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สรุปภาพรวม 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

 

ประกอบการรายงานข้อมูลจากผลการด าเนินงานของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

  โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(Integrity and  Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  
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สรุปภาพรวม 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการปฏิบัติงาน   

และเป้าหมายผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

                ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวด 7 การประเมินผลและการรายงาน
ก าหนดให้มีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณเป็นอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ โดยมีการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด รวมถึงการวางระบบการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส เพื่อให้
หน่วยรับงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับสถานการณ์ และด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้บังคับ  
แต่เนื่องจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประกาศใช้บังคับไม่ทันวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักงบประมาณโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรีได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพ่ือให้หน่วย
รับงบประมาณสามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณไปพลางก่อนได้อย่างต่อเนื่องและบรรเทาความ
เสียหายที่อาจเกิดจากความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อนถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามแนวทางการจัดท าแผนฯ ตามขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
                1) จัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณไปพลางก่อนได้อย่างต่อเนื่อง 
โดยหลักการจัดท าแผนฯ 2562 พ. สรุปดังนี้  
                    (1.1) ภาพรวมแผนงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน งบประมาณแต่ละ
แผนงานต้องไม่เกิน ร้อยละ 75 ของแผนงานงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
                    (1.2) จัดท าแผนงบประมาณได้ไม่เกินสามในสี่ของแผนงานและรายการตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
                 ซึ่งมหาวิทยาลยัขอนแก่นได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2562 ไปพลางก่อน จ านวน 
1,897,178,200 บาท โดยเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่ 30 ตุลาคม 2562  
ถึง 31 มีนาคม 2563 

               2) พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ประกาศใช้เมื่อ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 หน่วยงานต้องจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดท าแผนฯ เต็มจ านวนวงเงินงบประมาณรายจ่าย ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
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รัฐสภา โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณจ านวน 5,119,625,600 บาท (ห้าพันหนึ่ง
ร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) และจัดท าแผนฯ ตามแนวทางการจัดท าแผนฯ ตาม
ขั้นตอนของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
               (2.1) ขอนุมัติเงินจัดสรรของแต่ละแผนงานเต็มจ านวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ผ่านความเห็นชอบ
จากรัฐสภา เป็นรายเดือนและรายไตรมาส  
               (2.2) น าผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลางก่อน มาเป็นแผน ไตรมาส 1 
               (2.3) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 2 - ไตรมาส 4  ไม่น้อยกว่า
เป้าหมายในภาพรวมของประเทศ 
              พร้อมส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให้ส านักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฯ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์  2563 เพ่ือใช้ในการขอเบิกจ่ายและ
ใช้จ่ายงบประมาณเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลประกาศใช้บังคับ
และบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ระบบ e-EvMIS   ประกอบด้วย (1) ภาพรวมแผนแบบ สงป. 301  
                 (2) แผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานพื้นฐานและแผนงานบุคลากร แบบ สงป. 302 
                 (3) แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานพ้ืนฐาน แบบ สงป. 302/2   
              มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับจัดอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
งบประมาณท้ังสิ้น 5,119,625,600 บาท จ าแนกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน 4,291,557,000 บาท (ร้อยละ 
83.83)  รายจ่ายลงทุน จ านวน 827,752,600 บาท (ร้อยละ 16.17)  โดยสรุปสาระส าคัญของแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 

  
 

 

 

 

 



4 

               1. เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมภาพรวม  
                  ภาพรวมเป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายภาครัฐ 

แผน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

 ภาพรวม 1,177.5139 23 2,764.5978 54 3,942.1117 77 5,119.6256 100 
รายจ่ายประจ า 1,201.7244 28 2,489.2863 58 3,433.4984 80 4,291.8730 100 
รายจ่ายลงทุน 66.2202 8 331.1010 40 538.0392 65 827.7526 100 

         เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 4 รอ้ยละ 23,54,77 และ  
100 ตามล าดับ , เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายประจ า ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 4 ร้อยละ 
28,58,80 และ 100 ตามล าดับ , เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายลงทุน ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 
4 ร้อยละ 8,40,65 และ 100 ตามล าดับ 

              ภาพรวมเป้าหมายเบิกจ่าย (สะสม) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามแผน สงป. 

แผน ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 
งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ งบประมาณ ร้อยละ 

 ภาพรวม 1,110.7993 22 2,709.3965 53 4,108.3813 80 5,119.6256 100 
รายจ่ายประจ า 1,110.7993 26 2,382.7768 56 3,433.4984 80 4,291.8730 100 
รายจ่ายลงทุน - 8 326.6297 40 538.0392 65 827.7526 100 

           เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมในภาพรวม ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 4 ร้อยละ 22,53,80 และ 
100 ตามล าดับ , เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายประจ า ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 4 ร้อยละ 
26,56,80 และ 100 ตามล าดับ , เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมรายจ่ายลงทุน ณ ไตรมาสที 1,2,3 และ 
4 ร้อยละ 8,40,65 และ 100 ตามล าดับ 

 

 
แผนภูมิ 1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายไตรมาส 
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แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายไตรมาส แผน สงป.มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รายจา่ยประจ า รายจา่ยลงทนุ 

หนว่ย :ล้านบาท 



5 

 
แผนภูมิ 2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายเดือน 

      การจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนี้  
         1) จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพจริง และตามผลด าเนินงาน 
             การเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ร่วมพิจารณาการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
             รายจ่าย ปีงบประมาณ 2563 
         2) กรณีงบลงทุน คณะ/หน่วยงานต้องก่อหนี้หรือลงนามในสัญญา ภายในไตรมาส 2 (มีนาคม 2563)  
            และจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมตามที่พัสดุและกองคลังก าหนด 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

แผนการใช้จา่ยงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายเดือน  แผน สงป.มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

รายจา่ยประจ า รายจา่ยลงทนุ 

หนว่ย :ล้านบาท 
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2. แผนการปฎิบัติงาน 

    เป้าหมายผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ (ระบุตามเอกสาร พ.ร.บ.

2563) 

         (1) ผู้ส าเร็จการศึกษามีสมรรถนะ ศักยภาพสูง ได้งานท าหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี และนายจ้าง

มีความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษา หรือได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90 

         (2)  ผลงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้หรือแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น ลดความ

เหลื่อมล้ า ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ค่าเป้าหมาย จ านวน 42 โครงการ  

          (3)  ผลงานการให้บริการวิชาการท่ีใช้องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือยกระดับคุณภาพของชุมชน สังคม

ค่าเป้าหมาย จ านวน 30 เรื่อง    

         (4)  ผลงานการให้บริการรักษาพยาบาล ได้มาตรฐานวิชาชีพ และสร้างองค์ความรู้เพ่ือแก้ไขปัญหาด้าน

สุขภาพของชุมชน สังคม ประเทศ ค่าเป้าหมาย จ านวน 120 เรื่อง    

        (5)  ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะ การท านุบ ารุงรักษาวัฒนธรรม ค่าเป้าหมาย จ านวน 7 โครงการ    

 *** ผลสัมฤทธิ์ระบุเป้าหมายในไตรมาส ที่ 4  **** 

แผน/ผล ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

แผน ผล หมายเหตุ 

1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแผนงานรองยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรยีนรู้ตลอดชีวิต 

- - - - 

2.  เพื่อผลิตก าลังคนที่มีคุณภาพตามความต้องการของประเทศ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท า หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 80 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 

3. เพื่อขยายการผลิตก าลังคนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาที่ขาดแคลน เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ได้งานท า หรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ 85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

แผน ผล หมายเหตุ 

4. เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
- ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

ร้อยละ 80 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

-  ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่มารับบริการวิชาการหรือบริการวิชาชีพ 

ร้อยละ 90 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

5. ผลงานด้านศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกิดจากบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการและการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญของชุมชน (Community integration) 

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

โครงการ 7 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ที่มีต่อ
ประโยชน์ของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

6.  เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จ านวนผลงานวิชาการด้านการ

รักษาพยาบาลที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ผลงาน 120 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน

การแพทย์ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด 
ร้อยละ 100 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
7. บูรณาการการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุภายใต้ 
แผนงานทันตสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุประเทศไทย 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จ านวนบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการ
พัฒนา 

คน  4 4 - 

8.  เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐาน 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ

ศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี 
ร้อยละ  85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ร้อยละ 85 - มีแผนใน

ไตรมาสที่4 
9. นักเรียนในสังกัดมหาวิทยาลัยได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิที่ก าหนดไว้ 
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ผู้ปกครองสามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการ  
ที่ได้รับการสนับสนุน 

ร้อยละ 100 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 
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เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวช้ีวัด หน่วย
นับ 

แผน ผล หมายเหตุ 

8. เพื่อให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ได้มาตรฐาน 
-ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จ านวนผลงานวิชาการด้านการรักษาพยาบาล 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

ผลงาน 120 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านการแพทย์
ได้รับการรับรองตามมาตรฐานที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ  80 - มีแผนใน
ไตรมาสที่4 

 

แผน/ผล ตัวชี้วัดระดับผลผลิต/โครงการ  (ตามเอกสาร พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย 2563) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
ผลผลิตที่ 1 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านสังคมศาสตร์     
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 5,975 - - 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 20,963 18,086 86.28 
ผลผลิตที่ 2 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 4,067 - - 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 15,417 12,539 81.31 
ผลผลิตที่ 3 :  ผู้ส าเร็จการศกึษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา  2,136 - - 
  เชิงปริมาณ :  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่  8,080 7,583 93.85 
ผลผลิตที่ 4 :  ผลงานการให้บริการวิชาการ     
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 500 400 80 
  เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคม 
 
 

โครงการ 1 1 100 
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เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
โครงการที่ 1 :  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

คน 4,167 - - 

  เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครอง
สามารถลดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ได้รับการ
สนับสนุน 

ร้อยละ 80 - - 

โครงการที่ 1 :  โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม     
  เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 488 488 - 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 76 - - 
โครงการที่ 2 :  โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม     
  เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 250 250 - 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา คน 80 - - 
โครงการที่ 3 :  โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิต
สาขาวิชาที่ขาดแคลน 

    

 เชิงปริมาณ : จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ - สาขาทันต
แพทยศาสตร์ 

คน 25 25 - 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - สาขาทันต
แพทยศาสตร์ 

คน 25 - - 

โครงการที่ 4 :  โครงการเพิ่มศักยภาพการ
ให้บริการทางด้านสาธารณสุข 

     

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา/ฝึก
ปฏิบัติงาน 

คน 1,700 1,826 100 

  เชิงปริมาณ : จ านวนงานวิจยัที่เก่ียวข้องกับการ
รักษาพยาบาล 

งาน 120 31 25.83 

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ป่วยนอก คน 850,000 265,376 31.22 
  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ป่วยใน คน 65,000 13,122 20.18 
  เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ในกระบวนการให้บริการ 
 
 

ร้อยละ 80 80 100 
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เป้าหมายผลผลิต/โครงการ  - ตัวช้ีวัด หน่วยนับ แผน ผล ร้อยละ 
  เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา/ 
ฝึกปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 90 90 100 

โครงการที่ 5 :  โครงการบูรณาการพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้
สูงวัย 

    

  เชิงปริมาณ : จ านวนผู้ได้รับทุนปริญญาเอกด้านทัน
ตกรรม 

ทุน 4 - - 

  เชิงเวลา : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบ
การศึกษาท่ีจบการศึกษาตามหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ - - - 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


