
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 15/2562 วาระพิเศษ 
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562 

ณ หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………............................………… 

 
ผูมาประชุม 
 

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รศ.อรยิาภรณ พงษรัตน กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ กรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  นายฐติิเดช ลือตระกูล กรรมการ 
๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย นายอรรถพงศ  กาวาฬ กรรมการ 
๗. รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ นายปยณฐั  สรอยคํา กรรมการ 
๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการมาตรฐานการ

วิจัย 
ผศ.ปรีชา บุญจูง กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.รุงรศัมี บุญดาว กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 
๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร ผศ.สุรศักดิ์ คาํคง กรรมการ 
๑๗. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
นพ.นิรนัดร พิทักษวัชระ กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะศิลปประยุกตและ 
สถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กัญญา จึงวิมุติพันธ กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร นายขรรคเพชร ชายทวีป กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐติิพล  ภักดีวานิช กรรมการ 

 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 
๒๒. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ ผศ.อธิพงศ สุริยา กรรมการ 
๒๓. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ผศ.อธิพงศ สริุยา กรรมการ 
๒๔. (แทน)รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน 
นายวศนิ  โกมุท กรรมการ 
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๒๕. รองอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๖. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลินี  ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
๒๗. รักษาการในตาํแหนงหัวหนางานบริหารท่ัวไป  นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูไมมาประชุม  
1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและศึกษานานาชาติ  ผศ.เฉลิมชัย  วงศรักษ     ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม 
๑. ผศ.ฤกษชัย ศรีวรมาศ    ประธานสภาอาจารย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
๓. นายจักริน สงวนศักดิ์    เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป กองกลาง 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองประธานแจงเพ่ือทราบ 
             - 
   
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
             - 
   
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 

 3.1 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คอส.)ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

 ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการฯ (คบส.) เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 14/2562 เม่ือวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 25626 ที่ประชุมมี
มติเห็นชอบรายชื่อกรรมการตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว 
พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ 6 (4) จํานวน 2 ราย คือ คณบดีคณะเกษตรศาสตร และคณบดีคณะพยาบาลศาสตร และมีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ตามขอบังคับฯ ขอ 6 (6) ใหสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการทองเที่ยว ทาบทามใหมีผูทรงคณุวุฒิจากทั้งภาคเอกชน และหนวยงานราชการโดยแนบประวัติและผลงาน 
และนําเสนอทีประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณาในครั้งถัดไป ในการนี้ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว ได
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว จึงเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิภายนอก เพื่อ
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมและเสนอชื่อใหดํารงตําแหนงคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) 
จํานวน 2 ราย  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการสถาน
ปฏิบัติการฯ (คอส.) ตามขอ ๖ (๖) ในขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒ ทาน 
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มติที่ประชุม : มอบ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว พิจารณาทบทวน การเสนอแตงตั้ง
คณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คอส.)ประเภทผูทรงคุณวุฒิภายนอก และ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
       
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา    
  4.1 แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คบส.) แทน
คณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ  
คณบดีคณะบริหารศาสตร เสนอที่ประชุม ดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว   ไดกอตั้งขึ้นเพื่อใหเปนสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยวซึ่งเปนสถานที่ศึกษา วิจัย ประชุมสัมมนา ฝกงานและฝกปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี บริหารและดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยไดกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การทองเท่ียว (คบส.) ซึ่งประกอบดวย 

(1) รองอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) ผูแทนอาจารยประจําคณะบรหิารศาสตร จํานวน 1 คน กรรมการ 
(3) ผูแทนอาจารยประจําคณะศิลปศาสตร จํานวน 1 คน กรรมการ 
(4) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
จํานวนไมเกิน 2 คน 

กรรมการ 

(5) ผูจัดการ เลขานุการ 
กรรมการตาม (2) และ (3) ใหคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตรหรือคณะกรรมการประจําคณะ

ศิลปศาสตร แลวแตกรณีเปนผูพิจารณาคัดเลือกอาจารยประจําในคณะเพ่ือเสนออธิการบดีแตงตั้ง 
กรรมการตาม (4) ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คบส.) ชุดปจจุบันจะหมดวาระ

ลงในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เพ่ือใหการบริหารจัดการของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว เปนไปดวย
ความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาเสนอรายชื่อ
คณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คบส.) 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ 8 
“ใหมีคณะกรรมการบรหิารสถานปฏิบัติการ (คบส.) ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย 

(1) รองอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย ประธานกรรมการ 
(2) ผูแทนอาจารยประจําคณะบรหิารศาสตร จํานวน 1 คน กรรมการ 
(3) ผูแทนอาจารยประจําคณะศิลปะศาสตร จํานวน 1 คน กรรมการ 
(4) กรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
จํานวนไมเกิน 2 คน 

กรรมการ 

(5) ผูจัดการ เลขานุการ 
กรรมการตาม (2) และ (3) ใหคณะกรรมการประจําคณะบริหารศาสตรหรือคณะกรรมการประจําคณะ

ศิลปศาสตรแลวแตกรณีเปนผูพิจารณาคัดเลือกอาจารยประจําในคณะเพื่อเสนออธิการบดีแตงตั้ง 
กรรมการตาม (4) ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
กรรมการตาม (2) (3) (4) มีวาระการดํารงตําแหนง 2 ป นับแตวันที่ไดรับการแตงตั้งและอาจไดรับการ

แตงตั้งใหมได” 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ

โรงแรมและการทองเท่ียว (คบส.) ประเภทกรรมการซึ่งแตงตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน 
2 คน 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 
(คบส.) ประเภทกรรมการซ่ึงแตงตั้งจากบุคคลภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวนไมเกิน 2 คน ดังนี้  

1. นายรัชชนนท แกะมา ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 
2. นางนลิน ีธนสันติ ตําแหนง ผูอํานวยการกองกลาง 

 
 4.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ( ณ 30 กันยายน 2562) 
ผูอํานวยการกองแผนงาน เสนอท่ีประชุม ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จาก
ตัวชี้วัดท่ี 9.2 การบรหิารงาน และตัวชี้วัดท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวชี้วัดดาน
การบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  

ซึ่งกองแผนงานไดขอความอนุเคราะหใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก หนวยงานท่ีรับผิดชอบตัวชี้วัด รายงาน
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาส 4 ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้  

1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มี

จํานวนทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 33 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 68.75 
ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 15 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 31.25 ดังแสดงผลในตารางและมี
รายละเอียดจําแนกตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 

ประเภท จํานวน รอยละ 
 ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 33 68.75 
 ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 15 31.25 

รวม 48 100.00 
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แผนภูมิที่ 1 รอยละการบรรลุผลตามแผนยุทธศาสตร 

 

แผนภูมิที่ 2 รอยละการบรรลุผลจําแนกตามยทุธศาสตร 
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลตอตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลจําแนกตามยุทธศาสตร 

สรุปตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลตามคาเปาหมาย/ปญหาอุปสรรค ณ สิ้นไตรมาส 4 
1) ดานการผลิตบัณฑิต 

ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 
1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานใบ
ประกอบวิชาชีพ (กรณีหลักสูตรท่ีมีวิชาชีพ) ในครั้ง
แรก 

ปญหา : เน่ืองจากบัณฑิตขาดการเตรียมความพรอมกอนการสอบ 
แนวทางการแกไข : ควรมีการเตรียมความพรอมกอนการเขาสอบ 

2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการ
ภายใน 1 ป 

ปญหา : เน่ืองจากบัณฑิตยังรอฟงคําตอบจากหนวยงาน และตองการประกอบอาชีพ
อิสระหรือเปนผูประกอบการ 
แนวทางการแกไข : เน่ืองจากสาเหตุของความตองการประกอบอาชีพอิสระหรือการ
เปนผูประกอบการใหมจึงทําใหยังไมมีงานทํา ดังน้ันควรมีการเตรียมความพรอมสูการ
เปนผูประกอบการ หรือแนะแนวทางการเปนผูประกอบการหรืออาชีพอิสระรายใหม
เพื่อใหสามารถเปนผูประกอบการรายใหมได 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรง
สาขา 

ปญหา : เน่ืองจากกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการไดงานทําท่ีมีความ
หลากหลาย และมีความตองการของตลาดลดนอยลงทําใหมีอัตราการไดงานทําและการ
มีงานทําตรงสาขาโดยเฉล่ียของมหาวิทยาลัยลดลงดวย 
แนวทางการแกไข : ควรเปดหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีตรงกับความตองการของ
ตลาด/ตลาดแรงงานเพ่ือไมใหเกิดปญหาการวางงานและมีงานทําท่ีไมตรงสาขา 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑ
การทดสอบความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ
ไมนอยกวาระดับ B1 ของ CEFR LEVEL 

ปญหา : เนื่องจากนักศึกษาท่ีเขาสอบสวนใหญขาดการเตรียมความพรอมกอนการเขา
สอบทําใหมีผลการสอบท่ีตํ่ากวาเกณฑ 
แนวทางการแกไข : ควรมีการเตรียมความพรอมกอนการเขาสอบแกนักศึกษา 

2) ดานการวิจัย  
ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 

1. รอยละขององคความรูท่ีสามารถนําไปใชอางอิง
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ปญหา : เน่ืองจากการอางอิงผลงานวิจัยบางช้ินงานอาจใชระยะเวลานานกวาจะถูก
นําไปใชในการอางอิง ดังน้ันการสรางผลงานวิจัยควรมีแนวทางในการทําวิจัยให
สอดคลองกับสถานการณและบริบทของประเทศหรือสภาพปญหาของแตละพ้ืนที ่
แนวทางการแกไข : พิจารณาสรางผลงานวิจัยท่ีตอบสนองตอพื้นท่ีหรือนโยบายของ
ประเทศ 
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ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 
3) ดานการบริการวิชาการ  

ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 
1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการ
อยางมีสวนรวมท่ีนําความรู และประสบการณมา
ใช พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของ
จํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 
 

ปญหา : ยังขาดการบูรณาการองคความรูในแตละดานเพื่อรวมพัฒนาการเรียนการ
สอน 
แนวทางการแกไข : หนวยงานท่ีเก่ียวของควรบูรณาการหลักสูตรการเรียนการสอน 
และนําองคความรูจากหลากหลายมิติเพื่อสนับสนุนการเรียนรู 

2. รอยละของโรงเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนักเรียนรายวิชาใดวิชาหน่ึงท่ีเพิ่มข้ึน 

ปญหา : ไมสัมฤทธ์ิผลอาจเกิดจากหลายปจจัย เชน ดานครูผูสอน ดานนักเรียน หรือ
ดานผูบริหาร ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการเรียนของนักเรียน 
แนวทางการแกไข : ควรรวมดําเนินการ และสรางความเขาใจเพื่อจัด/สงเสริมการเรียน
การสอนแกนักเรียนหรือครูผูสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ดําเนินงาน 

3. รอยละของผู รับบริการ ท่ีนําความรู ไปใช
ประโยชน 

ปญหา : มีขอจํากัดในบริบทบางพ้ืนท่ีอาจนํามาปรับใชแลวยังไมเกิดผล 
แนวทางการแกไข : ปรับองคความรูท่ีใหบริการใหสอดคลองกับการแกปญหาของแต
ละพ้ืนท่ี หรือสามารถแกปญหาในองครวมได 

4) ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 

1. จํานวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดาน
ศิลปวัฒนธรรม ไมนอยกวากิจกรรมตอป 

แนวทางการแกไข : ตองมีการสงเสริมและสนับสนุนการเผยแพร กิจกรรมดาน
ศิลปวัฒนธรรมใหมากข้ึน 

5) ดานการบริหารจัดการ  
ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

ปญหา : เน่ืองจากสภามีมติเห็นชอบ (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ครั้งท่ี 
4/2559 เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559) และใหการออกเสียงประชามติในป 2561 
ซ่ึงในป 2562 อยูระหวางดําเนินการเสนอ (ราง) พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวน (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา ท้ังน้ีไดประชุมสรางความเขาใจแก
บุคลากร ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 กับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
แนวทางการแกไข : - 

2. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑและ
วิ ธี ปฏิ บั ติ ก า ร จั ด กา ร ข อ ง เ สี ย อั นต ร า ย ท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ปญหา : เน่ืองจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ อยูระหวางดําเนินการรวมกับ
คณะกรรมการจัดการขยะและของเสียอันตรายภายในหองปฏิบัติการ เพ่ือออกตรวจ
ประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตราในหองปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2562 ตามแบบประเมินและคูมือการตรวจ
ประเมิน ซึ่งอยูระหวางการรวบรวมและสรุปการตรวจประเมิน เพื่อนําเสนอท่ีประชุม
ท่ีเก่ียวของทราบตอไป 
แนวทางการแกไข : เรงรวบรวมและสรุปการตรวจประเมิน เพื่อนําเสนอท่ีประชุมท่ี
เก่ียวของทราบ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง/แกไขตอไป 

3. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

ปญหา : เน่ืองจากเกณฑในการรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จะรายงานผลตามปปฏิทิน และสามารถสรุปผลการ
ประเมินตามเกณฑ ภายใน 3 เดือนหลังส้ินปปฏิทิน ดังน้ันจึงเปนผลการดําเนินงานของ
ป 2561 
แนวทางการแกไข : นําผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานในป 2561 
มาพิจารณาและหามาตรการ/แนวทางการปรับปรุงการประหยัดพลังงานของ
มหาวิทยาลัย 
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ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 
4. ระดับความสํา เร็จในการดํา เนินงานตาม
นโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสี
เขียว 

ปญหา : เนื่องจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ ไดดําเนินการแตงตั้งคณะทํางาน 2 ชุด 
คือ คณะกรรมการดานนโยบาย และคณะทํางนดานการปฏิบัติงาน เพื่อสํารวจ 
วิเคราะหและประเมินความรุนแรงของปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน 
รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม
พรอมทั้งรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับ
นโยบายดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
แนวทางการแกไข : ควรเรงรวบรวมปญหา และแนวทางการดําเนินงาน เพ่ือจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวใหมีความสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย และใช
ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

6) ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย  
ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง ปญหา : เน่ืองมาจากยังขาดแผนการพัฒนาบุคลากรท่ีชัดเจนแตละระดับ ท่ีมีความ
สอดคลองกับภารงานเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังของหนวยงานและมหาวิทยาลัย 
แนวทางการแกไข : ควรมแีผนการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทุกระดับท่ีชัดเจนใน
แตละระดับ เพื่อใหเกิดการพัฒนาและผลักดันใหบุคลากรในหมาวิทยาลัยมีสมรรถนะ
พรอมกับการทํางานท่ีเหมาะสม 

7) ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล ปญหาอปุสรรค/แนวทางการแกไข 

1. ระดับความพึงพอใจของผู ใชบริการระบบ
เครือขาย 

ปญหา : การใหบริการเครือขายบางจุดยังไมครอบคลุมและมีปญหาการตัดสัญญาณ
อินเตอรเน็ตบอยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากการสงสัญญาณจากภายนอกหรือมีอุบัติเหตุไฟไหม
สายสัญญาณไฟเบอรของ Uninet ทําใหผูใชบริการมีความพึงพอใจลดลง 
แนวทางการแกไข : ควรเพิ่มจุดการใหบริการเครือขายใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขต
การศกึษา และมีแนวทางการแกไขปญหาฉุกเฉินไวเพ่ือรองรับการใหบริการ 

 
๑.1 ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด มีทั้งสิ้น 33 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

รอยละ 0.75 1.26 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.60 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 0.38 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 1.67 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 1.74 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 1.00 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 2.20 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 0.48 
คณะนิติศาสตร รอยละ 0.004 

2. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป ผลงาน 25.00 29.00 
คณะเกษตรศาสตร 1 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะวิทยาศาสตร 2 ผลงาน/ช้ินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 10 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะเภสัชศาสตร 2 ผลงาน/ชิ้นงาน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 5 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะพยาบาลศาสตร 6 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะบริหารศาสตร 1 ผลงาน/ช้ินงาน 

คณะนิติศาสตร 1 ผลงาน/ช้ินงาน 
คณะรัฐศาสตร 1 ผลงาน/ชิ้นงาน 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
3. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 
(ดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนที่พึ่งของสังคมดานภาวะ
ผูนํา การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความ
ใฝรู การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต) 

รอยละ 80.00 84.32 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 81.11 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 85.23 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 81.26 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 83.08 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 87.20 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รอยละ 80.07 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร รอยละ 84.79 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 80.90 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 85.19 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 86.23 
คณะนิติศาสตร รอยละ 87.38 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 87.46 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เม่ือเปรียบเทียบ
กับโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณ 

รอยละ 50.00 62.96 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

2. จํานวนนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชน ผลงาน/
ชิ้นงาน 

15 27 
คณะเกษตรศาสตร 5 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะวิทยาศาสตร 2 ผลงาน/ช้ินงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 6 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะพยาบาลศาสตร 3 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะบริหารศาสตร 6 ผลงาน/ช้ินงาน 

คณะนิติศาสตร 1 ผลงาน/ช้ินงาน 
คณะรัฐศาสตร 4 ผลงาน/ชิ้นงาน 

3. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนที่
ชุมชน/สังคม 

รอยละ 50.00 53.92 
สํานักงานบริหารงานวิจัยฯ รอยละ 100.00 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 3.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 50.00 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 33.00 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 37.50 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 100.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํ านวนโครงการบริการวิชาการอย า งมีส วนร วมที่ มี
ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 100 135 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใตความ
รวมมือกับองคกรภายนอก 

โครงการ 25 26 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

3. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพื่อ
ตอบสนองสังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

15 28 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

15 กิจกรรม/โครงการ 
คณะเกษตรศาสตร 2 กิจกรรม/โครงการ 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะเภสัชศาสตร 1 กิจกรรม/โครงการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  
2 กิจกรรม/โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 4 กิจกรรม/โครงการ 
คณะบริหารศาสตร 3 กิจกรรม/โครงการ 

คณะนิติศาสตร 1 กิจกรรม/โครงการ 
4. จํานวนผูประกอบการใหมที่เกิดข้ึน ราย 10 18 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
5. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 

รอยละ 90.00 90.44 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

รอยละ 83.43 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 95.04 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 95.57 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 85.50 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 91.20 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 82.00 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 94.60 

คณะนิติศาสตร รอยละ 92.00 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 94.64 

6. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการผูปวยใน/ผูปวยนอก รอยละ 85.00 85.72 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

7. โรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด รับรอง 1 1 
วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

8. รอยละของรายไดท่ีเพ่ิมขึ้นจากการบริการวิชาการ รอยละ 10.00 68.05 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 42.44 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 27.68 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 68.56 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 3.73 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 133.00 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 182.95 

คณะนิติศาสตร รอยละ 18.00 
9. รอยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดําเนินการใน
พื้นท่ีเปาหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนําความรู
จากการบริการวิชาการไปใชอยางตอเนื่อง 

รอยละ 15.00 35.03 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

รอยละ 54.81 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 15.00 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 18.75 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 40.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 30.77 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 44.00 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 10.00 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 84.00 

คณะนิติศาสตร รอยละ 20.00 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 33.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงไปสูการทําวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา 

รอยละ 20.00 65.00 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 6.00 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 100.00 
คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 2.00 



- 11 - 
 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 80.00 
คณะศลิปศาสตร รอยละ 100.00 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 100.00 
คณะนิติศาสตร รอยละ 33.33 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 100.00 

2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ ไดรับการพัฒนาท้ังในและนอก
มหาวิทยาลัย 

จํานวน 3 23 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 8 แหลง 

คณะเกษตรศาสตร 4 แหลง 
คณะวิทยาศาสตร 1 แหลง 
คณะเภสัชศาสตร 7 แหลง 
คณะนิติศาสตร 1 แหลง 
คณะรัฐศาสตร 2 แหลง 

3. รอยละของนักศึกษาท่ีเห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย รอยละ 80.00 87.52 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

รอยละ 82.00 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 89.93 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 84.00 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 86.20 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 90.48 
คณะนิติศาสตร รอยละ 100.00 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 80.00 

4. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนใน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

รอยละ 85.00 87.51 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

รอยละ 86.00 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 86.13 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 85.00 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 87.96 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 87.70 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 92.32 

คณะนิติศาสตร รอยละ 90.00 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 85.00 

5. จํานวนกิจกรรมที่ใหนักศึกษาไดแสดงผลงาน กิจกรรม 10 13 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 5 กิจกรรม 

คณะเกษตรศาสตร 3 กิจกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร 2 กิจกรรม 
คณะบริหารศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร 1 กิจกรรม 
คณะรัฐศาสตร 1 กิจกรรม 

6. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เขารวมกิจกรรม
ตามเปาหมายโครงการ 

รอยละ 84.00 100.00 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

รอยละ 72.06 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 107.14 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 100.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 100.00 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 140.00 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 137.68 

คณะนิติศาสตร รอยละ 100.00 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 110.00 

7. จํานวนหมวดความรูที่ปรากฎในฐานขอมูลของมหาวิทยาลยั หมวด
ความรู 

3 8 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
8. จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรม 10 33 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 18 กจิกรรม 
คณะเกษตรศาสตร 3 กิจกรรม 
คณะวิทยาศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะพยาบาลศาสตร 1 กิจกรรม 
คณะบริหารศาสตร 5 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร 1 กิจกรรม 
คณะรัฐศาสตร 2 กิจกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ 
 

 

คะแนน 5 5 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประ จํ าป งบประมาณ  พ .ศ .  256 2 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดคะแนน 
87.65 สามารถจําแนกเปนดานๆ ดังน้ี 
1) การเปดเผยขอมูล รอยละ 100 
2) การปองกันการทุจริต รอยละ 100 
3) การปฏิบัติหนาที่ รอยละ 88.62 
4) การใชอํานาจ รอยละ 83.63 
5) คุณภาพการดําเนินงาน รอยละ 82.10 
6) การใชงบประมาณ รอยละ 79.92 
7) การใชทรัพยสินของราชการ รอยละ 77.80 
8) การแกไขปญหาการทุจริต รอยละ 77.64 
9) การปรับปรุงการทํางาน รอยละ 77.05 
10) ประสิทธิภาพการส่ือสาร ร อยละ 
72.76 

2. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีดิจิดัล
มาใชในการดําเนินการ 

 ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส และระบบแจงเวียนอิเล็กทรอนิกส 
(E-document) 

 ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส (E-meting) 
 ระบบจองรถยนตการใหบริการยานพาหนะ 
 ระบบจองหองประชุมออนไลน 
 ระบบ UBU LMS 
 ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

รอยละ 60.00 100.00 
- ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส และระบบ 
แจงเวียนอิเล็กทรอนกิส (E-document) 
- ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส 
(E-meting) 
- ระบบจองรถยนตการใหบริการยานพาหนะ 
- ระบบจองหองประชุมออนไลน 
- ระบบ UBU LMS 
- ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

3. จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ต้ังแต 
200 คะแนนข้ึนไป 

จํานวน
หนวยงาน 

1 1 
คณะเภสัชศาสตร 

4. รายได สุทธิที่ เพิ่ม ข้ึนจากการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base 
line ป 2559 

รอยละ 4.00 100.00 
การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพยสิน และ
ทรัพย สินทางปญญาของมหาวิทยาลัย 
50,245,334 บาท เทียบกับ Base line 
ป 2559 จํานวน 27,353,936 บาท 

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตอการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภค และส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.10 4.13 
สํานักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดลอม
ดําเนินการในการปฏิบัติในดานตางๆ ของ
ระบบสาธารณูปโภค ตามแผนในการปฏิบัติ
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ติและใหบริการในการซอมแซม/ปรับปรุง
ระบบตางๆ ประจําปงบประมาณ 2562 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการใชงานรวมทั้ง
เกิดคุณภาพในการใหบริการและความพึง
พอใจแกผูรับบริการ โดยมีการประเมินความ
พึงพอใจในการใหบริการ 2 รอบ พบวามีผล
การประเมินในภาพรวม4.13 ดังน้ี 

- รอบท่ี 1 ดานภูมิทัศนและสิ่ งแวดลอม 
4.44 ดานสาธารณูปโภค 3.93 ดานการ
รักษาความปลอดภัยของอาคารสวนกลาง 
3.82 ภาพรวม 4.06 

- รอบท่ี 2 ดานภูมิทัศนและสิ่ งแวดลอม 
4.26 ดานสาธารณูปโภค 4.15 ดานการ
รักษาความปลอดภัยของอาคารสวนกลาง 
4.18 ภาพรวม 4.20 

6. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการเผยแพร
สูสังคมภายนอกเพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหมหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป 40 42 
คณะเกษตรศาสตร 2 คน 
คณะวิทยาศาสตร 6 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 4 คน 
คณะศิลปประยุกตฯ 3 คน 

เภสัชศาสตร 3 คน 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 3 คน 
คณะพยาบาลศาสตร 2 คน 

คณะศิลปศาสตร 4 คน 
คณะบริหารศาสตร 3 คน 

คณะนิติศาสตร 1 คน 
คณะรัฐศาสตร 2 คน 

อาจารย/บุคลากร 7 คน 
กลุมนักศึกษา/ศิษยเกา 2 คน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนของบุคลากรที่ได รับรางวัลหรือการยกยองเชิดชู
เกียรติ หรือสรางช่ือเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

คน 30 31 
บุคลากรดีเดนดานการปฏิบัติงาน 6 คน 
บุคลากรดีเดนดานกีฬาบุคลากร 4 คน 

นักวิจัยดีเดนดานตาง ๆ 21 คน 
2. คาคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับท่ีมีความสุขในการ
ปฏิบัตงิาน 

คะแนน 50.00 64.30 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 66.00 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 62.20 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 63.90 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 58.00 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 63.60 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 60.10 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 65.00 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 65.00 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 63.30 

คณะนิติศาสตร รอยละ 54.20 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 62.20 

สํานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 64.80 
สํานักบริหารทรัพยสินฯ รอยละ 70.20 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 67.40 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
สํานักอธิการบดี รอยละ 65.20 

3. คาคะแนนเฉล่ียของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร คะแนน 50.00 71.40 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 73.40 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 69.60 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 68.20 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 66.40 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 70.60 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 67.40 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 74.80 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 68.60 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 65.60 

คณะนิติศาสตร รอยละ 58.40 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 64.60 

สานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 75.80 
สํานักบริหารทรัพยสินฯ รอยละ 80.60 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 78.60 
สํานักอธิการบดี รอยละ 73.60 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสื่ อสารภายใน
มหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิตอล 

ระดบั 5.00 5.00 

1.2 ตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด มีท้ังสิ้น 15 ตัวชี้วัด ดังนี้  
ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

รอยละ 85.00 77.33 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 95.60 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 93.54 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 42.86 

2. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการภายใน 1 ป 

รอยละ 85.00 82.28 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 81.33 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 78.10 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 87.44 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 60.38 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100.00 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รอยละ 95.83 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร รอยละ 86.73 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100.00 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 74.72 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 78.68 
คณะนิติศาสตร รอยละ 80.21 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 92.48 

ขอมลูประมวลผล คร้ังท่ี 4 
ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา รอยละ 80.00 70.98 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 61.48 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 62.62 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 79.52 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 50.00 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100.00 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รอยละ 100.00 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร รอยละ 37.76 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100.00 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 53.99 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 74.89 
คณะนิติศาสตร รอยละ 59.74 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 78.80 

ขอมลูประมวลผล คร้ังท่ี 4 
ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑการทดสอบ
ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวาระดับ B1 
ของ CEFR LEVEL 

รอยละ 30.00 13.35 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.12 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 7.25 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 14.06 
คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 5.88 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 61.82 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต รอยละ 67.31 
วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตร รอยละ 9.09 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 21.18 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 21.46 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 5.32 

คณะนิติศาสตร รอยละ 3.88 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 4.29 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละขององคความรูที่สามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

รอยละ 50.00 23.84 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ี
นําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 85.00 70.41 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ รอยละ 71.43 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 100.00 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 25.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 90.00 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 20.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 23.08 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 55.00 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 90.00 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 100.00 

คณะนิติศาสตร รอยละ 100.00 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 100.00 

2. รอยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 60.00 54.16 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
3. รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใชประโยชน  รอยละ 95.00 90.01 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
รอยละ 85.31 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 96.62 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 96.38 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 95.00 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 94.50 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 55.00 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 97.29 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 100.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม 
ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

ผลงาน 75 71 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 56 ผลงาน 

คณะเกษตรศาสตร 3 ผลงาน 
คณะวิทยาศาสตร 1 ผลงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2 ผลงาน 
คณะเภสัชศาสตร 2 ผลงาน 
คณะบริหารศาสตร 5 ผลงาน 

คณะนิติศาสตร 1 ผลงาน 
คณะรัฐศาสตร 1 ผลงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ป - - 

สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ (ราง) พรบ.
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คร้ังที่ 4/2559 
เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2559) และใหการ
ออกเสียงประชามติในป 2561 ซ่ึงในป  
2562 อยูระหวางดําเนินการเสนอ (ราง) 
พรบ. มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี ต อ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ทบทวน (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอ
ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา ท้ังน้ีไดประชุมสรางความเขาใจแก
บุคลากร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กับ
การเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

2. ระดับความสําเร็จในการเนนิการผานเกณฑและวิธีปฏิบัติการ
จัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑระดับ 
1. แจงหนวยงาน ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการจัดการของ
เสียอันตราย ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินผลการดําเนินงานตาม
หลักเกณฑฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายใน
หองปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยอุบลราธานี เพ่ือติดตามผลการดําเนินงาน
ตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย 
3. รายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตอไป 
4. นําผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปตอไป 

ระดบั 4.00 3.00 
สํานักงานบริหารกายภาพฯ อยูระหวาง
ดําเนินการรวมกับคณะกรรมการจัดการ
ข ย ะ แ ล ะ ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย ภ า ย ใ น
หองปฏิบัติการ เพ่ือออกตรวจประเมินการ
จั ดการข ยะ แล ะข อ ง เ สี ย อั นต ร า ใ น
หองปฏิบัติการ ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่  19 กันยายน 
2562 ตามแบบประเมินและคูมือการ
ตรวจประเมิน ซ่ึงอยูระหวางการรวบรวม
และสรุปการตรวจประเมิน เพ่ือนําเสนอท่ี
ประชุมที่เก่ียวของทราบตอไป 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
3. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
* ผลการดําเนินงานเปนผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป พ.ศ. 2561 

คะแนน 5.00 3.80 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากเกณฑในการ
รายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน จะรายงานผลตามปปฏิทิน และ
สามารถสรุปผลการประเมินตามเกณฑ 
ภายใน 3 เดือนหลังสิ้นปปฏิทิน ดังนั้นจึง
เปนผลการดําเนินงานของป 2561 

4. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑระดับ 
ระดับ 1 : คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเก่ียวกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสเีขียว  
ระดับ 2 : นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
ระดับ 3 : แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  
ระดับ 4 : สรุปรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลยัสีเขียว  

ระดบั 4.00 3.00 
สํานักงานบริหารกายภาพฯ ไดดําเนินการ
แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น  2  ชุ ด  คื อ 
คณะกรรมการดานนโยบาย และคณะ
ทํางนดานการปฏิบัติงาน เ พ่ือ สํารวจ 
วิเคราะหและประเมินความรุนแรงของ
ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและ
พลังงาน รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีผลกระทบตอ
สิ่ งแวดลอมพรอม ท้ังรวบรวมขอมูลที่
เก่ียวของกําหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติ
ใหสอดคลองกับนโยบายดานการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง รอยละ 55.00 44.40 

ผูบริหารมหาวิทยาลัย รอยละ 50.00 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 62.50 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 47.94 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 75.00 
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 17.86 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 40.21 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 51.66 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 52.78 

คณะศิลปศาสตร รอยละ 42.36 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 23.60 

คณะนิติศาสตร รอยละ 15.15 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 13.51 

สํานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 55.56 
สํานักบริหารทรัพยสินฯ รอยละ 20.00 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 31.43 
สํานักงานอธิการบดี รอยละ 36.93 

ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยท่ีวัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย ระดับ 3.75 3.62 

การใหบ ริการเค รือข ายบาง จุด ยั งไม
ครอบคลุมและมีปญหาการตัดสัญญาณ
อินเตอรเน็ตบอยคร้ัง ซึ่งอาจเกิดจากการ
สงสัญญาณจากภายนอกหรือมีอุบัติเหตุไฟ
ไหมสายสัญญาณไฟเบอรของ Uninet ทํา
ใหผูใชบริการมีความพึงพอใจลดลง 
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2. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 4 มีจํานวนท้ังสิ้น 52 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 39 ตัวชี้วัด คิดเปน
รอยละ 75.00 ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 25.00 ดังแสดงผลใน
ตารางและมีรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเภท จํานวน รอยละ 
 ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 39 75.00 
 ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 13 25.00 

รวม 52 100.00 
 

 

แผนภูมิที่ 1 รอยละการบรรลุผลตามแผนปฏิบัติการประจําป 

1. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,000 1,434 ตํ่ากวาเปาหมาย 566 คน 
คณะเกษตรศาสตร 250 คน 
คณะวิทยาศาสตร 446 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 684 คน 
คณะศลิปประยุกตฯ 54 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,400 1,121 ต่ํากวาเปาหมาย 279 คน 
คณะเกษตรศาสตร 233 คน 
คณะวิทยาศาสตร 436 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 404 คน 
คณะศลิปประยุกตฯ 48 คน 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 7,200 5,972 ตํ่ากวาเปาหมาย 1,228 คน 
คณะเกษตรศาสตร 1,030 คน 
คณะวิทยาศาสตร 1,956 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2,708 คน 
คณะศิลปประยุกตฯ 278 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร รอยละ 100.00 100 100 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 75.36 ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 22.64 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 69.38 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 90.26 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 65.48 
คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 76.47 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ลานบาท 34.26 36.47 100 

2. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 380 366 ตํ่ากวาเปาหมาย 14 คน 
คณะเภสัชศาสตร 149 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 155 คน 
คณะพยาบาลศาสตร 62 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 260 259 ตํ่ากวาเปาหมาย 1 คน 
คณะเภสัชศาสตร 89 คน  

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 126 คน 
คณะพยาบาลศาสตร 44 คน 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 1,370 1,442 100 
คณะเภสัชศาสตร 605 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 580 คน 
คณะพยาบาลศาสตร 257 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 90.61 ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 7.39 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 80.26 

วิทยาลยัแพทยศาสตรฯ รอยละ 92.24 
คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 97.65 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ลานบาท 15.48 16.87 100 

๓. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,485 2,103 ตํ่ากวาเปาหมาย 382 คน 
คณะศิลปศาสตร 564 คน 

คณะบริหารศาสตร 732 คน 
คณะนิติศาสตร 386 คน 
คณะรัฐศาสตร 421 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,600 1,841 100 
คณะศิลปศาสตร 436 คน 

คณะบริหารศาสตร 840 คน 
คณะนิติศาสตร 256 คน  
คณะรัฐศาสตร 309 คน 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 7,800 7,975 100 
คณะศิลปศาสตร 2,063 คน 

คณะบริหารศาสตร 3,244 คน 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

คณะนิติศาสตร 1,303 คน 
คณะรัฐศาสตร 1,365 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 95.00 81.63 ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 13.37 
คณะศิลปศาสตร รอยละ 84.30 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 84.58 
คณะนิติศาสตร รอยละ 58.69 
คณะรัฐศาสตร รอยละ 85.58 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ลานบาท 15.53 15.53 100 

4. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพ่ิม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาแพทยศาสตร คน 16 16 100 
* เปนโครงการผลิตแพทยเพ่ิมตามแผนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข 

5. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพ่ิม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร คน 40 40 100 
2. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาพยาบาลศาสตร คน 80 80 100 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา
พยาบาลศาสตร 

รอยละ 98.00 100.00 100 

6. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานสาธารณสุข 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูปวยนอก คน/ป  43,800   39,046  ตํ่ากวาเปาหมาย 4,754 คน 
2. จํานวนผูปวยใน คน/ป  5,800  - ยังไมมีการดําเนินการในตัวชี้วัดนี้ 
3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับบริการ รอยละ 80  87.25  100 

7. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 82  82 100 
2. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน  16,000   16,120  100 
3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ  95  100 100 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

4. รอยละของโครงการที่แลวเสรจ็ตามระยะเวลา รอยละ  95  100 100 

5. คาใชจายของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

ลานบาท 7.28 7.28 100 

8. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูเขารับบริการ คน 110,000  282,593  100 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 90 90 100 

3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 95 96.31 100 

4. รอยละของโครงการที่แลวเสรจ็ตามระยะเวลา รอยละ 95 100 100 

5. คาใชจายการใหบริการวิชาการตามงบประมาณ 
ที่ไดรับ 

ลานบาท 26.69 26.69 100 

9. โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ โครงการ 1 1 100 
2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 85 15.79 ตํ่ากวาเปาหมาย รอยละ 69.21 

10. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ โครงการ 1 1 100 
2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 100 100 100 

11. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ โครงการ 12 12 100 
2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 85 90.33 100 
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12. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
โครงการหลัก : โครงการเสริมสรางสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูชั้นประถมศึกษา/
นักเรียน อายุ 5-14 ป มีความรอบรูดานสุขภาพ 

คน 1,340  1,712 100 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. มีการสงเสริมการเรียนรู และทกัษะการดํารงชีวิต 
สูศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ป 

คน 1,400  1,522 100 

13. โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. สามารถยกระดับ สรางมาตรฐานผลิตภัณฑของ 
SMEs 

รายการ 60  61 100 

14. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ โครงการ 5 5 100 
2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา
ที่กําหนด 

รอยละ 85 88.21 100 

15. โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 74 ตํ่ากวาเปาหมาย 16 คน 
2. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ ไดรับ
บริการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 100 100 100 

16. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายไรสาย (Access Point) ที่สามารถใชงาน
ได(12 ชั่วโมง = 1 ครั้ง/อุปกรณ) 

รอยละ 95.00 97.88 100 

2. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายไรสาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพื้นท่ี
ใหบริการ 

รอยละ 95.00 96.67 100 

3. จํานวนครั้งตอปที่ระบบเครือขาย ไมสามารถใช
งานไดเกิน 30 นาที 

ครั้ง 1 12 มากกวาเปาหมาย 11 คร้ัง 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

เน่ืองจากในระหวางเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 
ผูใหบริการ Uninet เกิดเหตุสายไฟเบอร
ขาดชํารุดเปนเหตุทําใหระบบอินเตอรเน็ตไม
สามารถใชงานได 

4. รอยละการเพ่ิมความเร็วของระบบเครือขาย
มากกวา 2Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปที่ผานมา  

รอยละ 10.00 10.00 100 
 

3. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณการรายจายสําหรับโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย รวมทั้งสิ้น 1,700,909,000 บาท และในระหวางปงบประมาณมีคณะ/
หนวยงานขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมรวมจํานวน 84,017,257.57 บาท รวมเปนงบประมาณรายจาย 
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 1,784,926,277.57 บาท และ ณ สิ้นไตรมาส 4 คณะ/หนวยงานรายงาน
ผลการ 

ดําเนินงานและผลการเบิกจายมายังกองแผนงาน รวมทั้งสิ้น 827 โครงการ และจํานวนโครงการที่มีผล
การดําเนินบรรลุเปาหมาย จํานวน 552 โครงการ คิดเปนรอยละ 66.75 ของโครงการทั้งหมด ซึ่งมีผลการเบิกจาย
รวมทั้งสิ้น 1,387,363,318.85 บาท คิดเปนรอยละ 77.73 ของงบประมาณทั้งหมด กองแผนงานไดสรุปผลการ
ดําเนินงานและผลการเบิกจาย ดงันี้ 

- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 422 โครงการ  
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 104 โครงการ  
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมาย จํานวน 130 โครงการ  
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดําเนินงานอยูระหวางดําเนินงาน จํานวน 165 โครงการ  
- จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิกการดาํเนินโครงการ จํานวน 6 โครงการ (คณะบริหารศาสตร 

จํานวน 6 โครงการ)  
- คณะ/หนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายสูงสุด ประกอบดวย คณะรัฐศาสตร และ

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คิดเปนรอยละ 100 และคณะวิศวกรรมศาสตร คิด
เปนรอยละ 95.31 และสํานักวิทยบริการ คิดเปนรอยละ 92.86 

- คณะ/หนวยงานท่ีมีผลการเบิกจายสูง ประกอบดวยคณะศิลปศาสตร คิดเปนรอยละ 105.19 
คณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 104.83 และสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย คิดเปนรอยละ 103.47 ซึ่งเปนผลมา
จากการเบิกจายงบบุคลากร 

ท้ังนี้ โครงการคาจางบุคลากร/เงินเดือนคาจางบุคลากรเงินงบประมาณแผนดินของบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย   กองแผนงานไดจัดสรรรายจายลงหนวยงานตนสังกัดแลว รายละเอียดดังตารางสรุป และแผนภูมปิระกอบ 

 



ตารางสรุปผลการดําเนินงานและผลการเบิกจายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 

ต้ังเพ่ิม ณ ส้ินไตรมาส 1 ต้ังเพ่ิม ณ ส้ินไตรมาส 2 ต้ังเพ่ิม ณ ส้ินไตรมาส 3 ต้ังเพ่ิม ณ ส้ินไตรมาส 4  ตํ่ากวา

เปาหมาย

 ตาม

เปาหมาย

 สูงกวา

เปาหมาย

 อยู

ระหวาง

ดําเนินงาน

 ยกเลิก

โครงการ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(4)+(5)+(6)+(7) (9)=(3)+(8) (10) (11)=(10)*100/(9) (12) (13) (14) (15) (16) (17)=(12)+(13)+

(14)+(15)+(16)

(18)=(12)+(14) (19)=(18)*100/(17)

1 คณะเกษตรศาสตร    90,538,200.00            898,298.00         2,459,860.00                        -   172,943.00                 3,531,101.00       94,069,301.00         81,917,904.22               87.08         1         4       13        42       -                60                 17                       28.33

2 คณะนิติศาสตร    34,421,000.00                         -                          -                          -              365,435.00         365,435.00      34,786,455.00         21,789,642.30               62.64       13         4       12          7       -                36                 16                       44.44

3 คณะบริหารศาสตร  106,415,900.00                         -                          -                          -                          -                        -       106,415,900.00         67,742,589.51               63.66        -           3       10        52        6              71                 13                       18.31

4 คณะพยาบาลศาสตร     51,073,800.00                         -                          -                          -           1,215,360.00       1,215,360.00       52,289,160.00         16,251,199.02               31.08         5       12         9          2       -                28                 21                       75.00

5 คณะเภสัชศาสตร  127,376,100.00                         -                          -                          -           3,229,800.00       3,229,800.00     130,605,900.00         99,274,014.76               76.01       19       12       18        32       -                81                 30                       37.04

6 คณะรัฐศาสตร    30,492,300.00                         -                          -                          -                          -                        -        30,492,300.00         21,447,743.41               70.34        -         25         2         -         -                27                 27                     100.00

7 คณะวิทยาศาสตร  157,966,400.00                         -           6,132,010.00                        -          17,547,600.00     23,679,610.00     181,646,010.00        190,417,661.44             104.83       12         9       26        26       -                73                 35                       47.95

8 คณะวิศวกรรมศาสตร  113,030,200.00                         -           2,577,503.00         1,454,200.00            142,326.09       4,174,029.09     117,204,229.09        115,695,621.00               98.71         3       27       34         -         -                64                 61                       95.31

9 คณะศิลปประยุกต

และสถาปตยกรรม

ศาสตร

   15,221,900.00          2,933,463.80         2,257,518.68                        -              257,397.00       5,448,379.48      20,670,279.48         12,550,606.69               60.72         3       18         1          1       -                23                 19                       82.61

10 คณะศิลปศาสตร    96,420,300.00                         -                20,000.00                        -                          -             20,000.00      96,440,300.00        101,443,288.30             105.19       21       34        -           -         -                55                 34                       61.82

11 วิทยาลัย

แพทยศาสตรและ

การสาธารณสุข

 215,162,700.00         1,897,000.00            765,093.00       2,662,093.00     217,824,793.00        184,834,547.88               84.85         4       28         2         -         -                34                 30                       88.24

12 สํานักวิทยบริการ    31,653,600.00                         -                          -                          -                          -                        -         31,653,600.00         28,886,076.48               91.26         2       17        -            1       -                20                 17                       85.00

13 สํานักงานบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน

   23,572,400.00                         -                          -                          -          13,773,750.00     13,773,750.00       37,346,150.00         30,545,113.28               81.79         3       21        -            1       -                25                 21                       84.00

14 สํานักคอมพิวเตอร    21,386,900.00                         -                          -                          -                          -                        -         21,386,900.00         22,128,967.87             103.47        -         10         3          1       -                14                 13                       92.86

15 โรงแรมมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

     9,600,000.00                         -                          -                          -           2,052,228.00       2,052,228.00       11,652,228.00         11,228,707.35               96.37        -           7        -           -         -                  7                   7                     100.00

16 โรงพิมพ      8,355,600.00                         -                          -                          -                          -                        -          8,355,600.00           5,564,554.39               66.60         1        -          -           -         -                  1                  -                             -   

17 สํานักงานอธิการบดี   568,221,700.00            2,394,030.00            1,007,200.00               766,062.00          19,698,180.00      23,865,472.00         592,087,172.00          375,645,080.96               63.44         17       191          -              -           -                  208                    191                            91.83

ผลรวมท้ังหมด  1,700,909,000            6,225,792          16,351,092            2,220,262          59,220,112       84,017,258       1,784,926,278       1,387,363,319              77.73     104     422     130      165        6            827                    552                            66.75

รอยละจํานวนโครงการ

ท่ีมีผลการดําเนินบรรลุ

เปาหมายตอจํานวน

โครงการท้ังหมด

ลําดับ งบประมาณต้ังเพ่ิมกลางป รวมงบประมาณต้ัง

เพ่ิมกลางป 2562

รวมงบประมาณ

ท้ังส้ิน

ผลการเบิกจาย

ณ ส้ินไตรมาส 4

รอยละการเบิกจาย

ของงบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร

 จํานวนโครงการ ผลรวมของ

จํานวนโครงการ

ท่ีมีผลการ

ดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย

ผลรวมทั้งหมดคณะ  งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร (ตนป)
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แผนภูมิแสดงรอยละการเบิกจายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน 
และแผนการเบิกจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ส้ินไตรมาส 4 

 

แผนภูมิแสดงผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏบิัติงานและแผนการเบิกจาย 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
แนวทางการดําเนินงานที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดท่ี 9.2 การบริหารงาน และตัวชีวัดที่ 9.3 การบริหารเงนิงบประมาณ  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 และให
ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 

 

 ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ให กองแผนงาน เพ่ิมคําอธิบายใหชัดเจนในสวนของแผนภูมิที่แสดง 
2. ปรับรูปแบบการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ใหมีความกระชับชัดเจน 
3. ขอให คณะ/สํานัก ตรวจสอบสถานการณทํางานท่ีแทจริงและยืนยันผลการดําเนินงาน 

โดยเนนยํ้าผูรับผิดชอบในการรายงานขอมูลใหถูกตองและครบถวน 
 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน นาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
 4.3 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 
ผูอาํนวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม

ครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการ เปาหมาย 
ตัวชี้วัด แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวนประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) และกองแผนงานแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพ่ือทราบและดําเนินการตามตัวชี้วัดแผน
กลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การหารายไดเพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน มี 2 ตัวชี้วัด ดังน้ี 
1.1) รอยละรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา  
1.2) รอยละรายไดจากแหลงอ่ืน 

2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

2.1) รอยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 
2.2) รอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
2.3) รอยละของโครงการที่ดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงนิรายไดตามระยะเวลา 
ที่กําหนด 

3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย มี 
3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

3.1) จํานวนคาใชจายงบดําเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา (ลานบาท) 
3.2) รอยละของคาใชจายดานบุคลากรท่ีลดลงจากปท่ีผานมา 
3.3) รอยละของหนวยการใชไฟฟาที่ลดลงเม่ือเทียบกับปที่ผานมา 
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กองแผนงานแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทาง 

การเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  กองแผนงานรวบรวม สรุปและวิเคราะหผลการ
ดําเนินงาน ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี ้
  ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลการดําเนินงานบรรลคุาเปาหมายที่
กําหนด จํานวน 1 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 12.50 ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาคาเปาหมายท่ีกําหนด 
จํานวน 7 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 87.50 โดยจําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร รายละเอียดตามตารางที่ 1 และ
แผนภูมิที่ 1 

ตารางที่ 1   สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

ประเภท  ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที่ 1  

 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที่ 2  

 ประเด็น
ยุทธศาสตร 

ที่ 3  

จํานวน  รอยละ  

ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุคา
เปาหมายท่ีกําหนด 

1 0 0 1 12.50 

ตัวช้ีวัดท่ีมีผลการดําเนินงานตํ่ากวาคา
เปาหมายท่ีกําหนด 

1 3 3 7 87.50 

รวม 2 3 3 8 100.00 

 

 

แผนภูมิท่ี 1  แสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
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สรปุผลการดาํเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 จําแนกตามประเดน็ยุทธศาสตรตางๆ ไดดงัน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การหารายไดเพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประกอบดวยตัวชี้วัด 
การดําเนินงาน จํานวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑.๑ รอยละรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา (ขอมูลจากกองบริการการศึกษา) ผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 61.55 จากคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ ๕๙ 

๑.๒ รอยละรายไดจากแหลงอื่น (ขอมูลจากกองคลัง) ผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอย
ละ 38.45 จากคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ ๔๑ 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานในตัวช้ีวัดทั้งสอง จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ไดตาม
ตารางท่ี 2 และแผนภูมิที่ 2 ดงันี้ 
ตารางท่ี ๒  สรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การหารายไดเพ่ือการมีเสถียรภาพ

ทางการเงิน 

 

 

 

 

จํานวนเงิน  รอยละ

(คาเปาหมาย

 รอยละ 59)

จํานวนเงิน  รอยละ

(คาเปาหมาย

 รอยละ 41)

1 นิติศาสตร 30,525,495.00    90.46      3,219,905.00        9.54         33,745,400.00    

2 รัฐศาสตร 30,517,515.00    91.92      2,682,632.16        8.08         33,200,147.16    

3 บริหารศาสตร 88,075,990.00    93.17      6,461,128.40        6.83         94,537,118.40    

4 ศิลปศาสตร 40,748,980.00    93.69      2,742,864.19        6.31         43,491,844.19    

5 วิทยาลัยแพทยฯ 33,245,665.00    32.97      67,581,604.42      67.03       100,827,269.42 

6 พยาบาลศาสตร 22,467,915.00    81.75      5,016,592.28        18.25       27,484,507.28    

7 เภสัชศาสตร 32,756,990.00    79.88      8,251,877.52        20.12       41,008,867.52    

8 ศิลปประยุกตฯ 13,540,720.00    69.74      5,873,922.48        30.26       19,414,642.48    

9 วิทยาศาสตร 40,688,380.00    48.11      43,892,898.72      51.89       84,581,278.72    

10 วิศวกรรมศาสตร 50,362,160.00    73.91      17,775,725.34      26.09       68,137,885.34    

11 เกษตรศาสตร 17,179,660.00    52.56      15,504,976.97      47.44       32,684,636.97    

12 สํานักงานอธิการบดี 126105200 50.94      121438324.4 49.06       247,543,524.42 

13 สํานักวิทยบริการ 17,665,800.00    98.29      306,838.00           1.71         17,972,638.00    

14 สํานักคอมพิวเตอรฯ 17,665,800.00    99.28      128,000.00           0.72         17,793,800.00    

15 สํานักงานทรัพยสินฯ -                       -           35,526,535.44      100.00     35,526,535.44    

16 โรงแรมมหาวิทยาลัย -                       -           9,425,517.67        100.00     9,425,517.67      

17 โรงพิมพมหาวิทยาลัย -                       -           5,009,434.16        100.00     5,009,434.16      

561,546,270.00 61.55      350,838,777.17   38.45       912,385,047.17 

 รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา  รายไดจากแหลงอ่ืน

รวม

คณะ/สํานักลําดับ รวมจํานวนเงิน
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แผนภูมิท่ี 2 แสดงผลการดําเนินงานหารายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาและรายไดจากแหลงอ่ืน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
ทั้ง น้ี สําหรับผลการดําเนินงานหารายไดจากแหลงอ่ืน (นอกเหนือจากคาธรรมเนียม

การศึกษา) ที่มีผลการดําเนินงานยังไมบรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด เชน การหารายไดจากการบริหาร
จัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม เนื่องจากไมมีผูสมัครเขารับการฝกอบรม เน่ืองจาก
หนวยงานตนสังกัดจัดฝกอบรมใหกลุมเปาหมาย แนวทางการแกไขคือ มหาวิทยาลัยควรเปนเจาภาพในการ
ประชาสัมพันธหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหมทุกหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน
จําแนกตามกลยุทธและมาตรการ รายละเอียดตามตารางท่ี 3  
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ตารางที่ ๓ สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

 ผลตางระหวางแผน-ผล

การดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)-(7)

1.1) การสรางรายได

จากการจัดการศึกษา

(1) การรับนักศึกษาใหไดตามแผนการรับ

(2) การเพ่ิมอัตราการคงอยูของนักศึกษา

(3) การบริหารจัดการลูกหน้ีคางชําระ

(4) การรับนักศึกษาตางชาติ

เงินรายไดจาก

คาธรรมเนียมการศึกษา

 (บาท)

   560,065,100.00      561,546,270.00        1,481,170.00

รอยละรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 59                     61.55                     2.55

รอยละรายไดจากแหลงอ่ืน รอยละ 41                     38.45 -                   2.55

รวมเงินรายไดจาก

แหลงอ่ืน (บาท)

   298,284,180.00      350,838,777.17      52,554,597.17

(5) การเปดหลักสูตรสําหรับวัยทํางาน

(6) การเปดหลักสูตรที่ใชการจัดการศึกษา

แบบดิจิทัล

(7) เปดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด (หลักสูตรพันธุใหม)

จํานวนเงินรายไดจาก

การบริหารจัดการ

หลักสูตร Non Degree

 หรือหลักสูตรรูปแบบ

ใหม (บาท)

          18,887,600            225,000.00 -    18,662,600.00

1.2) จัดกิจกรรมพิเศษ

เพ่ือหารายไดโดยศิษยเกา

 และแหลงทุนบริจาคอ่ืนๆ

(1) การระดมทุนจากศิษยเกา

(2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายไดโดยศิษย

เกา

(3) การระดมเงินบริจาคจากแหลงอ่ืน รวมท้ัง

ทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก เชน 

งบประมาณสนับสนุนจาก สบพช.

รายไดจากการรับ

บริจาคและการจัด

กิจกรรมเพ่ือหารายได 

(บาท)

         58,835,200       65,635,969.70        6,800,769.70

1.การหารายไดเพ่ือการมี

เสถียรภาพทางการเงิน

1.1 รายไดจากการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และการบริหาร

จัดการทรัพยสินเพ่ิมขึ้นและ

เพียงพอตอการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.) สรางรายไดจากการ

ดําเนินงานตามพันธกจิของ

มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ ๓ สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตอ) 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

 ผลตางระหวางแผน-ผล

การดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)-(7)

1.3) เพ่ิมรายไดจากการ

จัดการวิจัยและทรัพยสิน

ทางปญญา

(1) นําผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใชประโยชน

เชิงพาณิชย

(2) การหารายไดจากการขายทรัพยสินทางปญญา

จากผลงานวิจัย

จํานวนเงินรายไดจากการ

ใชประโยชนผลงานวิจัย

หรือทรัพยสินทางปญญา

จากผลงานวิจัย (บาท)

           3,090,000                   270,483.21 -           2,819,516.79

(3) การหาทุนวิจัยจากแหลงวิจัยภายนอก

(4) สรางความรวมมือดานวิจัยกับภาคเอกชน

จํานวนเงินจากแหลงทุน

วจัิยภายนอก (บาท)

         36,614,700              26,318,397.03 -        10,296,302.97

(1) จัดหลักสูตรฝกอบรมระยะส้ัน

(2) การใหบริการวิชาการตามความตองการของ

หนวยงานภายนอก

(3) การเปนที่ปรึกษาโครงการใหกับหนวยงาน

ภายนอก

จํานวนเงินรายไดจากการ

ใหบริการวิชาการ (บาท)

       138,914,480            115,120,388.92 -        23,794,091.08

(4) การใหบริการของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร

(5) จัดต้ังศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

(6) การใหบริการของหนวยทดสอบมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(7) การตรวจวิเคราะหมาตรฐาน

รายไดของศูนยทดสอบ 

และศูนยเคร่ืองมือตางๆ 

(บาท)

         19,090,000              17,287,942.00 -           1,802,058.00

(8) การหารายไดจากการใหบริการทางการแพทย จํานวนเงินรายไดจาก

โรงพยาบาล (บาท)

         22,852,200              23,232,765.42                380,565.42

1.4) การหารายไดจากการ

บริการวิชาการ

1.การหารายไดเพ่ือการมี

เสถียรภาพทางการเงิน

1.1 รายไดจากการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และการบริหารจัดการทรัพย สิน

เพ่ิมข้ึนและเพียงพอตอการ

สนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

1.) สรางรายไดจากการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ ๓ สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

 ผลตางระหวางแผน-ผล

การดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)-(7)

1.การหารายไดเพ่ือการมี

เสถียรภาพทางการเงิน

1.1 รายไดจากการดําเนินงาน

ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

และการบริหารจัดการทรัพย สิน

เพ่ิมข้ึนและเพียงพอตอการ

สนับสนุนการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย

1.) สรางรายไดจากการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

2.1) เพ่ิมรายไดจากการ

บริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพย สิน

(1) การหารายไดจากสนามกีฬา

(2) การหารายไดจากโรงแรม

(3) การหารายไดจากศูนยประชุมอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

(4) การเพ่ิมรายไดจากผลผลิตของคณะและ

มหาวิทยาลัย (ผลผลิตท่ีมาจากการเรียนการสอน)

(5) การเพ่ิมรายไดจากผลผลิตของคณะ และ

มหาวิทยาลัย (ส่ิงของหรือผลิตภัณฑที่หนวยงานผลิต

เพ่ือจําหนายโดยเฉพาะ และมิไดมาจากผลผลิตจาก

การเรียนการสอน)

(6) การเพ่ิมรายไดจากการเชาพ้ืนที่

(7) การเพ่ิมรายไดจากการใชสิทธิในลิขสิทธ์ิของ

มหาวิทยาลัย

จํานวนเงินรายไดจากการ

บริหารทรัพยากร และการ

ดําเนินงานดานตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย (บาท)

         90,957,500            102,747,830.89 -        11,790,330.89
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ตารางที่ 4  สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการดําเนินงานหารายไดจากแหลงอื่น (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศกึษา) ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน     
(รายไดกอนหักคาใชจาย) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 เปาหมาย/แผนการหา

รายไดจากแหลงอ่ืน 

ไตรมาสท่ี 4

(คณะเสนอเม่ือ

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 

2561)

 ผลการดําเนินงานการ

หารายไดจากแหลงอ่ืน 

ส้ินไตรมาส 4 

(ขอมูลจากกองคลัง)

 ผลตางระหวาง

เปาหมาย 

และผลการดําเนินงาน 

 รอยละ

ผลการ

ดําเนินงาน

(1) (2) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)=(17)-(15) (19)=(18)*1

00/(15)

(20)=(17)-(16) (21)=(20)*100

/(16)

1 นิติศาสตร        8,930,000.00        1,654,105.00       7,275,895.00        81.48      20,647,000.00            14,971,600.00           3,219,905.00 -   17,427,095.00 -      84.40 -   11,751,695.00 -           78.49

2 รัฐศาสตร        1,609,000.00        2,552,292.16 -        943,292.16 -      58.63        5,380,000.00              5,380,000.00           2,682,632.16 -     2,697,367.84 -      50.14 -      2,697,367.84 -           50.14

3 บรหิารศาสตร        2,560,000.00        4,685,978.40 -     2,125,978.40 -      83.05      17,055,000.00            17,055,000.00           6,461,128.40 -   10,593,871.60 -      62.12 -   10,593,871.60 -           62.12

4 ศิลปศาสตร        5,181,000.00        2,247,012.81       2,933,987.19        56.63      11,598,000.00            11,598,000.00           2,742,864.19 -     8,855,135.81 -      76.35 -      8,855,135.81 -           76.35

5 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข     31,984,900.00     63,770,063.38 -   31,785,163.38 -      99.38      37,134,114.00            70,178,800.00        67,581,604.42     30,447,490.42        81.99 -      2,597,195.58 -              3.70

6 พยาบาลศาสตร        6,060,040.00        3,244,792.28       2,815,247.72        46.46      20,545,400.00            20,545,400.00           5,016,592.28 -   15,528,807.72 -      75.58 -   15,528,807.72 -           75.58

7 เภสัชศาสตร        3,687,500.00        5,891,007.52 -     2,203,507.52 -      59.76        9,600,000.00              9,600,000.00           8,251,877.52 -     1,348,122.48 -      14.04 -      1,348,122.48 -           14.04

8 ศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร           900,000.00        5,627,353.48 -     4,727,353.48 -    525.26        9,155,940.00              1,590,000.00           5,873,922.48 -     3,282,017.52 -      35.85        4,283,922.48           269.43

9 วิทยาศาสตร        7,120,000.00     35,381,679.72 -   28,261,679.72 -    396.93      32,270,000.00            32,270,000.00        43,892,898.72     11,622,898.72        36.02     11,622,898.72             36.02

10 วิศวกรรมศาสตร        5,125,500.00     13,063,896.89 -     7,938,396.89 -    154.88      21,505,000.00            24,057,600.00        17,775,725.34 -     3,729,274.66 -      17.34 -      6,281,874.66 -           26.11

11 เกษตรศาสตร        4,524,700.00     12,293,389.39 -     7,768,689.39 -    171.70      22,033,300.00            22,033,300.00        15,504,976.97 -     6,528,323.03 -      29.63 -      6,528,323.03 -           29.63

12 สํานักงานอธิการบดี                           -       91,809,979.99 -   91,809,979.99 #DIV/0!                            -           101,357,700.00      121,438,324.42   121,438,324.42 #DIV/0!     20,080,624.42             19.81

13 สํานักวิทยบริการ             33,000.00           246,073.00 -        213,073.00 -    645.68           139,500.00                 119,000.00              306,838.00          167,338.00     119.96           187,838.00           157.85

14 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย             30,000.00           128,000.00 -           98,000.00 -    326.67           150,000.00                 150,000.00              128,000.00 -          22,000.00 -      14.67 -           22,000.00 -           14.67

15 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน     11,492,830.00     24,778,136.54 -   13,285,306.54 -    115.60      19,520,130.00            32,634,000.00        35,526,535.44     16,006,405.44        82.00        2,892,535.44                8.86

16 สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย        3,500,000.00        7,457,858.57 -     3,957,858.57 -    113.08      12,000,000.00            12,000,000.00           9,425,517.67 -     2,574,482.33 -      21.45 -      2,574,482.33 -           21.45

17 โรงพิมพมหาวิทยาลัย        3,600,000.00        3,461,834.44          138,165.56           3.84      10,444,500.00            10,444,500.00           5,009,434.16 -     5,435,065.84 -      52.04 -      5,435,065.84 -           52.04

รวม     96,338,470.00   278,293,453.57 - 181,954,983.57 -    188.87    249,177,884.00         385,984,900.00      350,838,777.17   101,660,893.17        40.80 -   35,146,122.83 -              9.11

ผลตางระหวาง

ประมาณการรายรับเงิน

รายไดจากแหลงอ่ืน ท่ี

สภาอนุมัติเม่ือ 

9/2561 เม่ือวันท่ี 29

 กันยายน 2561 และ

ผลการดําเนินงานการ

หารายไดจากแหลงอ่ืน 

ป 2562 

ณ ส้ินไตรมาส 4

รอยละ

ผลการดําเนินงาน

ปงบประมาณ 2562  แผนในการหารายได 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 

(ในแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใชจายงบประมาณ

รายจายประจําป 2562 : 

สภามหาวิทยาลัย 

มีมติอนุมัติเม่ือการประชุม

คร้ังท่ี 9/2561

เม่ือ 29 กันยายน 2561)

ส้ินไตรมาส 4

รวมเปาหมาย/แผนการ

หารายไดจากแหลงอ่ืน 

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

(ไตรมาสท่ี 1 - 4)

 สรุปผลการดําเนินงาน 

การหารายไดจากแหลงอ่ืน 

(ผลการดําเนินงานสะสม

ต้ังแตไตรมาสท่ี 1 - 4)

(ขอมูลจากกองคลัง)

ผลตางระหวาง

เปาหมายและผลการ

ดําเนินงาน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 

2562

รอยละ

ผลการ

ดําเนินงาน

ลําดับ คณะ/สํานัก
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ตารางที่ 5  สรุปแผน-ผลการจัดหาเงินคงเหลือจากการดําเนินงานหารายไดจากแหลงอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ลําดับ 

ที ่
คณะ/สํานัก แผนการจัดหา 

เงินคงเหลือ 

จาการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงาน 

การหารายไดจากแหลงอ่ืน   

ผลการจัดหา 

เงินคงเหลือ 

จากการดําเนินงาน 

ผลตางแผน-ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

(1) (2) (3) (4) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)*100/(3) 

1 นิติศาสตร       12,975,580        3,219,905.00      1,179,773.04  -   11,795,806.96  -      90.91  

2 รัฐศาสตร         619,000        2,682,632.16       275,336.42  -     343,663.58  -      55.52  

3 บริหารศาสตร       6,260,500        6,461,128.40      2,777,075.43  -    3,483,424.57  -      55.64  

4 ศิลปศาสตร       5,181,000        2,742,864.19      1,482,698.81  -    3,698,301.19  -      71.38  

5 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ       8,024,997      67,581,604.42    26,385,386.73    18,360,389.73       228.79  

6 พยาบาลศาสตร       5,651,340        5,016,592.28       748,092.36  -    4,903,247.64  -      86.76  

7 เภสัชศาสตร       2,091,250        8,251,877.52       522,347.52  -    1,568,902.48  -      75.02  

8 ศิลปประยุกตฯ       2,292,606        5,873,922.48      1,938,797.06  -     353,808.94  -      15.43  

9 วิทยาศาสตร       4,107,500      43,892,898.72     5,069,324.82      961,824.82        23.42  

10 วิศวกรรมศาสตร       4,982,130       17,775,725.34      3,008,913.65  -    1,973,216.35  -      39.61  

11 เกษตรศาสตร       9,499,292       15,504,976.97      7,131,958.34  -    2,367,333.66  -      24.92  

12 สํานักงานอธิการบดี       121,438,324.42     17,397,182.00     17,397,182.00           -   

13 สํานักวิทยบรกิาร        119,500        306,838.00      306,838.00      187,338.00       156.77  

14 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย         150,000         128,000.00        74,000.00  -      76,000.00  -      50.67  

15 สํานักงานบริหารทรัพยสินฯ       12,727,230       35,526,535.44              -   -   12,727,230.00  -     100.00  

16 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ         470,000        9,425,517.67              -   -     470,000.00  -     100.00  

17 โรงพิมพมหาวิทยาลัย         450,225        5,009,434.16              -   -     450,225.00  -     100.00  
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ลําดับ 

ที ่
คณะ/สํานัก แผนการจัดหา 

เงินคงเหลือ 

จาการดาํเนินงาน 

 ผลการดาํเนินงาน 

การหารายไดจากแหลงอ่ืน   

ผลการจัดหา 

เงินคงเหลือ 

จากการดําเนินงาน 

ผลตางแผน-ผลการ
ดําเนินงาน 

รอยละ 

(1) (2) (3) (4) (4) (5)=(4)-(3) (6)=(5)*100/(3) 

  รวม   75,602,150.00     350,838,777.17    68,297,724.18  -  7,304,425.82        19.47  
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ณ สิ้นไตรมาส 4 คณะ/หนวยงานสรุปผลการจัดหาเงินคงเหลือจากการดําเนินงานหารายได
จากแหลงอื่น พบวาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข มีเงินคงเหลือจากการดําเนินงานจํานวน 
26,385,386.73 บาท สูงกวาแผนจํานวน 18,360,389.73 บาท คิดเปน 228.79 คณะวิทยาศาสตร มี
เงินคงเหลือจากการดําเนินงานจํานวน 5,069,324.82 บาท สูงกวาแผนจํานวน 961,824.82 บาท คิด
เปนรอยละ 23.42 และสํานักวิทยบริการ มีเงินคงเหลือจากการดําเนินงานจํานวน 306,838 บาท สูงกวา
แผนจํานวน 187,338 บาท คิดเปนรอยละ 156.77  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยตัวชี้วัดการดําเนินงาน จํานวน ๓ ตัวชี้วัด 
ดังนี ้

๒.๑ รอยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีกําหนด (ขอมูลจาก
กองแผนงาน) ผลการดําเนินงานภาพรวม คิดเปนรอยละ 60.65 จากคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ ๘๕  

ท้ังน้ี นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบเพ่ือใชในการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีผลการจัดสรรงบประมาณตามตารางที่ 6 และ
แผนภูมิที่ 3 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบแผนและผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายการจัดสรร ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  

 
 

ทั้งนี ้การจัดสรรงบประมาณที่ไมเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด เปนผลมาจาก งบบุคลากรท่ีมี
อัตราสวนเกินกวานโยบายที่กําหนด และไมสามารถจัดสรรงบประมาณในบางนโยบายได เนื่องจากขอจํากัดใน
การดําเนนิงานในบางดาน เชน ดานการวิจัย เปนตน  
 
 

ลําดับท่ี ประเภท-รายการ รอยละภาพรวม 

ป 2562

1 ดานการผลิตบัณฑิต 70 63.24

1.1 งบบคุลากร ไมเกิน 50 51.79

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไมนอยกวา 20 11.44

1.3 งบลงทุนและคาซอมแซมครุภณัฑและส่ิงกอสราง - -

2 ดานพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย ไมนอยกวา 8 3.63

3 ดานใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา 8 13.07

4 ดานสืบสาน เผยแพร ฟนฟูและอนุรักษ ศิลปวัฒนธรรม 0.5 0.64

5 ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมเกิน 10 17.27

6 ดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย 1.5 1.17

7 ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2 0.99

 100.00         100.00รวม

รอยละเปาหมาย
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แผนภูมิท่ี 3 แสดงผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดรอยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถดําเนินงานได 
๒.๒ รอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (ขอมูลจากกอง

แผนงาน) ผลการดําเนินงานภาพรวม คิดเปนรอยละ 95.87 จากคาเปาหมายที่ กําหนดไว รอยละ ๑๐0 
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 4 
 

 
 

แผนภูมทิี่ 4  แสดงผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดรอยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถดําเนินงานได 
   ตามเปาหมายที่กําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
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ทั้งนี้ การเบิกจายงบประมาณแผนดินท่ีไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด (เปาหมายการเบิก
จายเงินงบประมาณแผนดิน ณ สิ้นไตรมาส 4 รอยละ 100) เน่ืองจากการเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีกําหนด เพราะผูรับจางขาดสภาพคลองทางดานการเงิน ไมสามารถดําเนินการกอสรางตามแผนที่
กําหนด และสําหรับรายการผูกพันขามปงบประมาณ มหาวิทยาลัยไมสามารถลงนามในสัญญาไดตามแผนที่
กําหนด เนื่องจากรายการผูกพันขามปงบประมาณตองไดรับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณกอนจึงจะ
สามารถลงนามในสัญญาได สงผลใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนด โดยมีแผนและผลการการเบิก
จายเงินงบประมาณแผนดิน จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายละเอียดตามตารางที่ 7 ดังน้ี 
ตารางท่ี 7  ตารางเปรียบเทียบแผนและผลการการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

 
 
 

 
 
 

ลําดับ คณะ/สํานัก งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

ผลการเบิกจาย  รอยละการ

เบิกจาย

1 นิติศาสตร                  463,800.00              408,800.00        100.00

2 รัฐศาสตร                  822,600.00              822,600.00        100.00

3 บริหารศาสตร               2,165,000.00           2,165,000.00        100.00

4 ศิลปศาสตร               4,323,700.00           3,625,655.55        100.00

5 วิทยาลัยแพทยฯ             53,215,444.00         37,560,867.09        100.00

6 พยาบาลศาสตร             15,067,880.00         15,067,880.00        100.00

7 เภสัชศาสตร             45,686,300.00         17,788,554.75          59.86

8 ศิลปประยุกตฯ                  332,600.00              332,600.00        100.00

9 วิทยาศาสตร             22,432,860.00         18,249,186.67        100.00

10 วิศวกรรมศาสตร             11,275,240.00           7,302,830.11        100.00

11 เกษตรศาสตร             11,627,700.00         10,294,990.38        100.00

12 สํานกังานอธิการบดี          693,097,476.00      494,849,796.31          97.52

13 สํานกัวิทยบริการ               4,666,600.00           2,844,583.02          93.57

14 สํานกัคอมพิวเตอรฯ               3,796,200.00           3,342,991.50        100.00

15 สํานกังานทรัพยสินฯ                    75,900.00                75,889.00        100.00

16 โรงแรมมหาวิทยาลัย                                  -                                -                   -   

17 โรงพิมพมหาวิทยาลัย                                  -                                -                   -   

         869,049,300.00      614,732,224.38          95.87รวม
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๒.๓ รอยละของโครงการที่ดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
(ขอมูลจากกองคลัง) ผลการดําเนินงานภาพรวม คิดเปนรอยละ 52.03 จากคาเปาหมายท่ีกําหนดไว รอยละ 100 

 

แผนภูมิที่ 5  แสดงผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดรอยละของโครงการที่ดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินรายได 
  ตามระยะเวลาที่กําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

ทั้งน้ี โครงการท่ีดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดที่ไมเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
เปนผลมาจาก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก จะเบิกจายงบประมาณแผนดินใหเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 
เปนลําดับแรก แลวจึงเบิกจายงบประมาณเงินรายไดในลําดับตอมา อีกทั้ง คณะ/วิทยาลัย/สํานัก จะเบิกจาย
งบประมาณเงินรายไดในโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่กําหนด ใหเปนไปอยางประหยัด คุมคา และคํานึงถึง
ผลประโยชนของสวนราชการเปนหลัก และมีผลการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดจําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/
สาํนัก รายละเอียดตามตารางที่ 8 ดังนี ้
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ตารางที่ 8  สรุปผลการดําเนินงานเบิกจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานจําแนกตามกลยุทธและมาตรการ ดังตารางท่ี 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ คณะ/สํานัก งบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

ผลการเบิกจาย  รอยละการ

เบิกจาย

1 นิติศาสตร             32,236,935.00           8,567,735.10          26.58

2 รัฐศาสตร             25,502,200.00           7,827,342.35          30.69

3 บริหารศาสตร             82,172,800.00         28,553,644.86          34.75

4 ศิลปศาสตร             41,467,700.00         14,296,251.61          34.48

5 วิทยาลัยแพทยฯ             99,694,993.00         57,494,467.74          57.67

6 พยาบาลศาสตร             32,601,760.00           7,739,310.23          23.74

7 เภสัชศาสตร             47,645,100.00         27,067,542.42          56.81

8 ศิลปประยุกตฯ             16,242,879.48           7,782,367.66          47.91

9 วิทยาศาสตร             81,455,910.00         60,767,762.30          74.60

10 วิศวกรรมศาสตร             56,284,529.00         34,016,021.25          60.44

11 เกษตรศาสตร             35,165,501.00         17,951,161.46          51.05

12 สํานักงานอธิการบดี          278,199,172.00      144,783,952.19          52.04

13 สํานักวิทยบริการ             14,956,400.00           8,011,356.83          53.56

14 สํานักคอมพิวเตอรฯ             14,973,000.00         11,847,919.84          79.13

15 สํานักงานทรัพย สินฯ             37,270,250.00         26,257,786.98          70.45

16 โรงแรมมหาวิทยาลัย             11,652,228.00           7,974,528.15          68.44

17 โรงพิมพมหาวิทยาลัย               8,355,600.00           5,564,554.39          66.60

         915,876,957.48      476,503,705.36          52.03รวม
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ตารางที่ 9 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

 ผลตางระหวางแผน-ผล

การดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)-(7)

1.) พัฒนาระบบ และกลไกการ

จัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลอง

กับพันธกิจและยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย

1.1) ออกระเบียบ 

หลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขในการจัดสรร

งบประมาณท่ีสอดคลองกับ

พันธกิจและยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย

(1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขใน

การจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลองกับพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

(2) การจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับพันธกิจ

และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

รอยละการจัดสรร

งบประมาณท่ีสามารถ

ดําเนินงานไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด

85                             60.65                         24.35

2.) พัฒนาระบบ และกลไกการ

บริหารงบประมาณและการเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ มีความ

โปรงใสและตรวจสอบได

1.1) ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานขอมูลทางการเงิน 

(UBUFMIS) เพ่ือการบริหาร

งบประมาณและการเงิน 

และการวิเคราะหขอมูลเพ่ือ

การตัดสินใจในทางบริหารได

1.2) ปรับปรุงกลไกการ

บริหารงบประมาณ และการ

รักษาวินัยดานงบประมาณ

และการคลัง

(1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานขอมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพ่ือการบริหาร

งบประมาณและการเงิน และการวิเคราะหขอมูล

เพ่ือการตัดสินใจในทางบริหารได

(2) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เก่ียวของกับการเงินใหมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลองกับ

การดําเนินงาน และดําเนินงานไดอยางคลองตัว

(3) การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑเพ่ือรักษา

วินยัดานงบประมาณและการคลัง

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณแผนดิน

เปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนด

100  95.87

(จํานวน 

840,815,998.45บาท)

-                          4.13

2. พัฒนาการบริหาร

งบประมาณและการเงินใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย

2.1 มีระบบการจัดสรร

งบประมาณ การบริหารจัดการ

และการควบคุมการใชจาย

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลอง

กับยุทธศาสตร และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 9 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

 ผลตางระหวางแผน-ผล

การดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)-(7)

2. พัฒนาการบริหาร

งบประมาณและการเงินใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย (ตอ)

2.1 มีระบบการจัดสรร

งบประมาณ การบริหารจัดการ

และการควบคุมการใชจาย

งบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 

โปรงใส ตรวจสอบได สอดคลอง

กับยุทธศาสตร และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย (ตอ)

3.)  พัฒนาระบบ และกลไกการ

การควบคุมติดตามการใชจาย

งบประมาณและการเงิน

1.1) กําหนดนโยบายเรงรัด

การเบิกจาย เพ่ือกํากับและ

ติดตามการใชจาย

งบประมาณ

(1) เรงรัดการใชจายรายจายประจําใหเปนไปตาม

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการและ

ระยะเวลาที่กําหนด

(2) เรงรัดการกอหน้ีผูกพันสําหรับรายจายงบลงทุน

เพ่ือใหผลการเบิกจายเปนไปตามมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ

(3) การจัดทํารายงานทางการเงินและบัญชีทุกราย

ไตรมาส ทุกส้ินปงบประมาณ และมีการตรวจสอบ

บัญชี ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก

รอยละของโครงการท่ี

ดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณเงนิรายไดตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด

100  52.03

(จํานวน 

476,503,705.36 บาท)

-                       47.97



- 43 - 
 

43 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย
ประกอบดวยตัวชี้วัดการดําเนินงาน จาํนวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี ้

๓.๑ จํานวนคาใชจายงบดําเนินงานท่ีลดลงเม่ือเทียบกับปที่ผานมา (ขอมูลจากกองคลัง) ผล
การดําเนินงานภาพรวม เพ่ิมขึ้นจํานวน 10.56 ลานบาท จากคาเปาหมายที่กําหนดไว ลดลงจํานวน 5.๕ ลาน
บาท  

 

แผนภูมิที่ 6  แสดงผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดจํานวนคาใชจายงบดําเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปที่ผานมา  
  ตามระยะเวลาที่กําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
อยางไรก็ตาม สําหรับการลดรายจายที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน เน่ืองจากใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลยัไดจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายได หมวดงบดําเนินงาน สําหรับ
การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย และเพ่ือสนับสนุน
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาเพ่ิมขึ้น จึงสงผลใหหนวยงานมีผลการเบิกจายงบ
ดําเนินงานสูงขึ้น เม่ือเทียบกับปที่ผานมา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายละเอียดตามตารางท่ี 10 ดังนี ้
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ตารางท่ี 10 เปรียบเทียบผลการดําเนินงานเบิกจายงบดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 
2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป 2561 ป 2562

1 นิติศาสตร          5,964,164.36           6,097,830.31          133,665.95                 0.13

2 รัฐศาสตร          3,492,218.53           4,314,334.13          822,115.60                 0.82

3 บริหารศาสตร        22,742,037.11        20,700,190.77 -     2,041,846.34 -               2.04

4 ศิลปศาสตร        17,216,837.09        13,016,326.23 -     4,200,510.86 -               4.20

5 แพทยศาสตร        35,098,573.77        44,041,960.12       8,943,386.35                 8.94

6 พยาบาลศาสตร          3,562,592.99           3,234,282.20 -        328,310.79 -               0.33

7 เภสัชศาสตร          8,001,665.40           9,809,581.00       1,807,915.60                 1.81

8 ศิลปประยุกต          2,241,194.91           2,072,818.18 -        168,376.73 -               0.17

9 วิทยาศาสตร        20,560,322.50        25,354,072.56       4,793,750.06                 4.79

10 วิศวกรรมศาสตร        25,006,707.43        22,857,594.30 -     2,149,113.13 -               2.15

11 เกษตรศาสตร        19,240,623.91        10,711,559.49 -     8,529,064.42 -               8.53

12 ส.อธิการบดี      104,215,737.51      100,504,361.96 -     3,711,375.55 -               3.71

13 ส.วิทยบริการ        10,173,647.34        10,741,059.84          567,412.50                 0.57

14 ส.คอมพิวเตอร          5,487,059.99           5,512,191.84            25,131.85                 0.03

15 ส.ทรัพยสิน          8,551,692.94        25,240,998.98     16,689,306.04               16.69

16 โรงแรม          8,522,350.66           7,816,648.15 -        705,702.51 -               0.71

17 โรงพิมพ          5,461,833.10           4,072,527.56 -     1,389,305.54 -               1.39

     305,539,259.54      316,098,337.62     10,559,078.08               10.56

 จํานวนท่ีลดลง

(คาเปาหมาย 5.5

 ลานบาท)

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  การเบิกจายงบดําเนินงาน

รวม

 เพ่ิม-ลด
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๓.๒ รอยละจํานวนคาใชจายดานบุคลากร (ขอมูลจากกองคลังและกองแผนงาน) ผลการ
ดําเนินงานภาพรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 2.94 จากคาเปาหมายที่กําหนดไว ลดลงรอยละ ๕  
 

 

แผนภูมทิี่ 7  แสดงผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดรอยละจํานวนคาใชจายดานบุคลากร  
                   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปที่ผานมา ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
อยางไรก็ตาม จํานวนคาใชจายดานบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปที่ผานมา อาจเปนผลมา

จาก คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ไดรับอนุมัติปรับแหลงงบประมาณในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จางดวยเงิน
รายไดของ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก เปนการจางดวยเงินงบประมาณแผนดิน และมีคาใชจายในสวนเงินประจํา
ตําแหนงทางวิชาการเพ่ิมข้ึนตามจํานวนผูมีตําแหนงทางวิชาการ และการเพ่ิมเงินเดือนและคาจางของ
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยมีผลการเบิกจายคาใชจายดานบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปทีผ่าน
มา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายละเอียดตามตารางที่ 11 ดังน้ี 

 
ตารางที่ 11  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานเบิกจายงบบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

และ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน 

การเบิกจายงบบุคลากร 

เพิ่ม-ลด 

รอยละ 

(คาเปาหมาย 

รอยละ 5) 
ป 2561 ป 2562 

1 นิติศาสตร    15,531,024.38     13,174,670.80  -  2,356,353.58  -     15.17  

2 รัฐศาสตร    15,778,232.75     13,581,227.96  -  2,197,004.79  -     13.92  

15.5310
15.7782

43.0499
72.5798

43.6421
7.8088

50.8173
12.2426

106.1979
70.7384

58.5359
88.5766

16.4730
6.7223

4.2206
2.8103

1.3809

13.1747
13.5812

40.5732
78.6632

58.0137
7.8702

53.2542
10.1420

106.5131
71.6019

59.4937
89.6962

17.3237
6.6168

4.3284
2.9343

1.4920

0.0000 20.0000 40.0000 60.0000 80.0000 100.0000 120.0000
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วิศวกรรมศาสตร
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ส.คอมพิวเตอร

ส.ทรพัยสิน
โรงแรม

โรงพิมพ

ป2562 ป2561
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ลําดับ คณะ/หนวยงาน 

การเบิกจายงบบุคลากร 

เพิ่ม-ลด 

รอยละ 

(คาเปาหมาย 

รอยละ 5) 
ป 2561 ป 2562 

3 บริหารศาสตร    43,049,948.04     40,573,237.11  -  2,476,710.93  -      5.75  

4 ศิลปศาสตร    72,579,787.19     78,663,170.50    6,083,383.31         8.38  

5 แพทยศาสตร 43,642,133.03    58,013,743.76  14,371,610.73        32.93  

6 พยาบาลศาสตร     7,808,793.50      7,870,196.17       61,402.67         0.79  

7 เภสัชศาสตร    50,817,309.00     53,254,212.74    2,436,903.74         4.80  

8 ศิลปประยุกต    12,242,599.60     10,142,042.99  -  2,100,556.61  -     17.16  

9 วิทยาศาสตร   106,197,877.51    106,513,145.37      315,267.85         0.30  

10 วิศวกรรมศาสตร    70,738,445.59     71,601,917.54      863,471.95         1.22  

11 เกษตรศาสตร    58,535,871.24     59,493,748.82      957,877.58         1.64  

12 ส.อธิการบดี    88,576,571.49     89,696,240.59    1,119,669.10         1.26  

13 ส.วิทยบริการ    16,473,013.77     17,323,729.52      850,715.75         5.16  

14 ส.คอมพิวเตอร     6,722,319.00      6,616,834.20  -   105,484.80  -      1.57  

15 ส.ทรัพยสิน     4,220,596.66      4,328,400.00      107,803.34         2.55  

16 โรงแรม     2,810,262.10      2,934,349.78      124,087.68         4.42  

17 โรงพิมพ     1,380,927.70      1,492,026.83      111,099.13         8.05  

รวม  634,459,373.70   643,032,045.91   8,572,672.21        2.94  

 
๓.๓ รอยละจํานวนหนวยการใชไฟฟา (ขอมูลจากสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม) 

ผลการดําเนินงานในภาพรวม เพ่ิมขึ้นรอยละ 22.28 จากคาเปาหมายที่กําหนดไว ลดลงรอยละ ๒  

 
แผนภูมิที่ 8  แสดงผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดรอยละจํานวนหนวยการใชไฟฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2562 เม่ือเทียบกับปที่ผานมา ณ ส้ินไตรมาส 4 
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ทั้งนี้  สําหรับการลดรายจายที่ มีผลการดําเนินงานไม เปนไปตามแผน เนื่องจากใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการดําเนินงานโครงการ/
กิจกรรมสําหรับการพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มข้ึน จึงสงผลใหหนวยงานมีการใช
กระแสไฟฟาสูงข้ึน อีกท้ัง ในบางคณะไดรับมอบอาคารท่ีทําการหลังใหม จึงทําใหคากระแสไฟฟาสูงข้ึน  โดยมี
จํานวนหนวยการใชไฟฟาที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปที่ผานมา จําแนกตามคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ตามตารางท่ี ๑2 
ดังนี ้

ตารางท่ี ๑2  เปรียบเทียบผลการดําเนินงานเพื่อลดหนวยการใชกระแสไฟฟา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 และ 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 ป2561  ป2562

1 นิติศาสตร             204,439.01              224,777.00            20,337.99                 9.95

2 รัฐศาสตร             169,297.00              169,274.00 -                  23.00 -               0.01

3 บริหารศาสตร             347,924.00              408,193.01            60,269.01               17.32

4 ศิลปศาสตร             389,109.00              490,181.39          101,072.39               25.98

5 แพทยศาสตร             959,214.00           1,618,227.00          659,013.00               68.70

6 พยาบาลศาสตร             151,055.00              179,526.00            28,471.00               18.85

7 เภสัชศาสตร             411,302.00              503,133.00            91,831.00               22.33

8 ศิลปประยุกต               56,365.80                78,799.80            22,434.00               39.80

9 วิทยาศาสตร          1,146,572.30           1,269,082.31          122,510.01               10.68

10 วิศวกรรมศาสตร             809,989.00              858,341.00            48,352.00                 5.97

11 เกษตรศาสตร             585,612.90              625,528.40            39,915.50                 6.82

12 ส.อธิการบดี          2,021,443.00           2,839,937.05          818,494.05               40.49

13 ส.วิทยบริการ             569,020.00              537,998.00 -          31,022.00 -               5.45

14 ส.คอมพิวเตอร             616,844.00              618,547.00              1,703.00                 0.28

15 ส.ทรัพยสิน             665,900.76              757,367.60            91,466.84               13.74

16 โรงแรม             244,400.00              252,208.00              7,808.00                 3.19

17 โรงพิมพ               34,420.00                42,540.00              8,120.00               23.59

         9,382,907.77        11,473,660.56       2,090,752.79               22.28

 รอยละ

(ลดลงรอยละ 2)

 เพ่ิม-ลด

รวม

หนวยการใชไฟฟาลําดับ คณะ/หนวยงาน
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ตารางที่ 13 สรุปผลการดําเนนิงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4  

 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ทั้งป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชจายงบประมาณ

และลดรายจาย

3.1 การใชจายงบประมาณ

และทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ

1.) พัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานและประยุกตใช

เทคโนโลยีในการทํางาน

1.1) การจัดการ

สํานักงานดวยระบบ

สํานักงานอัตโนมัติ 

(Office Automation)

1.2) กําหนดนโยบายใน

การใชทรัพยากรรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพ

1.3) สงเสริมการใช

ทรัพยากรอยางประหยัด

(1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และ

การประชุมอิเล็กทรอนิกส

(2) พัฒนาระบบการประชมุอิเล็กทรอนิกส

(3) รณรงคการสรางจิตสํานึกในการประหยัด

ทรัพยากรส้ินเปลือง

(4) กําหนดมาตรการในการควบคุมการ

บริหารวัสดุส้ินเปลือง

(5) การรวมศูนยรถยนต

(6) การรวมศูนยเคร่ืองพิมพ

 จํานวนคาใชจายงบ

ดําเนินงานที่ลดลงเม่ือ

เทียบกับปท่ีผานมา 

(ลานบาท)

 ลดลง  5.5 ลานบาท  เพ่ิมข้ึน 10.56 ลานบาท

1.4) ชะลอการเปด

หลักสูตรที่รับนักศึกษา

ไมไดตามแผนการรับ

1.5) กําหนดนโยบายใน

การใชทรัพยากรบุคคล

รวมกันอยางประหยัด

(1) การรวมศูนยทรัพยากรบุคคล

(2) การปดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไมไดตาม

แผนการรับ

(3) การปรับโครงสรางองคกร

 รอยละของคาใชจาย

ดานบุคลากรท่ีลดลง

จากปท่ีผานมา

 ลดลง

รอยละ 5

 เพิ่มข้ึน 1.35

(จํานวน 

8,572,672.21 บาท)

2.) สงเสริมการประหยัด

พลังงานและคาใชจายดาน

สาธารณูปโภค

2.1) กําหนดมาตรการ

ในการประหยัดพลังงาน

และควบคุมคา

สาธารณูปโภค

(1) รณรงคการสรางจิตสํานึกในการประหยัด

พลังงาน

(2) กําหนดมาตรการในการควบคุมคา

สาธารณูปโภค

(3) รณรงคใชระบบ Solar cell และพลังงาน

ทดแทน

(4) การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรส

เซนตเปนแบบ LED

(5) การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเปน Inverter

รอยละของหนวยการ

ใชไฟฟาที่ลดลงเม่ือ

เทียบกับปท่ีผาน

 ลดลง

รอยละ 2

 เพ่ิมข้ึน 22.28

(จํานวน 

2,090,752.79

กิโลวัตตช่ัวโมง)
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ตารางที่ 14  สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการลดรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน     
 

 
 
 
 
 

 ดานการประหยัด

พลังงาน

 ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ดานบุคลากร  รวม  ดานการประหยัด

พลังงาน

 ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ดานบุคลากร  รวม

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10)=(7)+(8)+(9) (11) (12)

1 คณะนติิศาสตร          3,121.91     805,642.27     8,691,580.00     9,500,344.18                   -                          -    2,356,353.58     2,356,353.58       7,143,990.60              75.20

2 คณะรัฐศาสตร        75,000.00  1,000,000.00     1,170,000.00     2,245,000.00                   -                          -    2,197,004.79     2,197,004.79            47,995.21                2.14

3 คณะศิลปศาสตร  1,200,000.00     650,000.00     1,200,000.00     3,050,000.00     4,200,510.86     4,200,510.86 -     1,150,510.86 -            37.72

4 คณะศิลปประยุกต

และสถาปตยกรรมศาสตร

       21,899.00        27,421.00     1,544,640.00     1,593,960.00     37,505.53        168,376.73  2,100,556.61     2,306,438.87 -        712,478.87 -            44.70

5 คณะเกษตรศาสตร        29,075.00     141,600.00        158,400.00        329,075.00                   -       8,529,064.42                      -       8,529,064.42 -     8,199,989.42 -      2,491.83

6 คณะวิทยาศาสตร     100,000.00        75,000.00        400,000.00        575,000.00     92,418.07                        -                        -            92,418.07          482,581.93              83.93

7 คณะวิศวกรรมศาสตร     324,000.00     150,000.00                        -          474,000.00                   -       2,149,113.13                      -       2,149,113.13 -     1,675,113.13 -         353.40

8 คณะเภสัชศาสตร     257,773.90     420,000.00        150,000.00        827,773.90                   -                          -                        -                          -            827,773.90           100.00

9 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข

    576,000.00                      -                          -          576,000.00                   -                          -                        -                          -            576,000.00           100.00

10 คณะพยาบาลศาสตร     855,233.67     100,000.00     1,500,000.00     2,455,233.67       5,228.67        328,310.79                      -          333,539.46       2,121,694.21              86.42

11 คณะบริหารศาสตร        16,000.00     590,000.00        294,000.00        900,000.00                   -       2,041,846.34                      -       2,041,846.34 -     1,141,846.34 -         126.87

ผลตางระหวางแผน-

ผลการดําเนินงาน

รอยละของแผน/

เปาหมายการลด

รายจาย

ลําดับ คณะ/หนวยงาน แผน/เปาหมายการลดรายจาย ผลการดําเนินงาน
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ตารางที่ 14  สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการลดรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน (ตอ) 
 

 
 

  คณะ/หนวยงาน กําหนดเปาหมายในการลดรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในภาพรวม จํานวน 20,023,986.75 บาท และ ณ สิ้นไตรมาส 4 ผล
การดาํเนินงานลดรายจายในภาพรวม จํานวน 30,755,358.83 บาท ลดไดสูงกวาเปาหมายจํานวน 10,731,372.08 บาท คิดเปนรอยละ 53.59 คณะ/หนวยงานที่ไม
สามารถลดรายจายได ประกอบดวยคณะเภสัชศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และสํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

 ดานการประหยัด

พลังงาน

 ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ดานบุคลากร  รวม  ดานการประหยัด

พลังงาน

 ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ดานบุคลากร  รวม

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10)=(7)+(8)+(9) (11) (12)

12 สํานักงานอธิการบดี                      -                        -                          -                          -       3,711,375.55     3,711,375.55 -     3,711,375.55 #DIV/0!

13 สํานักวิทยบริการ                      -                        -                          -                          -    175,014.87                        -                        -          175,014.87 -        175,014.87 #DIV/0!

14 สํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย

                     -                        -                          -                          -                     -                          -       105,484.80        105,484.80 -        105,484.80 #DIV/0!

15 สํานักงานบริหารทรัพยสิน

และสิทธิประโยชน

                     -                        -                          -                          -                     -                          -                        -                          -                            -   #DIV/0!

16 สถานปฏิบัติการโรงแรม

มหาวิทยาลัย

                     -                        -                          -                          -    462,186.04        705,702.51                      -       1,167,888.55 -     1,167,888.55 #DIV/0!

17 โรงพิมพมหาวิทยาลัย                      -                        -                          -                          -       1,389,305.54     1,389,305.54 -     1,389,305.54 #DIV/0!

 3,458,103.48  3,959,663.27  12,606,220.00  20,023,986.75  772,353.18  23,223,605.87  6,759,399.78  30,755,358.83 -   10,731,372.08 -            53.59

ผลตางระหวางแผน-

ผลการดําเนินงาน

รอยละของแผน/

เปาหมายการลด

รายจาย

รวม

ลําดับ คณะ/หนวยงาน แผน/เปาหมายการลดรายจาย ผลการดําเนินงาน



ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 
และใหขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

  ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. จัดกลุมของหนวยงานที่มีบริบทคลายคลึงกันในการจัดหารายได 
2. มอบ กองแผนงาน ปรับรูปแบบการนําเสนอโดยการวิ เคราะห ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยและแยกกลุมของหนวยงาน โดยการนาํขอมูลการรายงานสถานการณทางการเงินจาก กองคลัง 
เพ่ือเปรียบเทียบ 

3. นําเสนอขอมูลในเชิงประสิทธิภาพ 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองแผนงาน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  
 

4.4 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 (ณ 30 กันยายน 2562) 

ผูอาํนวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
การทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) สูการปฏิบัติ โดย
กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามที่
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) กําหนดไว กอปรกับเปนไปตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ 2562 กองแผนงาน จึงไดจัดประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปรงใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 
2562 เพ่ือรวมจัดทําแผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ 
ประจําป พ.ศ. 2562 ซึ่งไดรับความเห็นชอบแผนฯ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของทุก
หนวยงาน 

 

ดังน้ัน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2562 และสอดคลองกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงานจึงได
ดําเนินการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนที่ไดกําหนดไว โดยสมารถสรปุผลการดําเนินงาน      ณ สิ้นไตร
มาส 4 ดังนี้ 
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ประเภท จํานวน รอยละ 
 ตัวช้ีวัดทีบ่รรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 25 92.59 
 ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 2 7.41 

รวม 27 100.00 
 

จากตารางสรุปผลการดําเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จํานวน ๒7 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่
บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 25 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 92.59 ตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามคา
เปาหมายที่กําหนด จํานวน 2 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 7.41 โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 รอยละการบรรลุผลตามแผนการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 
แผนภูมิที่ 2 รอยละการบรรลุผลจําแนกตามยทุธศาสตร 
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แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุผลตอตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลจําแนกตามยุทธศาสตร 

 
1. ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 25 ตัวชี้วัด โดยจําแนกไดดังน้ี 
  ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิอบใหกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
มาตรการที่ 1.1 เสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรมจริยธรรม คานิยมในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับขอมูล
ขาวสาร 

รอยละ 85.00 100.00 
นักศึกษาและบุคลากรได รับขอมูลขาวสาร
ผ าน ส่ื อ สั งคมจ ากหลายช อ งทาง  เช น 
Facebook มหา วิทยา ลั ย อุบลราช ธ านี , 
YouTube, Line เปนตน ครอบคลุมรอยละ 
100 ของประชากรในมหาวิทยาลัย 

2. จํานวนชองทางการส่ือสาร ประชาสัมพันธ ให
บุคลากรมีคานิยม ยกยอง เชิดชู และเห็นคุณคาของ
การประพฤติปฏิ บั ติตนตามหลักคุณธรรมและ
จรยิธรรม 

ชองทาง ≥ 4 5 
มีการเผยแพรขอมูลและประชาสัมพันธเพ่ือ
ยกยอง เชิดชูในดานคุณธรรมจริยธรรม 5 
ชองทาง ไดแก 1) ส่ือมวลชน 2) เว็บไซต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  3 )  ป า ย
ประชาสัมพันธ LED 4) สื่อสังคม YouTube, 
Facebook, Line official, Instagram ข อ ง
มหาวิทยาลัย 5) ปายประชาสัมพันธประจํา
อาคาร 

3. จํานวนนักศึกษาและบุคลากรที่ไดรับการยกยอง
เชิดชูและบุคลากรที่ไดรับเกียรติบัตรโครงการสงเสริม
และพัฒนาตนเองของนักศึกษาและบุคลากรในทาง
วิชาการและทางดานคุณธรรม และจริยธรรม  

คน ≥ 20 26 
1. นางสาวเกสร สายธนู  
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
2. นายไวพจน อุนใจ  
บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร 
3. นายธนเชษฐ วิสัยจร  
อาจารยคณะรัฐศาสตร 
4. นายปยณัฐ สรอยคํา  
อาจารยคณะรัฐศาสตร 

รอยละการบรรลุผลตามแผน 

รอยละ 92.59 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
5. ผศ.กุสุมา จิตแสง  
อาจารยคณะเภสัชศาสตร 
6. นายมานิตย แซเตียว  
อาจารยคณะเภสัชศาสตร 
7. นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ  
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร 
8. นางแวว ถนอมวงค  
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร 
9. นางสมคิด สุพันทะมาด  
ลูกจางประจําคณะเภสัชศาสตร 
10. นางสาวพจนาท ยางธิสาร  
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร 
11. รศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ  
อาจารยคณะวิทยาศาสตร 
12. นางสาวนิศาชล บุญจรัส  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
13. นายณรงคฤทธ์ิ อินทนนท  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
14. นายอิทธิพล มะโนธรรม  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
15. นายกรวิช แกวดี  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
16. นายภาณุพงศ นางาม  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
17. นางสาวกาญจนา บําเพ็ญ  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
18. นายอาณุวรรณ กาลจักร  
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร 
19. รศ.สุรีพร เกตุงาม  
อาจารยคณะเกษตรศาสตร 
20. นายวรงศ นัยวินิจ  
อาจารยคณะเกษตรศาสตร 
21. รศ.นายบุญสง เอกพงษ  
อาจารยคณะเกษตรศาสตร 
22. นายมานิตย แซเตียว  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
23. นางนพมาศ นามแดง  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
24. นางปาริชาติ สุรมาตย  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
25. นายธีระพงษ วงศบุญ  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 
26. นางพิมลพรรณ อุนเจริญ  
บุคลากรคณะเกษตรศาสตร 

4. จํานวนกิจกรรมที่ส ง เสริมให นักศึกษาและ
บุคลากรมีความรู ความเขาใจ เพื่อใหปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

15 18 
1. โครงการทํ า นุ บํ ารุ ง ศิลป วัฒนธร รม 
กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
2. โครงการอบรมระเบี ยบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  
3. โครงการพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมผานกิจกรรมทําบุญเลี้ยง
พระเน่ืองในวันสถาปณา 
4. โครงการพัฒนานักศึกษา การปฐมนิเทศ
นักศึกษาและผูปกครองเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูตนกลาเขียวมะกอกคุณภาพ 
5. โครงการมัชฌิมานิเทศและเตรียมความ
พรอมนักศกึษาสูวิชาชีพ 
6. โครงการปจฉิมนิเทศและกลาวคําสัตยเพ่ือ
เตรียมความพรอมนักศึกษาสู วิชาชีพเภสัช
กรรม 
7. โครงการผูบริหารพบประชาคม 
8. โครงการจัดการความรู บุคลากรสาย
สนับสนุนและสายวิชาการ  
9. โครงการพัฒนานักศึกษา การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม  
10. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและมัชฌิม
นิเทศสูวิชาชีพ  
11. โครงการคายพัฒนาทักษะภาวะความ
เปนผูนํา ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาดาน
การทุจริต  
12. โครงการคายพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 
วิทยาศาสตร 
13. โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม บริหารงาน
โปรงใส รวมใจตานภัยทุจริต (UBU Say No 
To Corruption) ประจําป พ.ศ. 2562 
14. โครงการจรรยาบรรณของบุคลากรหรือ
หลักธรรมาภิบาล ทรัพยสิน 
15. โครงการอบรม ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
16. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
17. โครงการกิจกรรมสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรเขารวมอบรมการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
18. โครงการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรเขา
รวมอบรมการปฏิบัติงานตรมหลักธรรมาภิบาล 

5. รอยละของบุคลากรดานการเงินและพัสดุที่เขา
รวมโครงการ 

รอยละ 95.00 100 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมิน

คุณภาพการบัญชีภาครัฐ 

6. รอยละเฉลี่ยของผู เขารวมโครงการมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 95.00 100 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการประเมิน

คุณภาพการบัญชีภาครัฐ 
7. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตสํานึกใหกับ
นักศกึษาตอตานการทุจริต 

กิจกรรม/ 
โครงการ 

12 14 
1. โครงการสโมสรนักศึกษา เลือกตั้งนายก
สโมสรนักศึกษา และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รณรงค
การสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและวินัยจราจร 
3. โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร 
4. โครงการเลือกต้ังนายกสโมสรนักศึกษา
คณะเภสัชศาสตร 
5. โครงการคายพัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา 
ปลกูจิตสํานึกใหกับนักศึกษาดานการทุจริต  
6. โครงการจัดการเรียนการสอนในการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “ปลูกจิตสํานึก ตอตานการ
ทุจริตคอรรัปช่ัน” 
7. โครงการคายพัฒนาภาวะความเปนผูนํา 
วิทยาศาสตร 
8. โครงการกิจกรรมเสริมสรางจิตสํา นึก 
คุณธรรม คานิยมในการแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
9. โครงการกิจกรรมพัฒนาแกนนํานักศึกษา 
10. โครงการมัชฌิมานิเทศและเตรียมความ
พรอมนักศกึษาสูวิชาชีพ 
11. โครงการปจฉิมนิเทศและกลาวคําสัตย
เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษาสู วิชาชีพ
เภสัชกรรม 
12. โครงการเสริมสรางจิตสํานึก คุณธรรม
จริยธรรม คานิยมในการแกไขปญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
13. โครงการคายเยาวชนพิทักษสิทธ์ิ 
14. โครงการคายคอรัป “ฉัน” ไมขอรับ สัญจร 

 
มาตรการที่ 1.2 สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนครั้งในการทบทวนคูมือการปฏิบัติงาน/
จรรยาบรรณ/ประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือปองกัน
ผลประโยชนทับซอน 

เรื่อง ≥ 3 8 
1. โครงการประชาสัมพันธคูมือตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ประเด็นการใหทุนการศึกษา 
2. โครงการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัย 
เรื่อง เจตจํานงสุจริตในการบริหารและปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
3. โครงการทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
4. โครงการ ม.อุบลฯ ยุคใหม บริหารงาน
โปรงใส รวมใจตานภัยทุจริต (UBU Say No 
To Corruption) ประจําป พ.ศ. 2562 
5. โครงการสงเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
6. โครงการกิจกรรมส ง เส ริมสนับสนุน
บุคลากรเขารวมอบรมการปฏิบัติงานตาม
หลักธรรมาภิบาล 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
7. โครงการจรรยาบรรณของบุคลากรหรือ
หลักธรรมาภิบาล 
8.  โครงการอบรมระเบี ยบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

2. จํานวนเรื่องในการประกาศ ประชาสัมพันธคูมือ/
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

กระบวน 
งาน 

≥ 3 4 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
แนวทางการพิจารณาขอรองเรียน 
2. คูมือการปฏิบัตงิานการสอบแขงขัน
บุคลากรเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนง
ประเภทท่ัวไปและตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
3. คูมือหลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังบุคลากร
ใหดาํรงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
มาตรการ กลไก และระบบการใหผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
มาตรการที่ 1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสรางคานิยม
ตอตานการทุจริต มีคณุธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใหนกัศึกษา 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่
นําเสนอและรูปแบบการปองกันการทุจริต 

จํานวน 
รายวิชา 

≥ 90 97 
รายวิชา/บทเรียน การเรียนการสอนของคณะ
นิติศาสตร นําเสนอรูปแบบการปองกันการ
ทุจริตทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 39 
รายวิชา 105 หนวยกิต กลุมวิชาชีพเลือก 
43 รายวิชา 129 หนวยกิต และกลุมวิชาโท 
15 รายวิชา 42 หนวยกิต 

 
  ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการระหวางหนวยงานในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรการที่ 2.1 เผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนชองทางในการเผยแพรประกาศระเบียบ
การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 

ชองทาง ≥ 3 3 
การเผยแพรชองทางเร่ืองผลประโยชนทับซอน 
3 ชองทาง ไดแก 1) เว็บไซต 2) หนังสือแจง
เวียน 3) การประชุม 

2. จํานวนชองทางในการในการเผยแพรความรูเรื่อง
การปองกันผลประโยชนทับซอน 

ชองทาง ≥ 3 3 
1) การเผยแพรคูมือการปองกันผลประโยชน
ทับซอนทางเว็บไซต 
2) หนังสอืแจงเวียน 
3) วีดทีัศน“ผลประโยชนทับซอน” ป.ป.ช. 
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มาตรการที่ 2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 
ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนครั้ ง ในการจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุ ง
หลักเกณฑรับเรื่องรองเรียน/รองทุกข 

ครั้ง 1 ๑ 
มหาวิทยาลัยไดออกประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ืองแนวทางการพิจารณาขอ
รองเรียน และทําหนังสือแจงเวียนใหคณะ 
สํานัก และหนวยงานทราบ 

2. จํานวนชองทางการรับฟงขอรองเรียนและการ
แจงเบาะแสการทุจริต 

ชองทาง 3 3 
มีจํานวนชองทางการรับฟงขอรองเรียนคือ 1) 
แจงเ ร่ืองดวยตนเอง 2) ระบบแจงเ ร่ือง
รองเรียนและรับสินบน 3) แบบแจงเ ร่ือง
รองเรียนบนเว็บไซตและทางไปรษณีย 

3. รอยละของขอรองเรียนที่ มีการแจงผลการ
ดําเนินการแกผูรองเรียน 

รอยละ 100.00 100.00 
มีการดําเนินการพิจารณาและเสนอตออธิการ
มหาวิทยาลัยและทําหนังสือแจงผลการ
พิจารณาตามขอรองเรียนจากผูรองเ รียน
อยางครบถวนรอยละ 100 

 

มาตรการที่ 2.3 พัฒนาระบบการรับฟงขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียตอการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนชองทางการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย 

ชองทาง ≥ 4 5 
การเผยแพรชองทางเร่ืองการรับฟงความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวน
เสีย 5 ชองทาง ไดแก 1) กลองรับฟงความ
คิดเห็น ณ จุดบริการของคณะ/สํ านัก /
หนวยงานของมหาวิทยาลัย 2) กลองรับฟง
ความคิดเห็นออนไลนหรือเ ว็บบอรดทาง
เว็บไซตของคณะ/สํานัก/หนวยงานของ
มหาวิทยาลัย 3) ชองแสดงขอความหรือ
ความคิดเห็นใตขาวประชาสัมพันธในส่ือสังคม
ออนไลน YouTube, Facebook ของคณะ/
สํานัก/หน วยงานของมหา วิทยา ลัย 4) 
โทรศัพทแจงเรื่องรองเรียนตอคณะ/สํานัก/
หนวยงานของมหาวิทยาลัย 5) แบบสอบถาม
หรือสํารวจความคิดเห็น/ความพึงพอใจตอ
การดําเนินงานหรือการบริการของคณะ/
สํานัก/หนวยงานของมหาวิทยาลัย 

  ยุทธศาสตรที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในมหาวิทยาลัย 
มาตรการที่ 3.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดข้ันตอน หรือกระบวนการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีรัฐในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของหนวยงานในระดับมหาวิทยาลัยที่มี
การปรับปรุง ทบทวน จัดทําคูมือการปฏิบัติงานดาน
ตาง ๆ 

รอยละ 90.00 93.33 
ท้ังหมด 14 หนวยงาน  
1. คณะเกษตรศาสตร 
2. คณะวิทยาศาสตร 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
4. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 
5. คณะเภสัชศาสตร 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
7. คณะพยาบาลศาสตร 
8. คณะศิลปศาสตร 
9. คณะบริหารศาสตร 
10. คณะนิตศิาสตร 
11. คณะรฐัศาสตร 
12. สํานักวิทยบริการ 
13. สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
14. สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

2. จํานวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และแนวทาง/ขอเสนอแนะในการลดการใชดุลพินิจ
ของเจาหนาที่ 

จํานวน 
นวัตกรรม 

≥ 3 3 
1.  ระบบจัดกา รแผนยุทธศาสต ร และ
งบประมาณ (PhaPAB) 
2. ระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร (E-
Manage) 
3. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

มาตรการที่ 3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการปองกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 
ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารับการ
อบรม/เขารวมกิจกรรมไดนําความรูมาประยุกตใชใน
กลไกหรือระบบเพื่อใชในการปองกันและลดความ
เส่ียงในการที่จะเกิดการทุจริต 

รอยละ 85.00 85.19 

1. โครงการอบรมเสริมสรางความแข็งแรงใน
การปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รอยละ 87.20 
2. โครงการสงเสริมบุคลากรเขารวมอบรม
การปองกันและลดความเสี่ยงในการท่ีจะเกิด
การทุจริต รอยละ 85.04 
3. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ
บุคลากรเพื่อลดการเกิดการทุจริตในการ
ทํางาน รอยละ 83.33 

 

มาตรการที่ 3.3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการทุจริตที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนคร้ังที่มีการรายงานผลการดําเนินงานตอที่
ประชุมผูบรหิาร 

ครั้ง ≥ 2 2 

มาตรการที่ 3.4 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 
ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน 1 1 
ดําเนินการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และถือ
เปนแนวทางปฏิบัติ 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
2. รอยละของหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบตาม
แผนที่กําหนด 

รอยละ 100 100.00 
ดําเนินการตรวจสอบหนวยตรวจรับครบถวน
ตามแผนการตรวจสอบภายในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ครบทุกหนวยตรวจสอบ 

 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 พฒันาศักยภาพบุคลากรในการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรการที่ 4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยในการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. รอยละของบุคลากรกลุมเปาหมายที่เขารับการ
อบรม/เขารวมกิจกรรม 

รอยละ 85.00 90.15 
1. โครงการอบรม เร่ือง มิติทางกฎหมายกับ
การบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ผูเขารวมโครงการ รอยละ 81.87 
2. โครงการอบรม ระเ บียบกฎหมายที่
เ ก่ียวข อง กับการปฏิ บัติ ง าน ผู เข าร วม
โครงการ รอยละ 100.00 
3. โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบั ติการ 
เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานและระเบียบ
ท่ีเก่ียวกับงานดานพัสดุ โดยมีโครงการยอย
รอยละ 83.88 ดังน้ี 

3 . 1  โ ค ร ง ก า ร อ บร ม สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการการดําเนินการจาง กอสราง การ
บริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุในการ
จางกอสราง รอยละ 82.93 

3 . 2  โ ค ร ง ก า ร อ บร ม สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง การบริหาร
พัสดุภาครัฐและแนวทางในการปองกันการ
ทุจริต รอยละ 80.91 

3 . 3  โ ค ร ง ก า ร อ บร ม สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการแนวทางการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ดําเนินการจางกอสรางและบริหารสัญญา 
รอยละ 81.87 

3 . 4  โ ค ร ง ก า ร อ บร ม สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการการเพ่ิมประสิทธิภาพทักษะการ
ปฏิบัติงานดานพัสดุ รอยละ 83.83 

3 . 5  โ ค ร ง ก า ร อ บร ม สั ม ม น า เ ชิ ง
ปฏิบัติการแนวทางการแกไขปญหา การ
ว า ง แ ผ น ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ า ง แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการเบิกจาย รอยละ 89.85 
4. โครงการกิจกรรมสงเสริมบุคลากรเขารวม
อบรมและพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ
ในการปองกันและปราบปรามการทุจริตและการ
ประพฤติมชิอบ รอยละ 85.00 
5. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเ รียนรู
กฎหมายรวมกันสรรสรางมิตรภาพไทย-ลาว 
รอยละ 100 
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ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
2. รอยละเฉล่ียของผู เขารวมโครงการมีความรู
เพ่ิมข้ึน 

รอยละ 85.00 85.00 

3. จํานวนผูเขารวมโครงการอบรมกฎหมาย รอยละ 90.00 93.56 
1. โครงการอบรม เร่ือง มิติทางกฎหมายกับ
การบริหารงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. โครงการอบรม ระเ บียบกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
3. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเ รียนรู
กฎหมายรวมกันสรรสรางมิตรภาพไทย-ลาว  

 
2. ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 2 ตัวชี้วัด โดยจําแนกไดดังนี้ 
  ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางจิตสํานึก คานิยมตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใหกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป 
มาตรการที่ 1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสรางคานิยม
ตอตานการทุจริต มีคณุธรรม จริยธรรมและสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ใหนกัศึกษา 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสรางคานิยม
ตอตานการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสราง
วินัยการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบใหนักศึกษา 

กิจกรรม ≥ 20 11 
1. โครงการสโมสรนักศึกษา พะยอมชอใหม 
รวมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปูชา 
2. โครงการคายพัฒนาทักษะภาวะความเปนผูนํา 
ปลูกจิตสํานึกใหกับนักศึกษาดานการทุจริต  
3. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รณรงค
การสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและวินัยจราจร 
4. โครงการสโมสรนักศึกษา เลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษา และการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รณรงค
การสรางวินัยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและวินัยจราจร 
6. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร 
7. โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะ
เภสัชศาสตร 
8. โครงการมัชฌิมานิเทศและเตรียมความ
พรอมนักศกึษาสูวิชาชีพ 
9. โครงการปจฉิมนิเทศและกลาวคําสัตยเพ่ือ
เตรียมความพรอมนักศึกษาสู วิชาชีพเภสัช
กรรม 
10. โครงการนิติศาสตรสัญจร 
11. โครงการคายเยาวชนพิทักษสิทธ์ิ 
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มาตรการที่ 1.4 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรูดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตสําหรับนักศึกษา 
บุคลากรและประชาชนท่ัวไป 

ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
1. จํานวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรูดานการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต 

ผลงาน ≥ 5 3 
1. สื่อการเรียนรูตามโครงการสืบคองอีสาน
ผสานเฮียนฮูประชาธิปไตย 
2. โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อการเรียนรู
ดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
คณะวิทยาศาสตร ในรายวิชา Digital Media 
3. โครงการจัดทําสื่อกฎหมายท่ีจําเปนใน
ชีวิตประจําวัน 

ขอกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
แนวทางการดําเนินงานที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดท่ี 10 การปองกันการทุจริต (ตัวชี้วัดยอยท่ี 10.1 การดําเนินการเพ่ือ
ปองกันการทุจริต) O39 แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต           

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบผลผลการดําเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติในการปฏิบัติราชการ ประจําป พ.ศ. 2562 ณ สิ้น
ไตรมาส 4 และใหขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาตอไป  
 
4.5 การปรับโครงสรางการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี  
คณบดีคณะบริหารศาสตร เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการสถาน

ปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คอส.) ไดมีมติเห็นชอบใหสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว    ปรับ
โครงสรางการบริหาร และอัตรากําลัง โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. รองรับการดําเนนิการตามแผนการตลาดของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 
2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว 
ท้ังนี้ อัตรากําลังท่ีเพ่ิมข้ึน ไมเกินกรอบอัตรากําลังที่ตั้งไว  

   สถานปฏิบัติการฯ จึงเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการปรับ
โครงสรางการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 




