสืบสานเจตนารมณ์
เน่ืองในวันสถาปนาคณะ
นิติศาสตร์

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 บุคลากรมีความสุขในการ
ท างานและการด าเนินชีวิต 
ร้อยละ 80

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           25,600           20,500

ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสวัสดิการท่ีได้รับ ร้อยละ 
80

โครงการอนุรักษ์ประเพณีวัน
ข้ึนปีใหม่

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ความพึงพอใจของบุคลากร
ต่อสวัสดิการท่ีได้รับ ร้อยละ 
85

(ว่าง) สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้           30,500           35,199

โครงกำรสร้ำงเสริมสวัสดิกำรและคุณภำพชีวิตอย่ำงมีควำมสุข ผลรวม 56,100          55,699          
รวม      1,300,800         761,803

รวม      1,300,800         761,803
7 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา

ใช้ในการบริหารและการ
บริการการศึกษา

โครงการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ส่ือดิจิทัล

ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ 4

- ต.ค. 2559-ก.ย. 2560  ความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอน ระดับ 3.51

(ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         225,500                    -   

โครงกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้ส่ือดิจิทัล ผลรวม 225,500        -                
โครงการพัฒนาฐานข้อมูล
วารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการ

ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 
ร้อยละ 80

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
และการตัดสินใจ

ต.ค. 2559-ก.ย. 2560 ไม่ได้ด าเนินการ (ว่าง) ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้             8,600                    -   



โครงกำรพัฒนำฐำนข้อมูลวำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ผลรวม 8,600            -                
รวม         234,100                   -   

รวม         234,100                   -   
   31,569,700    26,505,068ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 จัดการศึกษาด้านรัฐศาสตร์ 
และรัฐประศาสนศาสตร์ท่ี
ได้มาตรฐาน ผลิตบัณฑิต
เข้าสู่กลไกการขับเคล่ือน
การพัฒนาชุมชน สังคม 
และประเทศ

โครงการเงินทุนส ารอง จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการเงินทุนส ารอง-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,300,000                    -   

โครงกำรเงินทุนส ำรอง ผลรวม 1,300,000     -                
โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           84,350            84,350

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           14,050            13,988

โครงกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ผลรวม 98,400          98,338          
โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาปกครองท้องถ่ิน

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาปกครองท้องถ่ิน-
ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 15 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            56,900              3,232

โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาปกครองท้องถ่ิน-
ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 15 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          182,000          171,900

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะรัฐศำสตร์
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต สาขาปกครองท้องถ่ิน-
ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 15 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้                 100                    -   

โครงกำรบริหำรและจัดกำรหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต สำขำปกครองท้องถ่ิน ผลรวม 239,000        175,132        
โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 10 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            55,000                 800

โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 10 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้          320,000          255,210

โครงการบริหารและจัดการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 10 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              5,000                    -   

โครงกำรบริหำรและจัดกำรหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรมหำบัณฑิต ผลรวม 380,000        256,010        
โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              5,000                    -   

โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              5,000                    -   

โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้              5,000                    -   

โครงกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร ผลรวม 15,000          -                
โครงการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา โครงการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 5 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้              1,200                    -   

โครงการบริหารหลักสูตร
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต-
ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60  5 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            98,800            94,650

โครงกำรบริหำรหลักสูตรรัฐศำสตรมหำบัณฑิต ผลรวม 100,000        94,650          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนางานวิชาการ
การศึกษา

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนางานวิชาการ
การศึกษา-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้          300,000          272,999

โครงการพัฒนางานวิชาการ
การศึกษา-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้          490,000          211,368

โครงการพัฒนางานวิชาการ
การศึกษา-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้          100,000            42,182

โครงกำรพัฒนำงำนวิชำกำรกำรศึกษำ ผลรวม 890,000        526,549        
โครงการพัฒนานักศึกษา จ านวนโครงการ โครงการพัฒนานักศึกษา-ค่า

ใช้สอย
1 ตค. 59- 30 กย. 60 9 โครงการ - ต่ ากว่า

เป้าหมาย
เงินรายได้          393,848          326,927

โครงการพัฒนานักศึกษา-
ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 9 โครงการ - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            12,600            12,600

โครงการพัฒนานักศึกษา-ค่า
วัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 9 โครงการ - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            86,952            86,952

โครงกำรพัฒนำนักศึกษำ ผลรวม 493,400        426,479        
โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 4 โครงการ

ค่โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 6 โครงการ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            20,000                    -   

โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 6 โครงการ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            20,000                    -   

โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอน-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 6 โครงการ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            40,000                    -   

โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอน ผลรวม 80,000          -                
โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
บริหารองค์การ

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
จ านวนนักษาปีท่ี 4

โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
บริหารองค์การ-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            30,000              9,250

โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
บริหารองค์การ-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            27,300            19,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
บริหารองค์การ-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            27,300            13,851

โครงกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต บริหำรองค์กำร ผลรวม 84,600          42,101          
โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์
บัณฑิต สาขาการปกครอง

ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาต่อ
จ านวนนักษาปีท่ี 4

โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์
บัณฑิต สาขาการปกครอง-ค่า
ใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            24,000            10,925

โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์
บัณฑิต สาขาการปกครอง-
ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            20,000            19,200

โครงการสนับสนุนการเรียน
การสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์
บัณฑิต สาขาการปกครองค่า
วัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            20,000                    -   

โครงกำรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรรัฐศำสตร์บัณฑิต สำขำกำรปกครอง ผลรวม 64,000          30,125          
โครงการสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการรวม

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการรวม-ค่า
ควบคุมงานก่อสร้าง

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้          504,400          114,054

โครงการสมทบค่าก่อสร้าง
อาคารปฏิบัติการรวม-ค่า
สมทบอาคาร

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้       8,874,000       7,433,319

โครงกำรสมทบค่ำก่อสร้ำงอำคำรปฏิบัติกำรรวม ผลรวม 9,378,400     7,547,373     
รวม    13,122,800      9,196,757

รวม    13,122,800      9,196,757



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2 เป็นองค์กรแห่งการวิจัย 
สร้างนวัตกรรมทางสังคม
และองค์ความรู้ใหม่ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ท้องถ่ิน ในภูมิภาค
ลุ่มน  าโขงได้อย่างย่ังยืน

งบสบับสนุนการตีพิมพ์และ
วิจัยประจ าคณะ

จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน งบสบับสนุนการตีพิมพ์และ
วิจัยประจ าคณะ-ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 1 โครงการ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          371,000            84,048

งบสบับสนุนกำรตีพิมพ์และวิจัยประจ ำคณะ ผลรวม 371,000        84,048          
เงิมสมทบงานวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก

จ านวนโครงการวิจัยท่ีได้รับทุน เงิมสมทบงานวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 1 โครงการ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้       6,292,481       4,709,092

เงิมสมทบงำนวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 6,292,481     4,709,092     
รวม      6,663,481      4,793,140

รวม      6,663,481      4,793,140
3 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์

ความรู้ การบริการวิชาการ
สู่ชุมชน และท้องถ่ิน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ ท่ีช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถและ
สร้างนวัตกรรมทางสังคม

โครงการพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือสู่สหกิจศึกษา
ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

- โครงการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือสู่สหกิจศึกษาในเขต
จังหวัดอุบลราชธานี-ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         100,000          100,000

โครงกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือสู่สหกิจศึกษำในเขตจังหวัดอุบลรำชธำนี ผลรวม 100,000        100,000        
โครงการเพ่ิมขีด
ความสามารถชุมชนและ
สร้างกลไกความาร่วมมือใน
การจัดการภัยพิบัติ

- โครงการเพ่ิมขีดความสามารถ
ชุมชนและสร้างกลไกควา
มาร่วมมือในการจัดการภัย
พิบัติ-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         370,000          370,000

โครงกำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถชุมชนและสร้ำงกลไกควำมำร่วมมือในกำรจัดกำรภัยพิบัติ ผลรวม 370,000        370,000        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการรัฐธรรมนูญกับ
สังคมการเมือง

- โครงการรัฐธรรมนูญกับสังคม
การเมือง-ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         150,000          150,000

โครงกำรรัฐธรรมนูญกับสังคมกำรเมือง ผลรวม 150,000        150,000        
โครงการส่งเสริมความรู้
และบริหารจัดการท่ีดินโดย
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง

- โครงการส่งเสริมความรู้และ
บริหารจัดการท่ีดินโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง-ค่าใช้จ่าย
อุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         370,000          370,000

โครงกำรส่งเสริมควำมรู้และบริหำรจัดกำรท่ีดินโดยชุมชนเป็นศูนย์กลำง ผลรวม 370,000        370,000        
โครงการให้บริการแก่ชุมชน
ท้องถ่ินทางด้านการเมือง
การปกครอง

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการให้บริการแก่ชุมชน
ท้องถ่ินทางด้านการเมืองการ
ปกครอง-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 151 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้              6,000                    -   

โครงการให้บริการแก่ชุมชน
ท้องถ่ินทางด้านการเมืองการ
ปกครอง-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 150 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้              2,000                    -   

โครงการให้บริการแก่ชุมชน
ท้องถ่ินทางด้านการเมืองการ
ปกครอง-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 152 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้              2,000                    -   

โครงกำรให้บริกำรแก่ชุมชนท้องถ่ินทำงด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง ผลรวม 10,000          -                
เงิมสมทบงานบริการ
วิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ เงิมสมทบงานบริการวิชาการ
จากแหล่งทุนภายนอก-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 150 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,000,000                    -   

เงิมสมทบงำนบริกำรวิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอก ผลรวม 1,000,000     -                
รวม      2,000,000         990,000

รวม      2,000,000         990,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

4 ส่งเสริมการเผยแพร่องค์
ความรู้ การบริการวิชาการ
สู่ชุมชน และท้องถ่ิน สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการ ท่ีช่วย
เพ่ิมขีดความสามารถและ
สร้างนวัตกรรมทางสังคม

โครงการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของพลเมือง ฯ

- โครงการเผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของพลเมือง-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           52,000            52,000

โครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เก่ียวกับประชำธิปไตยและกำรมีส่วนร่วมของพลเมือง ฯ ผลรวม 52,000          52,000          
โครงการศึกษาองค์ความรู้
และชีวประวัติของปราชญ์
ชุมชนฯ

- โครงการศึกษาองค์ความรู้และ
ชีวประวัติของปราชญ์ชุมชนฯ-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         100,000          100,000

โครงกำรศึกษำองค์ควำมรู้และชีวประวัติของปรำชญ์ชุมชนฯ ผลรวม 100,000        100,000        
โครงการสิบสานบุญ
มหากฐินสามัคคี ชาวสิงห์
แสด

- โครงการสิบสานบุญมหากฐิน
สามัคคี ชาวสิงห์แสด-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 สามารถเบิกจ่าย
ได้ทันก าหนดเวลา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           48,000            48,000

โครงกำรสิบสำนบุญมหำกฐินสำมัคคี ชำวสิงห์แสด ผลรวม 48,000          48,000          
โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน
จังหวัดอุบลราชธานี

จ านวนโครงการ  3โครงการ โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานี-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 3 โครงการ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            10,000                    -   

โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานี-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 3 โครงการ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้              5,000                    -   

โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัด
อุบลราชธานี-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 3 โครงการ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้              5,000                    -   

โครงกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินจังหวัดอุบลรำชธำนี ผลรวม 20,000          -                
รวม         220,000         200,000

รวม         220,000         200,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

5 บริหารองค์การโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ยกระดับ
คุณภาพให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและสร้าง
สภาพแวดล้อมแห่งการ
เรียนรู้และองค์การเป่ียมสุข

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน-ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          296,000          105,000

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน-ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          215,400          214,200

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน-ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          106,000          106,000

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน-ครุภัณฑ์ส านักงาน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          173,800          138,293

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ของหน่วยงำน ผลรวม 791,200        563,493        
โครงการเตรียมรับการ
ตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
และคณะวิชา

จ านวผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการเตรียมรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและคณะวิชา -
ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 25 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            66,685            39,974

โครงการเตรียมรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและคณะวิชา -
ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 25 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            44,000            44,000

โครงการเตรียมรับการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและคณะวิชา-
ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 25 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้              5,915              3,237

โครงกำรเตรียมรับกำรตรวจประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรและคณะวิชำ  ผลรวม 116,600        87,211          
โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงานภายใน

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงานภายใน-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         318,500          318,500



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงานภายใน-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้          564,310          433,594

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงานภายใน-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         199,106          199,106

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงานภายใน-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         248,594          248,594

เงินรายได้          165,700          174,124
โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงานภายใน-ค่า
สาธารณูปโภค

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       5,978,900          678,632

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงานภายใน-เงินเดือน
บุคลากร

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้     13,678,900     12,772,301

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงานภายใน-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       1,144,400       1,008,103

โครงกำรบริหำรและจัดกำรหน่วยงำนภำยใน ผลรวม 22,298,410   15,832,954   
โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน

มีแผนยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน

โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน-ค่าใช้สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60  1 ฉบับ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            90,000              6,650

โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน-ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60  1 ฉบับ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            20,000                    -   

โครงการพัฒนางานนโยบาย
และแผน-ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60  1 ฉบับ - ตามเป้าหมาย เงินรายได้            20,000              9,000

โครงกำรพัฒนำงำนนโยบำยและแผน ผลรวม 130,000        15,650          
โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรท่ีเข้ารับ

การอบรม/พัฒนา
โครงการพัฒนาบุคลากร-ค่าใช้
สอย

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          150,000            66,254

โครงการพัฒนาบุคลากร-
ค่าตอบแทน

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          100,000                    -   

โครงการพัฒนาบุคลากร-ค่า
วัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 ร้อยละ 80 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้          100,000                    -   

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ผลรวม 350,000        66,254          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จ านวนนักศึกษาใหม่ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร-ค่า
วัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 355 คน - สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            30,000                    -   

โครงกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำร ผลรวม 30,000          -                
โครงการสัมนาการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้-บริหารความ
เส่ียง

จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ โครงการสัมนาการจัดการ
ความรู้เพ่ือพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้-บริหารความเส่ียง
 -ค่าวัสดุ

1 ตค. 59- 30 กย. 60 25 คน - ตามเป้าหมาย เงินรายได้              5,000                    -   

โครงกำรสัมนำกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้-บริหำรควำมเส่ียง  ผลรวม 5,000            -                
รวม    23,721,210    16,565,562

รวม    23,721,210    16,565,562
   45,727,491    31,745,458ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการบริการวิชาการ เชิงปริมาณ โครงการ UBU Watch ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              300,000

โครงการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีร่วมใจแสดง
ความอาลัยและส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              185,000

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม -                  485,000          
โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการส่งเสริมการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู้

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 84.68509772 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           736,800            623,960

โครงการส่งเสริมการจัด
การศึกษาวิชาศึกษาท่ัวไป

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 59.01734104 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             86,500              51,050

โครงกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร ผลรวม 823,300          675,010          
โครงการพัฒนากายภาพ 
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการตกแต่งห้องให้
ค าปรึกษา งานสวัสดิการ
นักศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             50,000                       -   

โครงกำรพัฒนำกำยภำพ ระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม 50,000            -                  
โครงการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ

เชิงปริมาณ โครงการพัฒนาและส่งเสริม
ศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 75.475 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             80,000              60,380

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำร ผลรวม 80,000            60,380            
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 70.98955742 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          1,326,300            941,535

36.51652028 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           239,100              87,311

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก

ส ำนักงำนอธิกำรบดี



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 1,565,400        1,028,846        
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 37.96076779 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           213,600              81,084

โครงการกองทุนบ ารุงกีฬา
และกิจกรรมนักศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 85.67046339 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         7,197,000          6,165,703

โครงการจัดกิจกรรมส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 78.1775 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           200,000            156,355

โครงการจัดสอบวัดความรู้ทาง
ภาษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             48,200                       -   

เชิงปริมาณ โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 98.80418251 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           263,000            259,855

โครงการสนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาวิชากิจกรรมพละ
ศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 56.3777474 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           384,000            216,491

โครงการกิจกรรมนักศึกษา
ด้านยาเสพติด

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 99.99413834 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             85,300              85,295

UBU JOBFAIR ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 45.76338401 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           151,300              69,240

โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 10 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           288,000              28,800

โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างาน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 32.27213333 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           150,000              48,408

โครงการประเมินคุณภาพการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             20,000              20,000

โครงการสร้างเสริมวินัย
นักศึกษา และภาวะผู้น า
นักศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 99.65860597 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             70,300              70,060



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของศิษย์เก่า

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             42,400                       -   

โครงการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 66.33333333 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           300,000            199,000

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 9,413,100        7,400,291        
โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา : การผลิตบัณฑิต

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 38.23529412 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             23,800                 9,100

โครงการอบรมการบริหาร
โครงการและการประกัน
คุณภาพการจัดกิจกรรม
นักศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 80.75806452 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             62,000              50,070

เชิงปริมาณ โครงการประกันคุณภาพ
ระดับบัณฑิตศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 44.27921093 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             65,900              29,180

โครงกำรกำรพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ผลรวม 151,700          88,350            
โครงการประชุมสัมมนา
และอบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ

เชิงคุณภาพ โครงการน าร่องตามแผน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
วิชาการ ระดับอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศเพ่ือบ้าน (กัมพูชา ลาว
 เมียนมา เวียดนาม)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 76.25967302 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           183,500            139,937

โครงกำรประชุมสัมมนำและอบรมวิชำชีพต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในกำรประกอบอำชีพ ผลรวม 183,500          139,937          
โครงการบริการด้าน
ทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการรับสมัครนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 95 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             50,000              47,500

โครงกำรบริกำรด้ำนทะเบียนและประมวลผลนักศึกษำ ผลรวม 50,000            47,500            
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุนทุน
แลกเปล่ียนส าหรับนักศึกษา 
ม.อุบลฯ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 98.04527273 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,100,000          1,078,498



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

เชิงปริมาณ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 99.81042763 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         3,040,000          3,034,237

โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากแหล่งทุน
ภายนอก

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 99.73333333 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         3,000,000          2,992,000

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานเก่ียวกับนักศึกษา
ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บ/
เสียชีวิต

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 94.42571429 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             70,000              66,098

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์บริการจัดหา
งานระหว่างเรียน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 65.28 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           500,000            326,400

โครงการจัดท าคู่มือการใช้ชีวิต
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             20,000                       -   

โครงการเชิดชูเกียรติผู้สร้าง
ช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยด้าน
กิจกรรมและกีฬา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           270,400                       -   

โครงการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             95,800              95,800

โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของนักศึกษำ ผลรวม 8,096,200        7,593,033        
โครงการจัดหาและพัฒนา
ส่ือการเรียนรู้แก่นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการจัดท าเอกสารทาง
วิชาการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 99.63956044 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             91,000              90,672

โครงกำรจัดหำและพัฒนำส่ือกำรเรียนรู้แก่นักศึกษำ ผลรวม 91,000            90,672            
โครงการพัฒนาระบบกลไก
การบริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการท าวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 68.35016667 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             60,000              41,010

โครงกำรพัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรงำนวิจัย ผลรวม 60,000            41,010            
โครงการกิจกรรมด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

เชิงปริมาณ โครงการปลุกจิตส านึก ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ              30,000              30,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรกิจกรรมด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม ผลรวม 30,000            30,000            
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาตรีในประเทศ

เชิงปริมาณ เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในประเทศ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ              40,000              40,000

โครงกำรสนับสนุนทุนกำรศึกษำต่อระดับปริญญำตรีในประเทศ ผลรวม 40,000            40,000            
โครงการทุนการศึกษาเฉลิม
ราชกุมารี

เชิงปริมาณ เงินอุดหนุนโครงการ
ทุนการศึกษาเฉลิมราชกกุมารี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 92.30769231 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            357,500            330,000

โครงกำรทุนกำรศึกษำเฉลิมรำชกุมำรี ผลรวม 357,500          330,000          
โครงการค่าใช้จ่ายส าหรับ
นักศึกษาพิการใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เชิงปริมาณ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
ส าหรับนักศึกษาพิการใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            718,010            718,010

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยส ำหรับนักศึกษำพิกำรในสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ ผลรวม 718,010          718,010          
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ของนักศึกษาและบุคลากร
เพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และ
ระดับสากล

เชิงคุณภาพ โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
ต่างชาติ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 89.54715168 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,034,364            926,244

โครงกำรพัฒนำศักยภำพของนักศึกษำและบุคลำกรเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน และระดับสำกล ผลรวม 1,034,364        926,244          
รวม      22,744,074      19,694,282

รวม      22,744,074      19,694,282
2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ
โครงการวิจัยประยุกต์ เชิงคุณภาพ โครงการแถบทดสอบฟอสเฟต

ส าหรับวิเคราะห์หาปริมาณ
ฟอสฟอรัสท่ีเป็นประโยชน์ใน
ตัวอย่างดินโดยใช้กล้อง
โทรศัพท์เคล่ือนท่ี และการ
วิเคราะห์ภาพดิจิตอล

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 - - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -                         -   

โครงกำรวิจัยประยุกต์ ผลรวม -                  -                  
โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

เชิงคุณภาพ โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2556)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             11,618                       -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2557)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 13.66769454 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             55,130                 7,535

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2549)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             68,690                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2551)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           160,775                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2552)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           116,525                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2553)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           147,390                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2554)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             59,346                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2555)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             50,850                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2558)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 37.30105657 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             74,770              27,890



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ (ปี 2550)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             81,150                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2555)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 3.049885252 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             82,790                 2,525

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2556)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 15.33957845 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             21,350                 3,275

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2557)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 14.45897741 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             21,025                 3,040

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2549)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             75,935                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2550)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 10.45352203 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           310,900              32,500

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2551)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           323,250                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2552)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           141,100                       -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2553)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           178,400                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี (ปี 2554)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             61,450                       -   

โครงการค่าตอบแทนนักวิจัย
งวดสุดท้าย งานวิจัยเพ่ือถ่าย
ถอดเทคโนโลยี (ปี 2558)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 52.90460879 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             23,325              12,340

โครงกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ผลรวม 2,065,769        89,105            
โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองจากพระราด าริ: 
พัฒนาพ้ืนท่ีแหล่งเรียนรู้เชิง
นิเวศ "ป่าต้นน้ าร่องก่อ"

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              300,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองจากพระราด าริฯ: 
"รวมใจภักด์ิปลูกมเหสักข์-
สักสยามินทร์ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"
 เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบามสม
เด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมี
พระชนมายุ 90 พรรษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -                70,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองจากพระราด าริฯ: 
นิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ.

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              350,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองจากพระราด าริฯ: 
บริหารงานและสนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของ
 อพ.สธ. และเครือข่าย อพ.สธ.

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              270,000

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองจากพระราด าริฯ: 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 
ผลงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              150,000

โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี  ผลรวม -                  1,140,000        
โครงการวิจัยและพัฒนา เชิงคุณภาพ โครงการทดลองและพัฒนา

เคลือบข้ีเถ้าไฟต่ าท่ีเหมาะสม
กับเตาฟืนท่ีอุณหภูมิ 900 
องศาเซลเซียส และ 1,100 
องศาเซลเซียส

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 - - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -                         -   

โครงกำรวิจัยและพัฒนำ ผลรวม -                  -                  
โครงการพัฒนาระบบกลไก
การบริหารงานวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 19.49

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           418,487            500,050

โครงการวิจัยเพ่ือ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             30,000                       -   

โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 77.01548848 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         5,287,800          4,072,425

โครงการเผยแพร่และใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 89.25462533 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         2,290,000          2,043,931



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             50,000                       -   

โครงการพัฒนามาตรฐาน
งานวิจัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 88.641425 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           240,000            212,739

โครงการพัฒนานักวิจัย ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           240,000            240,000

โครงกำรพัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรงำนวิจัย ผลรวม 8,556,287        7,069,145        
โครงการวิจัยเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยี

เชิงคุณภาพ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การผลิตโดยการบริหาร
จัดการน้ าในพ้ืนท่ี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 28.4705 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         2,000,000            569,410

โครงกำรวิจัยเพ่ือถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผลรวม 2,000,000        569,410          
โครงการจัดต้ังศูนย์บ่มเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนโครงการจัดต้ัง
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจใน
สถาบันอุดมศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          1,350,000          1,350,000

โครงกำรจัดต้ังศูนย์บ่มเพำะวิสำหกิจในสถำบันอุดมศึกษำ ผลรวม 1,350,000        1,350,000        
โครงการเครือข่ายหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนโครงการเครือข่าย
หน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            350,000            350,000

โครงกำรเครือข่ำยหน่วยจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี ผลรวม 350,000          350,000          
รวม      14,322,055       10,567,660

รวม      14,322,055       10,567,660
3 บริการวิชาการ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ บรรลุวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายตามตัวช้ีวัดของ
โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ

บริหารโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ตามตัวช้ีวัด
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 เป็นไปตามกิจกรรมการ
ด าเนินงานภายใต้
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้       13,104,930       13,104,930

ผู้ประกอบการได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาเทคโนโลยีธุรกิจ
และอุตสาหกรรม

โครงการวิจัยและพัฒนาขีด
ความสามารถทางเทคโนโลยี
และวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย
กับภาคเอกชน

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน
โครงการวิจัยร่วมเอกชน

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้            571,080            571,080



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ
นวัตกรรมด้านอาหาร

โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร ปี 
2560

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจนวัตกรรมอาหาร

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้            300,000            300,000

ผลักดันให้เกิดวิสาหกิจใหม่
 หรือผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเร่ิมต้นใหม่ 
(startup)

โครงการสร้างและพัฒนา
ผู้ประกอบการใหม่เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม

16 พ.ย.59 - 22 พ.ค. 60 เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการสร้างและ
พัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิง
สร้างสรรค์และนวัตกรรม

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้            400,000            400,000

ผู้ประกอบการได้ทดลอง
ตลาดและประสัมพันธ์
สินค้า เพ่ือให้เป็นท่ีรู้จัก 
อย่างกว้างขวาง

สนับสนุนการด าเนินการจัด
แสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ของผู้ปะกอบการ Thai Tech 
EXPO 2017

20-24 ก.ย. 60 ผู้ประกอบการเข้าร่วมจัด
นิทรรศการเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สินค้าในงาน 
Thai Tech EXPO 2017 ใน
ระหว่างวันท่ี 20-24 ก.ย. 
2560 ณ ศูนย์นิทรรศการ
และการประชุมไบเทค บางนา
 กทม. แต่ยังไม่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุน ซ่ึงจะ
ได้รับงบประมาณสบับสนุน
ในปี 61 ภายในไตรมาสท่ี 2 
(หมายเหตุ ง

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้              90,000                       -   

วิสาหกิจได้รับการ
แก้ปัญหาหรือได้รับการ
พัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการ และวัสดุ
วิศวกรรมใหม่ โดยใช้
ความรู้ด้านการออกแบบ
ทางวิศวกรรมในสถาน
ประกอบการ 2 กิจการ

โครงการคลายปมกับนัก
ออกแบบด้านพัฒนาวัสดุ
วิศวกรรม

24 พ.ย. 59 - 30 มิ.ย. 60 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการคลายปมกับ
นักออกแบบด้านพัฒนาวัสดุ
วิศวกรรม

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้              70,000              70,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

เพ่ือผลักดันและสนับสนุน
ให้เกิดผู้ประกอบการ 
OTOP รุ่นใหม่ให้มี
ศักยภาพและแนวคิดแบบ 
SMEs และสามารถต้ัง
ธุรกิจได้

โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ
 NEC OTOP ปี 2560

15 พ.ย.59 - 12 มิ.ย. 60 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการ OTOP ปี 
2560

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้            240,000            240,000

ประชาชนจ านวน 27 
จังหวัด ได้รับการแก้ไข
วิกฤติภัยแล้ง

โครงการสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์

7 ธ.ค. 59 - 6 เม.ย. 61 อยู่ในระหว่างการด าเนิน
โครงการและเหลือเบิก
งบประมาณ  จ านวน 
13,422,854.94 **(หมาย
เหตุงบประมาณโครงการ
จ านวน 16,155,000 บาท 
เป็นโครงการในปีงบประมาณ
 60 คาบเก่ียวปีงบประมาณ 
61)

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้       16,155,000          2,732,145

ผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจเครือข่าย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง รอบ 6 เดือน

โครงการประชุมติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
รอบ 6 เดือน

7-9 ก.ย. 60 เป็นเจ้าภาพในการด าเนินงาน
จัดประชุมติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ 
เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 ในวันท่ี 7-9 ก.ย. 60 ณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้            156,240            156,240



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ผู้ประกอบการได้รับความรู้
ในการพัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ OTOP ท่ี
ได้มาตรฐานระดับสากล

โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ปีงบประมาณ 2560

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการพัฒนา
ผู้ประกอบการหน่ึงต าบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ OTOP 
ปีงบประมาณ 2560 เหลือ
เบิกเงินงวดท่ี 2 อีก 
200,000 บาท ซ่ึงเบิกจ่าย
ในงบประมาณปี 61 ภายใน
ไตรมาสท่ี 2 **(หมายเหตุ 
งบประมาณโครงการจ านวน 
1,200,000 บาทเป็นโ

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้          1,200,000          1,000,000

ได้เปิดคลับจ านวน 1 คลับ
ส าหรับนักศึกษาเพ่ือจัด
กิจกรรมเพ่ือสอดคล้องกับ
ความต้องการของ
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาก าลังคน
ทางด้านดิจิทอลเพ่ือสร้างธุรกิจ
เทคโนโลยีดิจิทอล (Tech 
Startup)

1 ต.ค. 59-30 ก.ย. 60 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการด าเนินงาน
ภายใต้โครงการ Tech 
Startup  แต่ยังไม่มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ 2560 โดย
ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณ ร้อยละ 40 
จ านวน 40,000 บาท ใน
ปีงบประมาณ 61 ภายในไตร
มาสท่ี 2**(หมายเหตุ 
งบประมาณโครงการจ านวน 
100,000 บาท

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้            100,000                       -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ส่งเสริมให้นักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เข้าร่วมการแข่งขัน เพ่ือน า
ผลงานวิจัยเพ่ือไปต่อยอด
เป็นธุรกิจStartup

โครงการการแข่งขัน Startup 
ระดับประเทศ

30 เม.ย. - 31 ธ.ค. 60 เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายภายใต้การ
ด าเนินงานโครงการแข่งขัน 
Startup ระดับประเทศ แต่
เหลือเบิกจ่ายงบประมาณ 
งวดท่ี 1  2 และ 3 จ านวน 
5,035,000  บาท ซ่ึงจะ
เบิกจ่ายงบประมาณ งวดท่ี 
1-2 ในปีงบประมาณ 61 
ภายในไตรมาสท่ี 2 **(หมาย
เหตุงบประมาณโครงการ
จ านวน 5,035,0

ไม่มี ตามเป้าหมาย เงินรายได้          5,035,000                       -   

โครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์  ผลรวม 37,422,250     18,574,395      
รวม      37,422,250       18,574,395
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการจัดประชุมวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษานานาชาติ คร้ังท่ี
 44 (International 
Graduate Research 
Conference)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              500,000

โครงการส่งเสริมการบูรณา
การการเรียนการสอนกับการ
ท างาน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              301,480

คลินิกเทคโนโลยี ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 63.11287294 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           383,440            242,000

โครงการเอกสารสนเทศเพ่ือ
การเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย 
บริการวิชาการ และ
ศิลปวัฒนธรรม

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              380,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการศึกษาเพ่ือจัดท า
ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม
ผู้สูงอายุ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              300,000

โครงการการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ของนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              800,000

โครงการบูรณาการความรู้สู่
ชุมชนเพ่ือพัฒอาชีพและ
ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -            2,000,000

โครงการติดตามและ
ประเมินผลงานบริการวิชาการ
แก่ชุมชนมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -                80,000

โครงการประชุมวิชาการ มอบ.
 วิจัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              700,000

โครงการพัฒนานักวิจัยหน้า
ใหม่ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              190,000

โครงการเผยแพร่ความรู้ "ฮีต 
12 งานบุญอีสาน"

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              812,200

โครงการจัดประชุมวิชาการ
เพ่ือประสานความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -            2,400,000

โครงการเผยแพร่ความรู้
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมากจากพระราชด าริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              500,000

โครงการสวนป่าราชินี ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              200,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาเพ่ือยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีเน้นอัต
ลักษณ์ในท้องถ่ิน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              800,000

โครงการแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับ
ท่ีพักอาศัยผู้สูงวัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              500,000

โครงการเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือการบริการวิชาการแก่
ชุมชน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              346,000

โครงการจ้างท่ีปรึกษาจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560-2579)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 25 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,000,000            250,000

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม 1,383,440        11,301,680      
โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ

เชิงคุณภาพ โครงการ ส่งเสริมการพัฒนา
ความร่วมมือกับเครือข่าย
อุดมศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 56.4 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             20,000              11,280

โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำกำร ผลรวม 20,000            11,280            
รวม         1,403,440       11,312,960

รวม       38,825,690       29,887,355
4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานและชุมชน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 46.06518025 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,170,600            539,239

เชิงปริมาณ โครงการบ าเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรามหาภูมิพลอ
ดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             60,000                       -   

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 1,230,600        539,239          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป

เชิงปริมาณ โครงการบ าเพ็ญกุศลถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              212,937

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไป ผลรวม -                  212,937          
โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการบุคลากร นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมใจจัดท าดอกไม้จันทน์ 
99999 ดอก ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              100,000

โครงการอุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่ม
น้ าโขง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              700,000

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระ
บรมวงศานุวงศ์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              300,000

โครงการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              105,000

โครงการรวบรวมและจัดท า
เวบไซต์เผยแพร่ภาพผลงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และ
พระพุทธศาสนา (พระสิริ
พัฒนาภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัด
ทุ่งศรีเมือง)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              222,600

โครงการสืบสานประเพณีบุญ
เข้าพรรษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              300,000

โครงการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เทิด
ไท้มหาราชา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              250,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี  ผลรวม -                  1,977,600        
โครงการประชุมสัมมนา
และอบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ

เชิงคุณภาพ โครงการจัดประชุมวิชาการ 
เพ่ือประสานความร่วมมือกับ
ประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              326,086

โครงกำรประชุมสัมมนำและอบรมวิชำชีพต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในกำรประกอบอำชีพ ผลรวม -                  326,086          
รวม         1,230,600         3,055,862

รวม         1,230,600         3,055,862
5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ
โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาและพัฒนาท้องถ่ิน
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป้นพ่ี
เล้ียง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 98.02299402 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         6,350,000          6,224,460

โครงการเตรียมความพร้อม
ด้านวิชาการและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ 
ประจ าปี 2560

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              400,000

โครงการบริการวิชาการแก่
ชุมชน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ       51,619,100                       -   

โครงการ การสร้าง Startup 
ม.อุบลฯ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -            5,000,000

โครงการพัฒนาทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
คุณภาพของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -         11,890,000

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม 57,969,100      23,514,460      
โครงการพัฒนากายภาพ 
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการรวม

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ     102,931,700     102,931,700

โครงการระบบผลิตน้ าประปา ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 43.90289399 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ       11,257,800          4,942,500



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการปรับปรุงอาคาร 
ระบบประกอบอาคาร และ
บริเวณโดยรอบกลุ่มอาคาร
คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 7.410382205 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ       27,639,600          2,048,200

โครงการปรับปรุงอาคาร 
ระบบประกอบอาคาร และ
บริเวณโดยรอบกลุ่มอาคาร
คณะวิชาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 85.84840497 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          7,093,900          6,090,000

โครงการบ ารุงรักษาและค่า
น้ ามันรถพยาบาลฉุกเฉิน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 94.79582692 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             52,000              49,294

เขิงปริมาณ โครงการบ ารุงรักษาและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภค

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 13.56

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         4,253,000          4,829,543

โครงการดูแลรักษาอาคารและ
ครุภัณฑ์ของอาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 6.616646512 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         4,300,000            284,516

โครงกำรพัฒนำกำยภำพ ระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม 157,528,000   121,175,753   
โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

(ว่าง) โครงการพัฒนาสมรรถนะกลุ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             35,000                       -   

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ผลรวม 35,000            -                  
โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ

(ว่าง) โครงการจัดท าสารสนเทศและ
ติดตามผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             25,000                       -   

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             13,900                       -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ผลรวม 38,900            -                  
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

เชิงคุณภาพ โครงการเชิดชูเกียรติบุคลากร ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 69.47918699 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           123,000              85,459

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ผลรวม 123,000          85,459            
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 39.51396366 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           297,200            117,436

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 64.62693122 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           756,000            488,580

โครงการสนับสนุนค่าบ ารุง
สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                5,000                       -   

โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินคดีต่างๆ และการ
บังคับคดี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 10.13350948 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           643,400              65,199

โครงการจัดท า พรบ. การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 0.200424178 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           471,500                   945

(ว่าง) โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 0.17

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           193,300            193,619

ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 19.93

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           114,440            137,250

63.49484174 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           170,600            108,322

49.40938462 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           390,000            192,697

33.0416 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           175,000              57,823

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลาง (เงินรายได้)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             48,000                       -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 75.00396534 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             98,100              73,579

41.95243703 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             97,660              40,971

99.3872267 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            347,600            345,470
46.42549877 - ต่ ากว่า

เป้าหมาย
เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,669,100            774,888

ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 10.16

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           559,700            616,559

โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 90.77490775 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           135,500            123,000

ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             45,000                       -   

โครงการสนับสนุนค่าบ ารุง
สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             10,000                       -   

โครงการประเมินผลการ
พัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             40,000                       -   

โครงการศึกษาและเตรียม
ความพร้อมเพ่ือปรับเปล่ียน
สภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           300,000                       -   

โครงการอบรมการบริหาร
ความเส่ียงและการปรับปรุง
การควบคุมภายใน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             71,600                       -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปี พ.ศ. 2560 (รอบ 2
 ปีแรก)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              141,432

โครงการบริหารและจัดการ
สระว่ายน้ ายอดเศรณี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 มีผลการด าเนินงานสูงกว่า
แผนท่ีก าหนด

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           229,600            474,228

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการ
ส่วนกลาง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 42.98248229 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ       11,860,800          5,098,066

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 มีผลการด าเนินงานสูงกว่า
แผน คิดเป็นร้อยละ 32.94

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           201,900            268,401

ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             20,000                       -   

75.77051406 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           206,200            156,239

ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 5.79

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           629,800            666,239

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 58.85346854 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            599,100            352,591

60.41253821 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,217,000            735,221

16.91176471 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             17,000                 2,875

67.62962963 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             13,500                 9,130

โครงการสนับสนุนค่าบ ารุง
สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 85.7808625 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           160,000            137,249

โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 0.88258328 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

      12,917,300            114,006



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบแผนงบประมาณ พัสดุ 
การเงินกองทุน โดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ 
และระบบบัญชีต้นทุนกิจกรรม
โดยความร่วมมือทางวิชาการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 37.87451985 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            234,300              88,740

13.371 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             50,000                 6,686

โครงการสอบทานความถูกต้อง
ในการจัดท าบัญชีรายงาน
ทางการเงินระดับมหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 33.36212625 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             90,300              30,126

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงบลงทุน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 56.16389977 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           842,100            472,956

โครงการเงินรับฝาก ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 เงินรับฝากท่ีต้องส่งคืนเจ้าของ
เลยไม่มีผลการด าเนินงาน

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

      16,234,906       15,350,353

โครงการบริหารจัดการศูนย์
เคร่ืองมือกลางและปฏิบัติการ
เทคโนโลยีชีวภาพ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 87.28100933 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         4,503,000          3,930,264

โครงการบริหารจัดการวิทยา
เขต

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              214,548

โครงการงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         5,000,400                       -   

โครงการเงินทุนส ารองของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         9,079,800                       -   

โครงการเงินส ารองจ่ายท่ัวไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

      14,160,800                       -   

โครงการค่าใช้จ่ายเงินประจ า
ต าแหน่ง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 94.10619961 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         4,316,400          4,062,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ชมรมฟุตบอลบุคลากร ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                28,400

โครงการค่าใช้จ่าย
ค่าธรรมเนียมและการจัดพิมพ์
เอกสารทางการเงินต่างๆ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 63.64747826 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           230,000            146,389

โครงการค่าใช้จ่ายค่าสมาชิกท่ี
ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายคลัง
แห่งประเทศไทย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             20,000                       -   

โครงการบรรเทาความ
เดือดร้อนของนักศึกษา ณ 
หน่วยงานจัดการศึกษานอก
ท่ีต้ัง จ.มุกดาหารท่ีจะย้ายมา
เรียนยังม.อุบลฯ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                68,800

โครงการสวัสดิการเคร่ืองด่ืม
บุคลากร

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 72.68051656 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           178,100            129,444

โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาแรงงาน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 58.74

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         2,418,600          3,839,276

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความสะอาด

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              997,110

67.89820683 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         2,777,200          1,885,669

โครงการค่าใช้จ่ายค่าจ้าง
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
เงินรายได้และค่างจ้างลูกจ้าง
ช่ัวคราวเงินรายได้ส านักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 5.03

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

      40,393,600       42,425,252

โครงการประเมินผู้บริหาร ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 10.77652582 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           213,000              22,954



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
รักษาความปลอดภัย
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 93.77525245 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

      15,369,200       14,412,506

โครงการประชาสัมพันธ์
การศึกษานานาชาติเชิงรุก

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              354,267

เชิงปริมาณ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 6.88

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           105,000            112,219

86.28196721 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             85,400              73,685

91.05509868 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           121,600            110,723

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลาง (เงินรายได้)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 36.48

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             58,500              79,838

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 64.10641201 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             73,300              46,990

187.6818667 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           750,000          1,407,614

62.57214555 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           159,400              99,740

59.49333333 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                7,500                 4,462

โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             35,000                       -   

เขิงปริมาณ โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 90.80761289 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           394,200            357,964

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลาง (เงินรายได้)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 73.23333333 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             60,000              43,940

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 96.93506494 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             30,800              29,856



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 152,703,306   102,324,783   
โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ยกระดับการศึกษา
และส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ยกระดับการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -         17,376,967

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ยกระดับกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผลรวม -                  17,376,967      
โครงการวิจัยประยุกต์ เชิงคุณภาพ โครงการวิจัยประยุกต์ ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน

โครงการดังกล่าว
- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ       10,592,900                       -   

โครงกำรวิจัยประยุกต์ ผลรวม 10,592,900      -                  
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการอาสาพัฒนาชนบท ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            180,000            180,000

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 180,000          180,000          
โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป

เชิงคุณภาพ โครงการวันส าคัญของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           180,000                       -   

โครงการบ ารุงอาคารเรียนและ
โสตทัศนูปกรณ์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 90.73250939 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         3,196,000          2,899,811

20.22705236 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,237,600            250,330

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 54.22

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ          4,815,800          7,426,785

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
สะอาดด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          1,813,700                       -   

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 มีผลการด าเนินงานสูงกว่า
แผนท่ีก าหนด

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ          1,052,700          2,159,923



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
สะอาดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            544,900                       -   

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลางด้านสังคมศาสตร์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผน 
ร้อยละ 03.39

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ          7,669,600          7,929,499

ค่าใช้จ่ายในการรักษาความ
สะอาดด้านสังคมศาสตร์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          1,899,000                       -   

โครงการค่าสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านการแพทย์
ฉุกเฉิน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 99.62456252 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           157,150            156,560

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไป ผลรวม 22,566,450     20,822,908     
โครงการวิจัยพ้ืนฐาน เชิงคุณภาพ โครงการวิจัยพ้ืนฐาน ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน

โครงการดังกล่าว
- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          3,463,000                       -   

โครงกำรวิจัยพ้ืนฐำน ผลรวม 3,463,000        -                  
โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          8,601,600                       -   

โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี  ผลรวม 8,601,600        -                  
โครงการจัดการความรู้เพ่ือ
มุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาการจัดการ
ความรู้

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 91.80035808 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           268,100            246,117

โครงการจัดการความรู้ 
Mini_UKM

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 47.70653061 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           147,000              70,129

โครงกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุ่งสู่สถำบันแห่งกำรเรียนรู้ ผลรวม 415,100          316,245          
โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการอบรมจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             54,200                       -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการการเข้าร่วมโครงการ
น าร่องการพัฒนาองค์กรโดยใช้
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 
(EdPEx)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           373,300                       -   

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 94.14014942 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           803,100            756,040

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ระดับส านักงาน
อธิการบดี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 21.72969622 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           161,300              35,050

โครงการการพัฒนาระบบ
ราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ(ก.พ.ร)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                4,500                       -   

โครงกำรกำรพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ผลรวม 1,396,400        791,090          
พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลให้เป็นมืออาชีพ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 58.01971791 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            560,100            324,968

45.98194444 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             72,000              33,107

พัฒนำบุคลำกรให้มีสมรรถนะสูง ผลรวม 632,100          358,075          
โครงการประชุมสัมมนา
และอบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ

(ว่าง) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี 2560
 - 2564

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                16,550

โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง 
การปรับยุทธศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศ (Reprofiling)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                28,100



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการการสร้างความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับกฏหมายท่ีว่า
ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการ
ประกาศเจตจ านงสุจริตของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                46,624

โครงการบรรยายพิเศษ เร่ือง 
การสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การปรับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                36,638

โครงการจัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เร่ือง  การก าหนด
ทิศทางยุทธศาสตร์  และ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สู่การพัฒนา
อย่างเป็นรูปธรรม

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           284,400                       -   

เชิงคุณภาพ โครงการปาฐกถา เร่ือง การน า
วิสัยทัศน์มาสู่การปฏิบัติจริง 
ระยะท่ี 3-4

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 99.51643471 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           337,700            336,067

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เร่ือง การบูรณาการองค์
ความรู้สู่การปฏิบัติงานจริง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              280,137

โครงการประชุม บทบาทของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคล่ืนน
โยบาย Thailand 4.0

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                21,975

โครงกำรประชุมสัมมนำและอบรมวิชำชีพต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในกำรประกอบอำชีพ ผลรวม 622,100          766,091          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ ท้ังในด้าน
รูปแบบการเรียนการสอน 
และการพัฒนาการเรียน
การสอน

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาการเรียนการ
สอน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 26.172 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             25,000                 6,543

โครงการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้เพ่ือฝึกทักษะ/
ประสบการณ์จากการท างาน
จริงร่วมกับชุมชนและ
หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 78.0430303 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           165,000            128,771

โครงกำรพัฒนำระบบกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ท้ังในด้ำนรูปแบบกำรเรียนกำรสอน และกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน ผลรวม 190,000          135,314          
โครงการบริการด้าน
ทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาการให้บริการ
และจัดการข้อมูลทางการศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 89.53363309 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,917,100          1,716,449

โครงการพัฒนาระบบการรับ
นักศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 95.23345617 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

      15,139,900       14,418,250

โครงการเงินอุดหนุนส าหรับ
โครงการแนะแนวทางการศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ              60,000              60,000

โครงกำรบริกำรด้ำนทะเบียนและประมวลผลนักศึกษำ ผลรวม 17,117,000      16,194,699      
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง

เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนา
ท้องถ่ิน โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเล้ียง

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 89.09090909 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          5,500,000          4,900,000

โครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถ่ิน โดยมีสถำบันอุดมศึกษำเป็นพ่ีเล้ียง ผลรวม 5,500,000        4,900,000        
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

เชิงคุณภาพ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 101.0579957 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ     491,090,700     496,286,419



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ ผลรวม 491,090,700    496,286,419   
โครงการวิจัยและพัฒนา เชิงคุณภาพ โครงการวิจัยและพัฒนา ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน

โครงการดังกล่าว
- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            476,300                       -   

โครงกำรวิจัยและพัฒนำ ผลรวม 476,300          -                  
โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจัย

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรวิจัย ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          2,597,400          2,597,400

โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการวิจัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 97.72563649 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ       31,158,200       30,449,549

โครงกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน บุคลำกรและระบบมำตรฐำนกำรวิจัย ผลรวม 33,755,600      33,046,949      
โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพการ

เรียนรู้ยกระดับการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ       22,000,000                       -   

โครงการพัฒนาศูนย์นวัตกรรม
การศึกษาและพัฒนาส่ือการ
เรียนการสอน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 15.19666667 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            600,000              91,180

โครงการยกระดับการเรียนรู้
ทางวิชาการในโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ       10,100,000                       -   

โครงกำรปรับปรุงกำรเรียนรู้ ผลรวม 32,700,000      91,180            
โครงการยกระดับการ
เรียนรู้ทางวิชาการใน
โรงเรียนเครือข่ายทาง
วิชาการ

เชิงคุณภาพ โครงการยกระดับการเรียนรู้
ทางวิชาการในโรงเรียน
เครือข่ายทางวิชาการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -            9,522,483

โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในโรงเรียนเครือข่ำยทำงวิชำกำร ผลรวม -                  9,522,483        
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT รองรับ 
Digital Economy

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 13.241 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          3,000,000            397,230



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาด้าน ICT ให้
ผู้ประกอบการเพ่ือการแข่งขัน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          2,500,000                       -   

โครงกำรพัฒนำเศรษฐกิจดิจิทัล ผลรวม 5,500,000        397,230          
ครงการพัฒนาด้าน ICT ให้
ผู้ประกอบการเพ่ือการ
แข่งขัน

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาด้าน ICT ให้
ผู้ประกอบการเพ่ือการแข่งขัน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -              346,670

ครงกำรพัฒนำด้ำน ICT ให้ผู้ประกอบกำรเพ่ือกำรแข่งขัน ผลรวม -                  346,670          
โครงการบริหารจัดการขยะ
และส่ิงแวดล้อม

เชิงคุณภาพ โครงการบริหารจัดการขยะ
และใช้ประโยชน์จากของเสีย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 82.19080187 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          8,989,000          7,388,131

โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะและส่ิงแวดล้อม ผลรวม 8,989,000        7,388,131        
โครงการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาความรู้ในด้าน
การบริการทางด้านโลจิสติกส์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            419,000                       -   

โครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ ผลรวม 419,000          -                  
โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร

เชิงคุณภาพ โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                   7,840

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายเล้ียงรับรอง
และงานเล้ียงแสดงความยินดี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              156,670

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายการเงินและ
พัสดุ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                18,200

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายจราจรและ
รักษาความปลอดภัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              177,630

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการ
นักศึกษาและสวัสดิการ (กลุ่ม
จัดการนักศึกษา)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                31,127



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการบัณฑิต

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              467,248

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดหาเงิน
ทูลเกล้า

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                51,270

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายต้อนรับ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                52,120

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                27,780

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายบันทึกภาพ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                78,452

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายปฐมพยาบาล

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                64,384

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              214,886

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายประสาน
และบริหารจัดการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -            1,213,937

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายปริญาบัตร
และสูจิบัตร

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              519,122

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายพิธีสงฆ์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                44,410

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายยานพาหนะ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                41,380

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายสถานท่ี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -            1,397,013



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายจัดการ
นักศึกษาและสวัสดิการ (กลุ่ม
สวัสดิการ)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              102,324

โครงการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ฝ่ายห้องรับรอง
ส่วนพระองค์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -              322,393

โครงกำรพิธีพระรำชทำนปริญญำบัตร ผลรวม -                  4,988,185        
โครงการสนับสนุนและ
ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพของนักศึกษา

เชิงคุณภาพ โครงการประกันอุบัติเหตุ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         3,300,000          3,300,000

โครงกำรสนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิกำรและสวัสดิภำพของนักศึกษำ ผลรวม 3,300,000        3,300,000        
โครงการสนับสนุนการ
พัฒนาวิชาการ

เชิงคุณภาพ โครงการจัดการวิทยานิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
ตามแผนท้ังหมด

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             15,000                       -   

โครงกำรสนับสนุนกำรพัฒนำวิชำกำร ผลรวม 15,000            -                  
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพนิสิตนักศักษา

เชิงคุณภาพ เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพนิสิต
นักศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            605,650            605,650

โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพนิสิตนักศักษำ ผลรวม 605,650          605,650          
โคงการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการ

เชิงคุณภาพ ค่าใช้จ่ายส าหรับการส่งเสริม
และพัฒนาหลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          5,317,950          5,317,950

โคงกำรส่งเสริมและพัฒนำหลักสูตรกำรเป็นผู้ประกอบกำร ผลรวม 5,317,950        5,317,950        
รวม  1,021,843,156    870,232,692

พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง

โครงการบริการวิชาการ เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาศักยภาพครูใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                       -            3,697,130

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม -                  3,697,130        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร

เชิงคุณภาพ โครงการประชุมคณะผู้บริหาร
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของ
รัฐ และมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ (ทคบร.) และศึกษาดู
งานต่างประเทศ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 33.454 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           200,000              66,908

โครงกำรบริหำรและพัฒนำหลักสูตร ผลรวม 200,000          66,908            
โครงการพัฒนาบุคลากร เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาบุคลากร ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 22.183816 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้

มหาวิทยาลัย
         3,000,000            665,514

โครงการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารงานบุคคล

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 34.00650033 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           152,300              51,792

โครงการอบรมพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากร

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 9.640371759 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           613,300              59,124

โครงการค่าใช้จ่ายผู้บริหาร ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 มีผลการด าเนินงานสูงกว่า
แผนท่ีก าหนด

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,864,800          2,635,557

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ผลรวม 5,630,400        3,411,987        
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

เชิงคุณภาพ โครงการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           785,000                       -   

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการ
และสวัสดิภาพของบุคลากร

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 49.90793103 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,215,100            606,431

โครงการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์การท างานก่อน
เกษียณอายุราชการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 92.86409736 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           246,500            228,910

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ผลรวม 2,246,600        835,341          
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

(ว่าง) โครงการยกระดับขีด
ความสามารถและ
ประสิทธิภาพของหน่วย
ตรวจสอบภายใน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 96.25684093 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             89,900              86,535

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 89,900            86,535            
โครงการพัฒนาบุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียว

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 61.84473498 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ          5,441,000          3,364,972



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรท่องเท่ียว ผลรวม 5,441,000        3,364,972        
รวม       13,607,900       11,462,874

รวม  1,035,451,056     881,695,566

6 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

โครงการค่าใช้จ่ายในการ
พัฒนาบุคลากรของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 10.7414791 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           155,500              16,703

โครงกำรพัฒนำบุคลำกรสำยสนับสนุน ผลรวม 155,500          16,703            
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 มีผลการด าเนินงานสูงกว่า
แผน คิดเป็นร้อยละ 14.17

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             63,400              72,388

โครงการบริหารจัดการท่ัวไป ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ                 7,200                 7,200

89.06494178 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           412,200            367,126

โครงการบริหารและจัดการ
ส่วนกลาง (เงินรายได้)

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 77.9688621 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,037,000            808,537

โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 24.57786116 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           159,900              39,300

โครงการสนับสนุนการประชุม
คณะกรรมการต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 40.54249548 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ              55,300              22,420

43.52276832 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           575,800            250,604

โครงการสนับสนุนการผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 27.44724638 - ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ            345,000              94,693

69.56779661 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           354,000            246,270



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการสนับสนุนค่าบ ารุง
สมาชิกหรือค่าวารสารด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 ไม่พบผลการด าเนินงานใน
โครงการดังกล่าว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             60,000                       -   

โครงการบริหารจัดการงาน
ประสานงาน

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 44.6479084 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           342,800            153,053

เชิงปริมาณ โครงการค่าใช้จ่ายค่า
สาธารณูปโภค

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 82.91699684 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         2,532,000          2,099,458

โครงการค่าใช้จ่ายด้าน
ยานพาหนะส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 100.9483374 - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ          1,368,900          1,381,882

96.621407 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

           496,800            480,015

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 7,810,300        6,022,946        
โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

เชิงคุณภาพ โครงการบุคลากร นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร่วมใจจัดท าดอกไม้จันทน์ 
99999 ดอก ถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 60.36904762 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             84,000              50,710

โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณี  ผลรวม 84,000            50,710            
โครงการประชุมสัมมนา
และอบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ

เชิงปริมาณ โครงการสัมมนาทางวิชาการ 
เร่ือง พรบ.การจัดช้ือจัดจ้าง
และบริหารงานพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ 2560

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                81,965

โครงกำรประชุมสัมมนำและอบรมวิชำชีพต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในกำรประกอบอำชีพ ผลรวม -                  81,965            
รวม         8,049,800         6,172,324
พัฒนาบุคลากรให้มี
สมรรถนะสูง

โครงการพัฒนาบุคลากร เชิงคุณภาพ โครงการกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 62.58295048 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         2,742,600          1,716,400

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ผลรวม 2,742,600        1,716,400        



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร (บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการประชุมสัมมนา
และอบรมวิชาชีพต่างๆ เพ่ือ
เสริมสร้างความม่ันคงใน
การประกอบอาชีพ

ระดับความส าเร็จของ
ระบบบริหารจัดการท่ีดี
และมีธรรมาภิบาล

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในรูปแบบแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
เร่ือง กฏหมายส าหรับ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 โอนเข้ากลางปี และเบิกจ่าย 
ร้อยละ 100

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

                      -                67,965

โครงกำรประชุมสัมมนำและอบรมวิชำชีพต่ำงๆ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมม่ันคงในกำรประกอบอำชีพ ผลรวม -                  67,965            
รวม         2,742,600         1,784,365

รวม       10,792,400         7,956,689
7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ให้มีประสิทธิภาพ
โครงการพัฒนากายภาพ 
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

เชิงคุณภาพ โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์
ไปสู่ Digital University

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 57.27272727 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

         1,320,000            756,000

โครงกำรพัฒนำกำยภำพ ระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม 1,320,000        756,000          
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

เชิงคุณภาพ โครงการจัดหาและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์

ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 84.4556962 - ตามเป้าหมาย เงินรายได้
มหาวิทยาลัย

             39,500              33,360

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 39,500            33,360            
รวม         1,359,500           789,360

รวม         1,359,500           789,360
ผลรวมท้ังหมด   1,124,725,375     953,646,774



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 พัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศและส่ือโสตทัศน์
ท่ีทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บริการ

1. โครงการจัดซ้ือ
ทรัพยากรสารสนเทศ

ร้อยละของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสนับสนุนตาม
มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา (ร้อยละ 
80)

1.1 จัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน ด้านสังคมศาสตร์

พย.2559-กย.2560 ร้อยละของทรัพยากร
สารสนเทศท่ีสนับสนุนตาม
มคอ.3 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
ร้อยละ 100

จัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเป็น
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมมากข้ึน

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        478,900         478,898

1.2 จัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- - - - เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

      2,763,200       2,762,562

1.3 รจัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอน ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ

- - - - เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        899,100         899,095

1.4 จัดซ้ือทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนทุกสาขา (เงิน
เงินรายได้)

- - - - เงินรายได้       2,000,000         137,264

1. โครงกำรจัดซ้ือทรัพยำกรสำรสนเทศ ผลรวม 6,141,200     4,277,819     
14. ค่าใช้จ่ายโครงการ
เครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยไทย

ร้อยละผู้เข้าใช้บริการ
ฐานข้อมูลออนไลน์ เพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา (ร้อยละ 50)

14.1 ค่าใช้จ่ายโครงการ
เครือข่ายห้องสมุด
มหาวิทยาลัยไทย

เมย.-สค. 2560 ผู้เข้าใช้บริการฐานข้อมูล
ออนไลน์ เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่าน
มาร้อยละ 57.73

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           54,750            54,750

14. ค่ำใช้จ่ำยโครงกำรเครือข่ำยห้องสมุดมหำวิทยำลัยไทย ผลรวม 54,750          54,750          
รวม      6,195,950      4,332,569
พัฒนาการให้บริการเพ่ือ
สร้างความพึงพอใจแก่
ผู้ใช้บริการ

2. โครงการจัดหาครุภัณฑ์ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ระดับ 4.00)

2.1 จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนการเป็นห้องสมุด
อิเล็กทรอนิกส์

ธค.2559-กย.2560 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักวิทยบริการ 
ระดับ 4.57

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        682,000         682,000

2.2 จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือพัฒนา
ส านักวิทยบริการ

- - - - เงินรายได้       1,309,410         569,940

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก

ส ำนักวิทยบริกำร



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

2. โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ ผลรวม 1,991,410     1,251,940     
3. โครงการพัฒนาห้องสมุด
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย

1.จ านวนคร้ังท่ีมีผู้เข้าใช้
บริการ (เฉล่ีย 15,000 คร้ัง)

3.1 พัฒนาห้องสมุดเพ่ือเป็น
แหล่งเรียนรู้ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย

ตค.2559-กย.2560 จ านวนคร้ังท่ีมีผู้เข้าใช้บริการ 
เฉล่ีย 15,621 คร้ัง

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       1,084,800         457,176

3.2 พัฒนาส านักวิทยบริการ - - - - เงินรายได้         190,000            28,337
3. โครงกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษำมหำวิทยำลัย ผลรวม 1,274,800     485,513        
4.โครงการบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ระดับ 4.00)

4.1 ช าระค่าไฟฟ้า และค่า
โทรศัพท์

ตค.2559-กย.2560 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักวิทยบริการ 
ระดับ 4.57

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       3,615,000       2,297,776

4.โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ผลรวม 3,615,000     2,297,776     
5. โครงการปรับปรุงอาคาร
ส านักวิทยบริการ ท้ัง
ภายในและภายนอก

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ (ระดับ 4.00)

5.1 ปรับปรุงอาคารส านัก
วิทยบริการ ท้ังภายในและ
ภายนอก

ตค.2559-กย.2560 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการส านักวิทยบริการ 
ระดับ 4.57

ประสานการออกให้แล้ว
เสร็จก่อนปีงบประมาณ

สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       2,200,000                    -   

5. โครงกำรปรับปรุงอำคำรส ำนักวิทยบริกำร ท้ังภำยในและภำยนอก ผลรวม 2,200,000     -                
6. โครงการพัฒนาการผลิต
ส่ือการเรียนการสอนระบบ
ดิจิตอล

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฝ่ายเทคโนฯ 
(ระดับ 4.00)

6.1 การผลิตส่ือการเรียนการ
สอนระบบดิจิตอล

ตค.2559-กย.2560 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการฝ่ายเทคโนฯ 
ระดับ 4.81

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            50,000            19,956

6. โครงกำรพัฒนำกำรผลิตส่ือกำรเรียนกำรสอนระบบดิจิตอล ผลรวม 50,000          19,956          
รวม      9,131,210      4,055,184

รวม    15,327,160      8,387,753

3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการ

7. โครงการบริการวิชาการ
 และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

จ านวนสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน (100 เร่ือง)

7.1 กิจกรรมการบริการ
วิชาการ

มค.-กย.2560 จ านวนสารสนเทศและแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 101 เร่ือง

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         200,000            45,393

7. โครงกำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผลรวม 200,000        45,393          
รวม         200,000           45,393

รวม         200,000           45,393
4 ส่งเสริมและสนับสนุนการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ท้องถ่ิน

7. โครงการบริการวิชาการ
 และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- 7.2 กิจกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

- - - - เงินรายได้         100,000                    -   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

7.3 โครงการฐานข้อมูลแหล่ง
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินในจังหวัด
อุบลราชธานี

- - - - เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        100,000            82,636

7. โครงกำรบริกำรวิชำกำร และท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผลรวม 200,000        82,636          
รวม         200,000           82,636

รวม         200,000           82,636
5 บริหารองค์กรภายใต้หลัก

ธรรมาภิบาล
10. โครงการจ้างเหมาท า
ความสะอาด

จ านวนกิจกรรมการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ 
(1 กิจกรรม)

10.1 การจ้างเหมาท าความ
สะอาด (เงินงบประมาณ)

เมย.-สค. 2560 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จ านวน 1 
กิจกรรม

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

        234,500         234,500

10.2 การจ้างเหมาท าความ
สะอาด (เงินเงินรายได้)

- - - - เงินรายได้         382,400         354,025

10. โครงกำรจ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด ผลรวม 616,900        588,525        
8. โครงการบริหารจัดการ
ด้านการประกันคุณภาพ 
บริหารความเส่ียง และการ
จัดการความรู้

ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใต้ระบบคุณภาพ 
(คะแนนประกันคุณภาพระดับ
 4.00)

8.1 การประกันคุณภาพ 
บริหารความเส่ียง และการ
จัดการความรู้

ตค.2559-กย.2560 ผลประเมินประกันคุณภาพ
องค์ประกอบท่ี 1 = 4.88
องค์ประกอบท่ี 2 = 4.90

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         100,000            24,925

8.2 การบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน

- - - - -                    -                      -   

8.3 การจัดการความรู้ - - - - -                    -                      -   
8. โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพ บริหำรควำมเส่ียง และกำรจัดกำรควำมรู้ ผลรวม 100,000        24,925          
9.โครงการบริหารจัดการ
ภายในส านักวิทยบริการ

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (ระดับ 5)

9.1 การบริหารจัดการภายใน
ส านักวิทยบริการ

ตค.2559-กย.2560 ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล ระดับ 5

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       3,003,890       1,147,086

9.โครงกำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักวิทยบริกำร ผลรวม 3,003,890     1,147,086     
รวม      3,720,790      1,760,536

รวม      3,720,790      1,760,536
6 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี

ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ฯ
11.โครงการบริหารจัดการ
เพ่ือจ้างบุคลากร

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน
(ร้อยละ 75)

11.1 การบริหารจัดการเพ่ือ
จ้างบุคลากร

ตค.2559-กย.2560 บุคลากรท่ีมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 97.44

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       2,482,000       2,064,248

11.โครงกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือจ้ำงบุคลำกร ผลรวม 2,482,000     2,064,248     



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ี
ด ำเนินกำร 

(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

12. โครงการกองทุนส ารอง
เล้ียงชีพส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน 
(ร้อยละ 75)

12.1 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ตค.2559-กย.2560 บุคลากรท่ีมีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน ร้อยละ 97.44

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            60,228                    -   

12. โครงกำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนมหำวิทยำลัย ผลรวม 60,228          -                
13. โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรท่ีมี

สมรรถนะเป็นไปตามท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด (ร้อยละ
 90)

13.1 การประชุม อบรม 
สัมมนา เพ่ิมพูนความรู้

ตค.2559-กย.2560 บุคลากรท่ีมีสมรรถนะเป็นไป
ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
ร้อยละ 100

- สูงกว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         974,000         583,747

13.2 การพัฒนางานประจ าสู่
งานวิจัย

- - - - เงินรายได้            60,000                    -   

13.3 ส่งเสริมจรรยาบรรณ
บุคลากร

- - - - เงินรายได้         101,272                    -   

13. โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ผลรวม 1,135,272     583,747        
รวม      3,677,500      2,647,994

รวม      3,677,500      2,647,994
   23,125,450    12,924,312ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ

โครงการปรับปรุงอาคารและ
สถานท่ีเพ่ือการให้บริการ

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 การด าเนินงานโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
รายการท่ีวางแผนการ
ด าเนินงานภายใต้โครงการ 
ได้แก่ 1) การปรับปรุงพ้ืนท่ี
ส าหรับให้บริการ Smart 
Learning Zone I 2) การ
ทะลุผนังห้อง และ 3) การ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเสียงส- 
พร้อมท้ังกล้องวงจรปิด 
ภายนอกและภายในอาคาร

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          930,000         428,000

โครงกำรพัฒนำกำยภำพระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม 930,000         428,000        
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการค่าจ้าง
บุคลากร

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 บริหารจัดการภายในเก่ียวกับ
เงินเดือน และค่าจ้างบุคลากร
ของส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายในส่วนของพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้าง
ช่ัวคราว ประเภทใช้เงินนอก
งบประมาณ

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้       4,350,000       4,146,252

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 4,350,000      4,146,252     
รวม       5,280,000      4,574,252

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนาระบบให้บริการ
วิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 
21

โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ

โครงการปรับปรุงและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการ

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ด าเนินการจัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์เพ่ือใช้ประกอบการ
ด าเนินงานการให้บริการ 
ได้แก่ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 12 รายการ 
ประกอบด้วย เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง
 จ านวน 7 เคร่ือง และเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ PC จ านวน 5 
เคร่ือง

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          689,000         528,486

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไป ผลรวม 689,000         528,486        
รวม          689,000         528,486

รวม       5,969,000      5,102,738
2 บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการวิจัยเพ่ือสร้างองค์
ความรู้

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ

โครงการวิจัยสถาบัน 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จัดท าวิจัย เร่ือง “พฤติกรรม
การใช้อินเตอร์เน็ตของ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี”

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้               3,800              1,970

โครงกำรวิจัยเพ่ือสร้ำงองค์ควำมรู้ ผลรวม 3,800             1,970            
รวม              3,800             1,970

รวม              3,800             1,970
3 พัฒนาระบบให้บริการ

วิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้
สอดคล้องกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในศตวรรษท่ี 
21

โครงการบริการวิชาการ จ านวนกิจกรรม/โครงการ โครงการไอทีสัญจรเพ่ือชนบท 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ได้จัดกิจกรรมไอทีสัญจรเพ่ือ
ชนบท โดยออกพ้ืนท่ีไปจัด
กิจกรรม ณ โรงเรียนส-วีระ
วงศ์ อ าเภอส-วีระวงศ์ 
จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี
กิจกรรมต่างๆ ดังน้ี
3.1 กิจกรรมการบรรยายใน
หัวข้อ “การศึกษากับ
นโยบายประเทศไทย 4.0  
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล
  ปุษยตานนท์  ผู้อ านวย

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            75,760            24,916



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ร้อยละของระดับความส าเร็จ
การบริการวิชาการ

โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประ
สิทธิการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ด าเนินการจัดอบรมให้
ความรู้พัฒนาทักษะความรู้
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างต่อเน่ืองและทันต่อ
เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
ในยุคปัจจุบันให้กลุ่ม
กลุ่มเป้าหมาย

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            31,800            19,120

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ

โครงการ IT Clinic 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ให้ค าแนะน าและสร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ
พ่วงอย่างถูกวิธี โดยผู้ใช้
สามารถดูแล/แก้ไขได้ด้วย
ตนเองในเบ้ืองต้น เพ่ือช่วย
ประหยัดเวลาและลดปัญหา
การส่งซ่อมในกรณีท่ีไม่จ าเป็น
 และ อ านวยความสะดวก
ให้กับผู้ใช้บริการท่ีอยู่ภายใน
ส านักงานอธิก

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            16,000            15,975

โครงกำรบริกำรวิชำกำร ผลรวม 123,560         60,011          
โครงการพัฒนาระบบ
เกษตรกรอัจฉริยะ(Smart 
Farmer)

ระดับความึงพอใจการใช้ระบบ โครงการพัฒนาระบบ
เกษตรกรอัจฉริยะ(Smart 
Farmer)

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 รูปแบบกิจกรรมท่ีด าเนินงาน
ภายใต้โครงการ ประกอบด้วย
 1) การจัดฝึกอบรมความรู้
ด้านการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิตอลกับ
เทคโนโลยีด้านการเกษตร 
และอารยสถาปัตย์ เพ่ือการ
ลดการใช้แรงงานภาค
การเกษตร ลดต้นทุนการผลิต
 2) การปรับพ้ืนท่ีบริเวณ 
Smart Farmer 3) จัดหา
โรงเรือนเกษต

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

      1,000,000       1,000,000

โครงกำรพัฒนำระบบเกษตรกรอัจฉริยะ(Smart Farmer) ผลรวม 1,000,000      1,000,000     



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาศักยภาพ
การเรียนรู้ยกระดับ
การศึกษาและส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้
ยกระดับการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ยกระดับการศึกษาและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพ่ือรองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 กิจกรรมท่ีด าเนินงานภายใต้
โครงการ ประกอบด้วย 1) 
โครงการจัดหาครุภัณฑ์
ส าหรับห้องเรียนอัจฉริยะ
และปรับปรุงพ้ืนท่ี(Smart 
classroom) 2) โครงการ
ปรับปรุงพ้ืนท่ีการท างาน
ร่วมกันและศึกษาค้นคว้า
อย่างอิสระ 3) โครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
รองรับ

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

    22,000,000     17,533,345

โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรเรียนรู้ยกระดับกำรศึกษำและส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือรองรับกำรเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ผลรวม 22,000,000    17,533,345   
โครงการพัฒนาเศษฐกิจ
ดิจิทัล

จ านวนผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
ICT รองรับ Digital Economy

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้าน ICT รองรับ 
Digital Economy

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ด าเนินการจัดให้มีการอบรม
เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงสามารถ
สรุปหัวข้อ/หลักสูตรการจัด
อบรม ได้ท้ังหมด 96 
หลักสูตร มีผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ท้ังส้ินจ านวน 
3,453 คน การประเมิน
ระดับความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ คิดเป็น
ร้อยล

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

      3,000,000       2,057,147

โครงกำรพัฒนำเศษฐกิจดิจิทัล ผลรวม 3,000,000      2,057,147     
รวม     26,123,560    20,650,504

รวม     26,123,560    20,650,504



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

4 บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล

โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ได้จัดกิจกรรม/
โครงการท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ได้แก่ 1) กิจกรรมการส่งท้าย
ปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2) 
กิจกรรมการส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ
ออกโรงทานส าหรับผู้ร่วม
ปฏิบัติธรรมในการด าเนิน
กิจกรรมของวัดหนองป่าพง

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            71,900            51,586

โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม 71,900           51,586          
รวม            71,900           51,586
พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริการด้านการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21

โครงการศึกษา ค้นคว้า วิจัย
 รวบรวมและเผยแพร่องค์
ความรู้และภูมิปัญญาด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมและประเพณี

จ านวนข้อมูลในระบบแผนท่ี
แหล่งวัฒนธรรมต่างๆภายใน
จังหวัดอุบลราชธานี

โครงการระบบแผนท่ี
วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ด าเนินงานโดยการออก
ส ารวจและเก็บภาพถ่าย
ข้อมูลต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับ
วัฒนธรรมของจังหวัด
อุบลราชธานี ด าเนินการ
น าเข้าข้อมูลแหล่งวัฒนธรรม
หรือข้อมูลต่างๆ จ านวน 50 
รายการในระบบฐานข้อมูล
เพ่ือใช้เผยแพร่วัฒนธรรมของ
จังหวัดอุบลราชธานี

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           50,000            50,000

โครงกำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ควำมรู้และภูมิปัญญำด้ำนศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและประเพณี ผลรวม 50,000           50,000          
รวม            50,000           50,000

รวม          121,900         101,586



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

5 บริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการการพัฒนาระบบ
กลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล

โครงการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานตามแผน

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 กิจกรรมภายใต้โครงการ 
ได้แก่ 1) การจัดท ารายงาน
ประจ าปี ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายเพ่ือใช้
ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานในรอบปีท่ีผ่านมา
ให้ประชาคมได้ทราบ 2) การ
จัดประชุมร่วมคณะ/ส านัก/
หน่วยงานเพ่ือช้ีแจง
รายละเอียดแนวทางจัดท า
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            47,000            40,650

โครงการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย ได้จัดกิจกรรม
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังน้ี 1) การประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน 2) กิจกรรม
การให้ความรู้ เร่ือง “ความรู้
พ้ืนฐานเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการด าเนินงาน
ท่ีเป็นเลิ

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          100,210            41,550

โครงกำรกำรพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ผลรวม 147,210         82,200          



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนากายภาพ
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ

โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ายบรรจุโครงการน้ีใน
แผนการปฏิบัติการโดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือ
ด าเนินงานท่ัวไปเก่ียวกับการ
บริหารจัดการท่ีเก่ียวข้องกับ
ด้านสาธารณูปโภคของ
หน่วยงาน ท้ังในส่วนของการ
บริหารจัดการค่าไฟฟ้า และ
การเช่าสัญญาณลิงค์ส ารอง
เพ่ือรองรับการให้บริการ

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       2,850,000       2,246,539

โครงกำรพัฒนำกำยภำพระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม 2,850,000      2,246,539     
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล

โครงการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ไม่ได้ด าเนินงาน
โครงการเน่ืองจากเป็น
โครงการท่ีด าเนินงานร่วมกับ
มหาวิทยาลัย ซ่ึง
มหาวิทยาลัยอยุ่ระห-การ
ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้          102,946                    -   

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ผลรวม 102,946         -                



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ระดับความพึงพอใจของผู้
บริการ

โครงการประชาสัมพันธ์และ
สร้างภาพลักษณ์องค์กร

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60      เป็นการด าเนินงานเพ่ือ
สร้างและขยายช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์และสร้าง
ภาพลักษณ์ของส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ให้กับนักศึกษา บุคลากร 
และหน่วยงานหรือองค์กร
ต่างๆ ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์และความ
เข้าใจอันดีระห-ส านัก
คอมพิวเตอร์แล

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            50,000            18,645

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการหน่วยงาน

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ด าเนินงานด้านต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,445,824       1,193,302

ด าเนินงานด้านต่างๆท่ี
เก่ียวข้องกับการบริหาร
จัดการภายในส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ส่วนส่วนของการจัดหาวัสดุ
ทางการศึกษา

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

         404,700         469,440

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 1. ด าเนินการจัดกิจกรรม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ คร้ังท่ี
 1 ระห-วันท่ี 6-7 ต.ค. 
2559
2. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
คร้ังท่ี 2 ระห-วันท่ี 16-17 
พ.ค. และ 30 พ.ค. - 4 มิ.ย.
 2560

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          206,610            76,710

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 2,107,134      1,758,097     
รวม       5,207,290      4,086,836



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การบริการด้านการเรียน
การสอนในศตวรรษท่ี 21

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ

ระดับความส าเร็จของการ
บริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย

โครงการเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล
กลางของมหาวิทยาลัย

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ด าเนินการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ รองรับการ
ให้บริการนักศึกษา และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          285,100         281,870

โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ผลรวม 285,100         281,870        
รวม          285,100         281,870

รวม       5,492,390      4,368,706
6 บริหารจัดการอย่างมี

ประสิทธิภาพตามหลักธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาบุคลากร ร้อยละของบุคลากรท่ีมีสรรถ
นะเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด

การเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรเข้าร่วมการเพ่ิมพูน
ความรู้และพัฒนาศักยภาพ 
เช่น 1) หลักสูตร “หลักการ
บริหารความเส่ียงในการ
บริหารสินทรัพย์และการ
ทุจริตในองค์กร” 2) หลักสูตร
 “การด าเนินกิจกรรมบน
เครือข่ายสานสนเทศเพ่ือ
พัฒนา (WUNCA) คร้ังท่ี 
34” 3) หลักสูตร “Educatio

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          260,350         143,368

โครงกำรพัฒนำบุคลำกร ผลรวม 260,350         143,368        
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการสร้างสุของค์กร 1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 กิจกรรมท่ีด าเนินงานภายใต้
โครงการสร้างสุของค์กร 
ประกอบด้วยกิจกรรมการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี, การ
สนับสนุนสวัสดิการบุคลากร, 
การส่งเสริมสวัสดิการและ
สวัสดิภาพ และกิจกรรม
ผู้บริหารพบปะบุคลากร

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            97,200            13,810



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล

โครงการพัฒนาระบบการ
จัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 การด าเนินงานโครงการได้มี
การจัดกิจกรรมการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ได้แก่ 1. 
กิจกรรมการจัดการความรู้ 
เร่ือง “การใช้งานระบบ
บริหารสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงาน” 2. กิจกรรม
การจัดการความรู้ เร่ือง 
“การบริหารและพัฒนาระบบ
โทรศัพท์แบบ VoIP”

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            28,300              5,200

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 125,500         19,010          
รวม          385,850         162,378

รวม          385,850         162,378
7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
รองรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 และ
ตอบสนองต่อการ
ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์
และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารจัดการ

ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาระบบส่ือสารภายใน
มหาวิทยาลัย ด้วยโครงข่าย
ดิจิตอล

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1 ต.ค. 59 - 30 ก.ย. 60 จัดหาครุภัณฑ์เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ส าหรับการ
รองรับการให้บริการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีและรวดเร็ว
มากย่ิงข้ึน เพ่ือเพ่ิมช่อง
ทางการให้บริการระบบ
เครือข่ายไปยังสถานท่ี/
อาคารท่ีก่อสร้างข้ึนใหม่
ภายในมหาวิทยาลัย บริหาร
จัดการการให้บริการด้าน
เครือข่ายคอ

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

      7,040,000       6,995,000

เงินรายได้       6,010,000       1,679,800
โครงกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร ผลรวม 13,050,000    8,674,800     

รวม     13,050,000      8,674,800

รวม     13,050,000      8,674,800



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

ผลรวมท้ังหมด 51,146,500    39,062,682   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

5 พัฒนาระบบสวัสดิการท่ีมี
คุณภาพ

โครงการพัฒนากายภาพ 
ระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานของ
มหาวิทยาลัย

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านโภชนาการ

โครงการตรวจสอบและปรับ
ปรับการสุขภิบาลส่ิงแวดล้อม

- ยกเลิกโครงการ - - เงินรายได้            50,000                    -   

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านโภชนาการ

โครงการปรับปรุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          600,000          420,921

โครงกำรพัฒนำกำยภำพ ระบบสำธำรณูปโภคและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของมหำวิทยำลัย ผลรวม 650,000        420,921        
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านโภชนาการ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          500,000          399,900

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านโภชนาการ

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,319,600          968,218

โครงการอาหารสะอาดรสชาด
อร่อย

15/7/2560 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            50,000            37,806

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านท่ีพัก

โครงการคืนเงินค่าบ ารุงหอพัก
นักศึกษากรณีลาออกและสละ
สิทธ์ิ

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          200,000          128,319

โครงการจัดท ากิจกรรม
สนับสนุนการพัฒนานักศึกษา
ภายในหอพัก

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          150,000            43,243

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์
และบ ารุงรักษาห้องพัก
นักศึกษา

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          974,400          796,850

โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,316,800       1,362,768

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก

ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการจ้างเหมาพนักงาน
รักษาความปลอดภัย

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,728,000       1,740,450

โครงการเตรียมความพร้อม
ป้องกันอัคคีภัยในหอพัก
นักศึกษา

26/4/2560 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          149,000          125,700

โครงการบ ารุงรักษากล้อง
วงจรปิดหอพักนักศึกษา

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            30,000            28,000

โครงการประชาสัมพันธ์หอพัก
นักศึกษา

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          196,500          157,625

โครงการปรับปรุงอาคารและ
ระบบสาธารณูปโภค

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          584,900          607,607

โครงการหอพักนักศึกษา
สัมพันธ์

4/2/2560 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            74,400            71,040

(-) โครงการจ้างเหมาท าความ
สะอาด

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

           75,600            75,590

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 7,349,200     6,543,116     
โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริม
หลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลักสูตร

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านท่ีพัก

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก

24/7/2560 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            61,300            39,140

โครงกำรส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร ผลรวม 61,300          39,140          
รวม      8,060,500      7,003,177
สร้างเงินรายได้จากการการ
บริหารจัดการทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยให้เพ่ิมข้ึน

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของส านักฯ
 ท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

โครงการช าระเงินคืนแก่
มหาวิทยาลัย

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้     13,641,500     12,500,000

ร้อยละของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีของส านัก
ฯท่ีสนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

โครงการจัดท าของท่ีระลึก ม.
อุบล ฯ

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          500,000          110,000



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

โครงการประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมการตลาดกิจกรรมหา
เงินรายได้จากการจ าน่ายสินค้า

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            50,000            29,000

ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านโภชนาการ

โครงการบริหารจัดการการใช้
สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ของสโมสร
อุบลราชธานี เอฟซี

1 มี.ค. - ต.ค. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          242,200            80,316

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 14,433,700   12,719,316   
รวม    14,433,700    12,719,316

พัฒนาระบบบริหารภายใน
และระบบการให้บริการ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ระดับความส าเร็จของระบบ
บริหารจัดการท่ีดีและมีธรร
มาภิบาล (มอบ.๒)

โครงการตรวจสอบบัญชีโดยผู้
ตรวจสอบรับอนุญาต

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            50,000            50,000

โครงการบริหารจัดการโรง
อาหารกลาง 1 และ 2

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,024,700          936,010

โครงการบริหารและจัดการ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน

1 -31 ต.ค.59 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้            51,900            19,470

โครงการบริหารและจัดการ
หน่วยงาน

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       9,121,400       8,410,582

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 10,248,000   9,416,062     
รวม    10,248,000      9,416,062

รวม    32,742,200    29,138,554



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำร
ด ำเนินงำน

ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่งงบประมำณ  ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

6 พัฒนาระบบบริหารภายใน
และระบบการให้บริการ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์

ระดับของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ยกเลิกโครงการ - - เงินรายได้            79,100                    -   

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ผลรวม 79,100          -                
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ระดับของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการพัฒนาบุคลากร 1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          411,500          190,859

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 411,500        190,859        
โครงการสนับสนุนการ
บริหารท่ัวไป

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการวันส าคัญของ
มหาวิทยาลัย

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ยกเลิกโครงการ - - เงินรายได้            19,000                    -   

โครงกำรสนับสนุนกำรบริหำรท่ัวไป ผลรวม 19,000          -                
รวม         509,600         190,859

รวม         509,600         190,859
7 พัฒนาระบบสวัสดิการท่ีมี

คุณภาพ
โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

1. ระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการในระบบ
สวัสดิการด้านท่ีพัก

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,900,000       1,313,899

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 1,900,000     1,313,899     
รวม      1,900,000      1,313,899
พัฒนาระบบบริหารภายใน
และระบบการให้บริการ

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการภายใน

ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสุขในการปฏิบัติงาน

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ด าเนินการเรียบ
แล้ว

- ตามเป้าหมาย เงินรายได้          101,000            76,225

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร

1 ต.ค.59-30 ก.ย. 60 ยกเลิกโครงการ - - เงินรายได้            50,000                    -   

โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรและจัดกำรภำยใน ผลรวม 151,000        76,225          
รวม         151,000           76,225

รวม      2,051,000      1,390,124
ผลรวมท้ังหมด 35,302,800   30,719,537   



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใน

บริหารจัดการท่ัวไป จ านวนเครุภัณฑ์ บริหารจัดการท่ัวไป-ครุภัณฑ์
ส านักงาน

22 สิงหาคม 2560 ด าเนินงานแล้วเสร็จ  - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้            50,000         36,375

จ านวนเอกสารการเบิกจ่าย บริหารจัดการท่ัวไป-ค่าจ้างเงินเดือน 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินงานแล้วเสร็จ  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้       2,134,000    1,297,059

บริหารจัดการท่ัวไป-ค่าวัสดุ 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินงานแล้วเสร็จ  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้       1,211,700    1,048,033

บริหารจัดการท่ัวไป-ค่า
สาธารณูปโภค

1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินงานแล้วเสร็จ  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้         307,000       283,592

บริหารจัดการท่ัวไป-ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ไม่เบิกจ่าย  - - เงินรายได้       2,000,000                 -   

บริหารจัดการท่ัวไป-ค่าออกแบบ
อาคารส่ิงก่อสร้าง

ไม่เบิกจ่าย  - - เงินรายได้            60,000                 -   

บริหารจัดการท่ัวไป-ค่าปรับปรุง
ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้าง

30 มิถุนายน 2560 -  - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         450,000       374,000

บริหำรจัดกำรท่ัวไป ผลรวม 6,212,700     3,039,058   
รวม      6,212,700    3,039,058

รวม      6,212,700    3,039,058

5 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใน

บริหารจัดการท่ัวไป จ านวนเอกสารการเบิกจ่าย เงินทุนส ารองจ่าย - ไม่เบิกจ่าย  - - เงินรายได้            50,000                 -   

บริหารจัดการท่ัวไป-ค่าตอบแทน 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินงานแล้วเสร็จ  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้         542,000       519,710
บริหารจัดการท่ัวไป- ค่าใช้สอย 1 ต.ค.59-30 ก.ย.60 ด าเนินงานแล้วเสร็จ  - ตามเป้าหมาย เงินรายได้       5,528,400    4,919,644

บริหำรจัดกำรท่ัวไป ผลรวม 6,120,400     5,439,354   
รวม      6,120,400    5,439,354

รวม      6,120,400    5,439,354

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

คณะโรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะ ผลกำรบรรลุ แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

7 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใน

บริหารจัดการท่ัวไป จ านวนเครุภัณฑ์ บริหารจัดการท่ัวไป-ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

21/7/2560 ด าเนินงานแล้วเสร็จ  - ต่ ากว่า
เป้าหมาย

เงินรายได้         350,000         33,980

บริหำรจัดกำรท่ัวไป ผลรวม 350,000        33,980        
รวม         350,000         33,980

รวม         350,000         33,980
   12,683,100    8,512,392ผลรวมท้ังหมด



ล ำดับท่ี
ยุทธศำสตร์

มหำวิทยำลัย

ควำมสอดคล้องกับ
ยุทธศำสตร์คณะ/หน่วยงำน

โครงกำรหลัก ตัวช้ีวัดโครงกำรหลัก กิจกรรมย่อย ระยะเวลำท่ีด ำเนินกำร 
(ระบุวันท่ีด ำเนินงำน)

ผลกำรด ำเนินงำน ข้อ
เสนอ
แนะ

ผลกำร
บรรลุ

แหล่ง
งบประมำณ

 ผลรวม ของ 
ได้รับจัดสรร 

(บำท)

 ผลรวม ของ 
เบิกจ่ำย (บำท)

5 - โครงการด าเนินแผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์

- โครงการด าเนินแผนการตลาด
และประชาสัมพันธ์

1 ตุลาคม 59-30 
กันยายน 60

ตามเป้าหมาย - ตาม
เป้าหมาย

เงินรายได้            48,000            42,870

โครงกำรด ำเนินแผนกำรตลำดและประชำสัมพันธ์ ผลรวม 48,000          42,870          
โครงการบริหารงานภายใน - โครงการบริหารงานภายใน 1 ตุลาคม 59-30 

กันยายน 60
ตามเป้าหมาย - ตาม

เป้าหมาย
เงินรายได้          470,552          449,195

โครงกำรบริหำรงำนภำยใน ผลรวม 470,552        449,195        
โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

- โครงการบริหารจัดการด้าน
สาธารณูปโภค

1 ตุลาคม 59-30 
กันยายน 60

ตามเป้าหมาย - ตาม
เป้าหมาย

เงินรายได้       1,460,000       1,453,415

โครงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสำธำรณูปโภค ผลรวม 1,460,000     1,453,415     
โครงการบริหารจัดการ
ห้องพักและประชุมสัมมนา

- โครงการบริหารจัดการ
ห้องพักและประชุมสัมมนา

1 ตุลาคม 59-30 
กันยายน 60

ตามเป้าหมาย - ตาม
เป้าหมาย

เงินรายได้       5,156,200       4,871,940

โครงกำรบริหำรจัดกำรห้องพักและประชุมสัมมนำ ผลรวม 5,156,200     4,871,940     
รวม      7,134,752      6,817,419

รวม      7,134,752      6,817,419
6 - การบริหารจัดการค่าจ้าง

บุคลากร
- การบริหารจัดการค่าจ้าง

บุคลากร
1 ตุลาคม 59-30 
กันยายน 60

ตามเป้าหมาย - ตาม
เป้าหมาย

เงินรายได้       4,431,388       4,350,139

กำรบริหำรจัดกำรค่ำจ้ำงบุคลำกร ผลรวม 4,431,388     4,350,139     
โครงการพัฒนาบุลากร - โครงการพัฒนาบุลากร 1 ตุลาคม 59-30 

กันยายน 60
ตามเป้าหมาย - ตาม

เป้าหมาย
เงินรายได้            55,760            22,960

โครงกำรพัฒนำบุลำกร ผลรวม 55,760          22,960          
รวม      4,487,148      4,373,099

รวม      4,487,148      4,373,099
7 - โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน
- โครงการจัดหาครุภัณฑ์ของ

หน่วยงาน
1 ตุลาคม 59-30 
กันยายน 60

ตามเป้าหมาย - ตาม
เป้าหมาย

เงินรายได้            85,000            75,890

โครงกำรจัดหำครุภัณฑ์ของหน่วยงำน ผลรวม 85,000          75,890          
รวม           85,000           75,890

รวม           85,000           75,890
ผลรวมท้ังหมด 11,706,900   11,266,409   

สรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรกิจกรรมในแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ 2560

สถำนปฏิบัติกำรโรงแรมมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี
จ ำแนกตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  และคณะ/วิทยำลัย/ส ำนัก




