
รวมทั้งส้ิน 710.4764 669.2212 94.19 130.6888 61.8446 55.7695 332.7728 88.1455 669.2212

1. ผลผลติผลงานวจิัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ 2.0822 2.0822 100.00 2.0822 2.0822

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ :

จ ำนวนโครงกำรวิจยั โครงกำร 31 31

ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

จ ำนวนผลงำนวิจยัเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด โครงกำร 31 31

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา :

จ ำนวนโครงกำรวิจยัท่ีแลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โครงกำร 31 31

ตัวช้ีวดัเชิงต้นทุน :

คำ่ใชจ่้ำยของกำรวิจยัตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ลำ้นบำท 2.0822 2.0822

ผลรวมทุก

งบรำยจ่ำยงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน

งบ

เงินอุดหนุน

งบ

รำยจ่ำยอ่ืนจ ำนวนเงิน ร้อยละผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ

ตัวช้ีวดั

แผน

ตัวช้ีวดั

(ทั้งปี)

ผลตัวช้ีวดั

สะสม วงเงิน งปม. ตาม พรบ.

รายงานผลการปฏบัิติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ณ ส้ินไตรมาสที ่4 (ตุลาคม 2560 - กนัยายน 2561)

สถาบันบัณฑติพฒันบริหารศาสตร์

รวมเบิกจ่าย รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จ าแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)
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ผลรวมทุก

งบรำยจ่ำยงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน

งบ

เงินอุดหนุน

งบ

รำยจ่ำยอ่ืนจ ำนวนเงิน ร้อยละผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ

ตัวช้ีวดั

แผน

ตัวช้ีวดั

(ทั้งปี)

ผลตัวช้ีวดั

สะสม วงเงิน งปม. ตาม พรบ.

รวมเบิกจ่าย รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จ าแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)

2. ผลผลติผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 167.7149 140.3765 83.70 45.2256 42.4626 12.1445 40.5438 140.3765

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ :

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ คน 2,158 1,840

จ ำนวนนกัศึกษำท่ีเขำ้ใหม่ คน 2,760 2,325

จ ำนวนนกัศึกษำท่ีคงอยู่ คน 7,680 6,693

ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลกัสูตร ร้อยละ 100 100

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา :

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 80 87.28

ตัวช้ีวดัเชิงต้นทุน :

คำ่ใชจ่้ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ลำ้นบำท 103.3278 97.9139

3. โครงการพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัด้านการท่องเทีย่ว 8.0930 5.7546 71.11 5.7546 5.7546

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ :

จ ำนวนโครงกำรพฒันำขีดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัดำ้นกำรท่องเท่ียว โครงกำร 2 2

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา :

โครงกำรแลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 100 100
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ผลรวมทุก

งบรำยจ่ำยงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน

งบ

เงินอุดหนุน

งบ

รำยจ่ำยอ่ืนจ ำนวนเงิน ร้อยละผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ

ตัวช้ีวดั

แผน

ตัวช้ีวดั

(ทั้งปี)

ผลตัวช้ีวดั

สะสม วงเงิน งปม. ตาม พรบ.

รวมเบิกจ่าย รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จ าแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)

ตัวช้ีวดัเชิงต้นทุน :

คำ่ใชจ่้ำยของกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ลำ้นบำท 8.0930 5.7546

4. ผลผลติผลงานการให้บริการวชิาการ 54.9791 53.2245 96.81 2.1530 12.0982 38.9733 53.2245

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ :

จ ำนวนผูเ้ขำ้รับบริกำร คน 7,185 18,569

ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

ควำมพึงพอใจของผูรั้บบริกำรในกระบวนกำรให้บริกำร ร้อยละ 85 90.02

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา :

งำนบริกำรวิชำกำรแลว้เสร็จตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 95 100

ตัวช้ีวดัเชิงต้นทุน :

คำ่ใชจ่้ำยของกำรให้บริกำรวิชำกำรตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ลำ้นบำท 42.8803 41.1263

5. ผลผลติผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9.5881 9.5881 100.00 8.3795 1.2086 9.5881

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ :

จ ำนวนผูส้ ำเร็จกำรศึกษำ คน 241 222

จ ำนวนนกัศึกษำท่ีเขำ้ใหม่ คน 215 318

จ ำนวนนกัศึกษำท่ีคงอยู่ คน 726 803

ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำจบกำรศึกษำตำมมำตรฐำนหลกัสูตร ร้อยละ 100 100
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ผลรวมทุก

งบรำยจ่ำยงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน

งบ

เงินอุดหนุน

งบ

รำยจ่ำยอ่ืนจ ำนวนเงิน ร้อยละผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ

ตัวช้ีวดั

แผน

ตัวช้ีวดั

(ทั้งปี)

ผลตัวช้ีวดั

สะสม วงเงิน งปม. ตาม พรบ.

รวมเบิกจ่าย รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จ าแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา :

ผูส้ ำเร็จกำรศึกษำท่ีจบกำรศึกษำตำมหลกัสูตรภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 70 77.03

ตัวช้ีวดัเชิงต้นทุน :

คำ่ใชจ่้ำยกำรผลิตตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ลำ้นบำท 8.3431 8.3795

6. โครงการวจิัยและนวตักรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแขง็ด้านสังคม

 ชุมชน ความมัน่คง และคุณภาพชีวติประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 37.5435 37.5435 100.00 37.5435 37.5435

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ :

จ ำนวนโครงกำรกำรวิจยัและนวตักรรมเพ่ือแกปั้ญหำหรือสร้ำงควำมเขม้แขง็

ดำ้นสังคม ชุมชน ควำมมัน่คง และคุณภำพชีวิตประชำชนตำมยทุธศำสตร์ของ

ประเทศ โครงกำร 15 15

ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

จ ำนวนผลงำนวิจยัเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด โครงกำร 15 15

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา :

จ ำนวนโครงกำรวิจยัท่ีแลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โครงกำร 15 15

ตัวช้ีวดัเชิงต้นทุน :

คำ่ใชจ่้ำยของกำรวิจยัตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ลำ้นบำท 37.5435 37.5435
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ผลรวมทุก

งบรำยจ่ำยงบบุคลำกร งบด ำเนินงำน งบลงทุน

งบ

เงินอุดหนุน

งบ

รำยจ่ำยอ่ืนจ ำนวนเงิน ร้อยละผลผลติ/โครงการ

หน่วยนับ

ตัวช้ีวดั

แผน

ตัวช้ีวดั

(ทั้งปี)

ผลตัวช้ีวดั

สะสม วงเงิน งปม. ตาม พรบ.

รวมเบิกจ่าย รวมผลการเบิกจ่ายสะสม จ าแนกตามงบรายจ่าย (ไตรมาส 1 - 4)

7. โครงการวจิัยและพฒันาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ทีม่ีศักยภาพ 70.9961 70.9961 100.00 70.9961 70.9961

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ :

จ ำนวนโครงกำรวิจยัและพฒันำเพ่ือสร้ำง/สะสมองคค์วำมรู้ท่ีมีศกัยภำพ โครงกำร 16 16

ตัวช้ีวดัเชิงคุณภาพ :

จ ำนวนผลงำนวิจยัเป็นไปตำมมำตรฐำนท่ีก ำหนด โครงกำร 16 16

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา :

จ ำนวนโครงกำรวิจยัท่ีแลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด โครงกำร 16 16

ตัวช้ีวดัเชิงต้นทุน :

คำ่ใชจ่้ำยของกำรวิจยัตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ลำ้นบำท 70.9961 70.9961

8. โครงการยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ 9.8200 2.8738 29.27 2.8738 2.8738

ตัวช้ีวดัเชิงปริมาณ :

จ ำนวนโครงกำรยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงกำร 1 1

ตัวช้ีวดัเชิงเวลา :

โครงกำรแลว้เสร็จภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนด ร้อยละ 100 100

ตัวช้ีวดัเชิงต้นทุน :

คำ่ใชจ่้ำยของกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณท่ีไดรั้บจดัสรร ลำ้นบำท 9.8200 2.8738

9. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

ตลอดชีวติ 349.6595 346.7819 99.18 130.6888 4.0044 212.0887 346.7819
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