
 
 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คร้ังที่ 12/2563   

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม  2563 
ณ  หองประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

……………………............................………… 
 
ผูมาประชุม 
 

๑. (แทน)อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รศ.อริยาภรณ พงษรัตน ประธานกรรมการ 
๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ รศ.อริยาภรณ พงษรัตน กรรมการ 
๓. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ รศ.ชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ กรรมการ 
๔. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๕. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย  นายอรรถพงศ  กาวาฬ กรรมการ 
๖. รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๗. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.เฉลิมชัย วงศรักษ กรรมการ 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ นายปยณัฐ  สรอยคำ กรรมการ 
๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและมาตรฐาน

การวิจัย 
ผศ.ปรีชา   บุญจูง กรรมการ 

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

และการสาธารณสุข 
นพ.วีระวัฒน พันธครุฑ กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะศิลปประยุกตและ 
สถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กัญญา จึงวิมุติพันธ กรรมการ 

๑๙. คณบดีคณะนิติศาสตร นายขรรคเพชร ชายทวีป กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน  ธานี กรรมการ 
๒๒. (แทน)รักษาราชการการแทนผูอำนวยการ 

สำนักวิทยบริการ 
นายองอาจ เทียบเกาะ กรรมการ 



- 2 - 
 

๒๓. ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ผศ.อธิพงศ สุริยา กรรมการ 
๒๔. (แทน)รักษาราชการแทนผูอำนวยการสำนักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน 
นายวศนิ  โกมุท กรรมการ 

๒๕. รองอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๖. ผูอำนวยการกองกลาง นางนลินี   ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
๒๗. รักษาการในตำแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป  นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชมุ  
1. อธิการบดี             ผศ.ชุตินันท  ประสิทธภิูริปรีชา             ติดราชการ  
2. รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร      นายฐิติเดช   ลือตระกูล                    ติดราชการ  

 
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายเพลิน วิชัยวงศ    หัวหนางานประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ 
๒. นางนิตยา  ศรีใส     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
๓. นางสาวเต็มศิริ ชิดดี     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๔. นางสาววิริญญา  ชูราศ ี   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน   
๕. นางสาวสิรินทรา  พุฒจันทร     เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๖. นางสาวทัศนีย สาคะรชิานนท    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๗. นายรัฐพล  แมนธน ู    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
๘. นางสาวเนตรนภา  สายบุญ   นักวิชาการเงินและบัญช ี
๙. นายจักริน สงวนศักดิ์    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30  น. 
 
ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ 
  1.1 การมอบหมายเปนประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ แจงที ่ประชุม ดวย อธิการบดี ติดภารกิจในการเขาชี ้แจงตอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564     
สภาผูแทนราษฎรระหวางวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2563 จึงมอบ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12 /2563 ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 
 
  มติที่ประชมุ : รับทราบ 
 
 
 
 
 
     



- 3 - 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ   
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั ้งที่  
11/2563 เมื่อวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563   
  
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  
   
 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  รายงานผลการดำเนินงานตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป 
พ.ศ.2563 ณ สิงหาคม 2563  

ผูอำนวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ติดตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะ และมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเปนการกำกับติดตามและใหรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่ง
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทำบันทึกแจงเวียนใหคณะ/สำนัก/หนวยงาน และผูเกี่ยวของ ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและจัดสงใหฝายเลขานุการฯ ดำเนินการรวบรวม
และรายงานผลการดำเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตอไป 

บัดนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/หนวยงาน เรียบรอยแลว 
จึงใครขอรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะ และมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. จำแนกตามครั้งที่ประชุม 

ครั้งที่ 
จำนวนวาระ 

(เรื่อง) 
ดำเนินการแลว 

(เรื่อง) 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไมรายงานผล 
(เรื่อง) 

1/2563 14 14 - - 
2/2563 19 18 1 - 
3/2563 18 14 4 - 
4/2563 วาระพิเศษ 12 9 3 - 
5/2563 วาระพิเศษ 2 2 - - 
6/2563 11 9 2 - 
7/2563 วาระพิเศษ 5 4 1 - 
8/2563 17 16 1 - 
9/2563 16 12 3 1 
10/2563 วาระพิเศษ 3 3 - - 
11/2563 15 - 1 14 

รวม 132 101 16 15 
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2. จำแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง 

หนวยงาน 
จำนวนวาระ 

(เรื่อง) 

ดำเนินการ
แลว 

(เรื่อง) 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม
รายงานผล 

(เรื่อง) 
กองกลาง 1 1 - - 
กองการเจาหนาที่ 8 7 - 1 
กองคลัง 8 6 1 1 
กองบริการการศึกษา 23 16 5 2 
กองแผนงาน 25 21 3 1 
คณะนิติศาสตร 2 2 - - 
คณะบริหารศาสตร 1 1 - - 
คณะพยาบาลศาสตร 1 1 - - 
คณะวิทยาศาสตร 3 2 1  
คณะศิลปศาสตร 2 2 - - 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 1 1 - - 
สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 3 3 - - 
สำนักงานตรวจสอบภายใน 2 2 - - 
สำนักงานบริหารบัณฑติศึกษา 6 2 3 1 
สำนักงานประกันคุณภาพการศกึษาและ
สารสนเทศ 

2 2 - - 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 12 3 2 7 
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 9 6 1 2 
สำนักงานวิเทศสัมพันธ 14 14 - - 
สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยบริการ
วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

6 6 - - 

สำนักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 2 2 - - 
สำนักวิทยบริการ 1 1 - - 

รวม 132 101 16 15 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื ่อทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะและมติท ี ่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำป พ.ศ. 2563 
(ประจำเดือนสิงหาคม 2563)  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ มอบฝายเลขานุการที ่ประชุม ติดตามใหคณะ/สำนัก/หนวยงาน 

พิจารณาแจงผูเกี่ยวของดำเนินการตามมติที่ประชุมตอไป    
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3.2 รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นสุด  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุมตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั ้น กองคลัง สำนักงานอธิการบดี จึงขอรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา
ประจำปงบประมาณ  2563 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562  - วันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวมเปนเงินทั ้งสิ้น
320,385,700.00-บาท ( สามรอยยี่สิบลานสามแสนแปดหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน ) จำแนกเปน 

 สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.62 วันที่ 1 ต.ค.62 – 30 
มิ.ย. 63 

รวมทั้งสิ้น 

รายไดค าธรรมเนียมรอ
การจัดสรร 

30,627,219.35 427,351,585.00 457,978,804.35 

หัก เงินจัดสรรฯ 30,280,240.00 290,105,460.00 320,385,700.00 
คงเหลือรอการจัดสรรฯ 346,979.35 137,246,125.00 137,593,104.35 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาที่

จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
2. ประกาศมหาว ิทยาลัยอ ุบลราชธานี เร ื ่อง การจ ัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2547 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 

30 มิถุนายน 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแตละปงบประมาณ 
 

มติที่ประชมุ :  รับทราบ ดังนี ้
1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำแนกตามภาคการศึกษาและปงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแตละปงบประมาณ 
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3.3 (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารจัดการโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พ.ศ.... 

รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุมตามที่ สำนักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ ไดยกรางขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย การบรหิารจัดการโครงการวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการที่ไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พ.ศ…… และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่  2/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะใหแกไข
เพ่ิมเติม ดังนี ้

1. ใหกำหนดรูปแบบ กระบวนการทำงานใหชัดเจน และเพิ่มภาระหนาที่ของหนวยจัดการ เชน 
ใหหนวยบริหารจัดการเปนผูดำเนินการเองทั้งหมด 

2. ปรับเพ่ิมคำนิยามของการบริหารใหครอบคลุมภารกิจการจัดอบรมระยะสั้น 
3. ใหทบทวนการจัดสรรคาสาธารณูปโภค และการจัดสรรเงินเหลือจาย โดยหารือและประชุม

คณบดีคณะตาง ๆ กอนการจ ัดทำขอบังคับและเอกสารอื ่น ๆ ที ่ เก ี ่ยวของเพื ่อนำเสนอที ่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาอีกครั้ง  

สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดดำเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

1. จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นรวมกับคณบดีทุกคณะ เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2563 และนำ
ขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข  

2. เสนอ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พ.ศ…… ที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณบดีแลว ใหสำนักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณา 

3. สำนักงานกฎหมายและนิติการ ไดแจงผลการตรวจราง ขอบังคับฯ รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือที่ อว 0604.1.10/753 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 

สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงนำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
ใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการ
บริการวิชาการที่ไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก พ.ศ…… 
ขอกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวของ   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการจัดกิจกรรมทางวิชาการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2539 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการใชจาย การเบิก การเก็บรักษา และการนำเงิน
สนับสนุนจากหนวยงานอื่นสงกองคลัง พ.ศ. 2556 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย การบริหารจัดการโครงการวิจัยและโครงการบริการวิชาการที่ไดรับเงินสนับสนุน
จากหนวยงานภายนอก พ.ศ……   

 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. ใหปรับขอบงัคับใหครอบคลุมการบริการวิชาการในการบูรณาการระหวางคณะ และแยก

ขอบังคับออกเปน 2 ฉบับ คือ  การบริหารจัดการโครงการวิจัย และ  ดานการบริการวิชาการ  
2. ใหใชบงัคับกับโครงการบริการวิชาการท่ีมีการทำงานรวมกันมากกวา 1 คณะ 
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3. ปรับสัดสวนการจัดสรรผลประโยชน ระหวางมหาวิทยาลัยกับคณะ เพื่อใหมหาวิทยาลัย
และคณะมีรายไดเพิ่มขึ้น 

4. กำหนดอตัราคาตอบแทนของคณะทำงาน โดยไมตองอางอิงกับอัตราที่กระทรวงการคลัง
กำหนด 

5. กำหนดคุณสมบัติของผูรับมอบอำนาจในการบริหารจัดการโครงการ 
 
         มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป  
  
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา    

 4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสท่ี 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  

เปนหนวยงานที ่กำกับ ด ูแลการเง ินและการคลังของมหาว ิทยาลัยโดยมีหนาที ่ต องปฏิบัต ิตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560  ซึ่งตองจัดทำรายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปงบประมาณซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงนิและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน   

สรุปการนำเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจำปงบประมาณ 2563 

ขอบเขตและขอจำกัดในการจัดทำงบการเงิน 
1. ขอมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผนดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ(เง ินรายได)  
มาจากระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2.ขอมูลที่นำเสนอ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การนำเสนอ 
งบการเงิน ซึ่งประกอบดวย 

- บทสรุปและการวิเคราะหรายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงนิ 
- งบแสดงผลการดำเนินงาน (รายได – คาใชจาย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
- งบกระแสเงินสด 
- สรุปรายไดและคาใชจาย รายคณะ/สำนัก (จากระบบ UBUFMIS) 
จากการวิเคราะหงบการเง ินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

รอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปประเด็นสำคัญไดดังนี ้
การวิเคราะหรายงานทางการเงิน สรุปผลการวิเคราะหดังนี้ ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย  

ณ 30 มิถุนายน 2563  มีสินทรัพยรวมทั ้งสิ ้น จำนวน 4,557.73 ลานบาท แยกเปน สินทรัพยหมุนเวียน 
จำนวน 2,267.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.75 ของสินทรัพยรวมทั้งสิ้น และสินทรัพยไมหมุนเวียน 
จำนวน 2,290.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50.25 ของสินทรัพยรวมทั ้งสิ้น หนี้สินและสวนของทุน  
รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,557.73 ลานบาท ประกอบดวย หนี้สินทั้งสิ้น จำนวน 201.19 ลานบาท หรือคิดเปน 
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รอยละ 4.41 ของหนี้สินและสวนของทุน และมีสวนของทุนทั้งสิ้น จำนวน 4,356.55 ลานบาท หรือคิดเปน 
รอยละ 95.59 ของหนี้สินและสวนของทุน 

ผลการดำเนินงานในระยะเวลา 9 เดือน ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบวา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีรายไดทั้งสิ้น จำนวน 1,120.91 ลานบาท เปนรายไดจากรัฐบาล จำนวน 612.06 ลานบาท  
หรือคิดเปนรอยละ 54.60 ของรายไดทั้งสิ้น รายไดจากแหลงอื่น จำนวน 508.84 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
45.40 ของรายไดทั้งสิ้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปกอนในชวงระยะเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีรายไดจากการดำเนินงานท้ังสิ้นลดลงจากปกอน จำนวน 18.05 ลานบาท โดยเพ่ิมข้ึนจากรายไดจากการอุดหนุน
และบริจาค เพ่ิมขึ้น จำนวน 23.67 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 67.06 รายไดจากการจัดการศึกษาและบริการ 
จำนวน 44.35 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.56 รายไดอื ่น จำนวน 9.30 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 
21.65 และจากการลดลงของรายไดจากรัฐบาล จำนวน 84.67 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.15  

คาใชจายจากการดำเนินงานทั้งสิ้น จำนวน 880.61 ลานบาท เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับปกอน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีคาใชจายจากการดำเนินงานลดลงจากปกอน จำนวน 83.48 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น
จากคาใชจายดานบุคลากร จำนวน 186.83 ลานบาท คาบำเหน็จบำนาญ จำนวน 6.67 ลานบาท คาตอบแทน 
จำนวน 6.20 ลานบาท คาใชสอย จำนวน 2.67 ลานบาท คาใชจายอื่น จำนวน 0.06 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตรารอยละ 56.10 , 31.95 , 26.79, 3.61 และ 2.10 ตามลำดับ และคาใชจ ายที ่ลดลงจากปกอน  
คือ คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค  ลดลงจำนวน 270.69 ลานบาท คาวัสดุ ลดลงจำนวน 7.96 ลานบาท 
และคาสาธารณูปโภค ลดลงจำนวน 7.26 ลานบาทหรือคิดเปนอัตรารอยละ 63.51 , 21.82 และ 15.42 
ตามลำดับ จึงสงผลใหมีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ จำนวน 240.30 ลานบาท  
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐ
จัดทำรายงานการเงินประจำปงบประมาณซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการ
ดำเนินงานทางการเงิน  ซึ่งกระทรวงการคลัง ไดมีการกำหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำป
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2560  

ขอ 50 วรรค 3 ใหกองคลัง จัดทำรายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของสวนราชการ 
เปนรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสกอน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็น
กอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 51 ใหกองคลังและสวนราชการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปของมหาวิทยาลัยและ
ของสวนราชการ เสนออธิการบดีภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นงบประมาณ 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 
2561   

4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื ่อพิจารณาเห็นชอบรายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้ 

1. บทสรุปและการวิเคราะหงบการเงิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำหรับรอบระยะเวลา 
9 เดือน ตั้งแตวันที่  1  ตุลาคม  2562 ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2563 
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2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
2.1 งบแสดงฐานะการเงนิ 
2.2 งบแสดงผลการดำเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงนิ 
2.4 รายงานรายไดแผนดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

3. สรุปรายไดคาใชจายสำหรับ คณะ / สำนัก สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563  (UBUFMIS) 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้   
1. มอบ กองคลัง เรงรัดการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา เพื่อใหคณะรับรูการจัดสรร  

ภายในปงบประมาณ 
2. ให โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานสถานะรายไดและแสดงผลการดำเนินการ 

ทางการเงิน 
  

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบกองคลังดำเนินการตามขอสเนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาตอไป   

 
 4.2 การจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม 

(Agritech and Innovation Center : AIC) ระหวางกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก ับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ดวย กระทรวงเกษตร
และสหกรณ เรียนเชิญมหาวิทยาลัยรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและ
นวัตกรรม (AIC) ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอธิการบดีไดมอบหมาย
สำนักงานวิเทศสัมพันธดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
หนวยงานภายในประเทศ  สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบแลวแจงวาเนื้อความในบันทึกขอตกลง
ดังกลาวไมไดมีเนื้อหาที่ขัดแยงตอกฎหมายหรือทำใหมหาวิทยาลัยตองเสียเปรียบหรือรับภาระเกินสมควร แตในขอ 
3 คาใชจายที่สำนักงานวิเทศสัมพันธเสนอปรับปรุงนั้น ควรแกไขเนื้อความ จาก "และเมื่อหารือแลวใหกำหนด
รายละเอียดงบประมาณ รายได ความเปนเจาของและการใชประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาเปนสัญญากอน
การดำเนินการ" เปน "และเมื่อหารือแลวใหกำหนดรายละเอียดงบประมาณ รายได ความเปนเจาของและการใช
ประโยชนจากทรัพยสินทางปญญาเปนลายลักษณอักษรกอนการดำเนินการ"  

ดวยการจัดทำบันทึกขอตกลงกับหนวยงานภายนอกในประเทศตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี
และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขอ 7.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ 
สำนักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงดังกลาวซึ่งไดดำเนินการปรับแกตามการพิจารณาและขอเสนอแนะของ
สำนักงานกฎหมายและนิติการเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้
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ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เก่ียวของ 

ชื่อหนวยงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
โทรศัพท   0 2281 5955 ตอ 230 
โทรสาร  0 2629 9090 

สรุปสาระสำคญัในบันทึกขอตกลงฯ 
1. ลักษณะ เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and 

Innovation Center: AIC) ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
2.2 เพ่ือสนับสนุนและสงเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐนวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร 
2.3 เพ ื ่อเป นศ ูนย อบรมบ มเพาะเกษตรกร ผ ู นำสถาบ ันเกษตรกร Smart Farmer, Young  

Smart Farmer, STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด  
2.4 เพื ่อผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผานการวิจ ัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป  

และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย 
3. ขอตกลงหรือรายละเอียดท่ีรับทราบรวมกันระหวางสองฝาย   

3.1 กระทรวงและมหาวิทยาลัย จัดใหมีที่ตั ้งศูนย AIC ในบริเวณมหาวิทยาลัย ใหเปนสถานที่ ที่เปน
แหลงเรียนรู  แหลงอบรมบมเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปญญาดานการเกษตร และนวัตกรรมทาง
การเกษตร และเปนศูนยกลางในการใหบริการแลกเปลี่ยนเรียนรู และเชื่อมโยงความรวมมือดานเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางดานการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร 

3.2 กระทรวงและมหาวิทยาลัย จะมีการแตงตั้งผูประสานงานของทั้งสองฝายเพื่อดำเนินการกำหนด
วิธีการปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย AIC เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของความรวมมือฉบับนี ้

4. กำหนดวันที่จะลงนาม ไมไดกำหนดไว  
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายเฉลิมชัย ศรีออน ตำแหนง รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ  
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ 
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
ตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา  

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณา ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึก
ขอตกลงความรวมมือการจัดตั้งศูนยเทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) 
ระหวาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใหปรับแกไขวันที่ลงนาม และปรับรูปแบบผูที่มีอำนาจ
ในการลงนาม และพยานใหเปนกลุมงานเดียวกันตามลำดับ 

 
 มติที ่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธดำเนินการตามขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป  
 

 4.3  การจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ดวย สำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง 
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเรียนเชิญเขารวมพิธีลงนามบันทึก
ขอตกลงฯ ดังกลาว ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 โดยอธิการบดีไดมอบหมายสำนักงานวิเทศสัมพันธประสานและ
ดำเนินการตามข้ันตอนการขอจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงานภายในประเทศ  

สำนักงานกฎหมายและนิติการ ตรวจสอบแลวมีความเห็นเบื ้องตนเห็นควรแกไขเนื้อความใน
บันทึกขอตกลงดังกลาว โดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ ไดดำเนินการเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามในหนังสือเพ่ือนำ
สงผลการพิจารณาแกไขปรับปรุงรางบันทึกขอตกลงดังกลาวไปยังสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได
ประสานติดตามภายหลังไดความวาอยูระหวางการรวบรวมผลการพิจารณาจากสถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นดวย 
ตอมา เนือ่งจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานจึงไดสงหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใหทราบการปรับเปลี่ยนกำหนดการจัดพิธีลงนาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือ จากเดิมวันที่ 10 มิถุนายน 2563 เปนวันที่ 5 มกราคม 2564 ดวยการจัดทำ
บันทึกขอตกลงกับหนวยงานภายนอกในประเทศตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขอ 7.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอ
ตอที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึก
ขอตกลงดังกลาวซึ่งไดดำเนินการปรับแกตามการพิจารณาและขอเสนอแนะของสำนักงานกฎหมายและนิติการเปน
ที่เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้

ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เก่ียวของ 

ชื่อหนวยงาน  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โทรศัพท  0 2288 5590 
อีเมล  pcshcenter@gmail.com 

สรุปสาระสำคญัในบันทึกขอตกลงฯ 
4. ลักษณะ เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. วัตถุประสงค 

1. เพื่อใหมหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรวมมือทางวิชาการ
รวมกันในการเปนมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยงใหกับกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
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2. เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูเรียนใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

3. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรูและการบริการทางดานวิชาการใหกับผูเรียน ครู และบุคลากร ของ
กลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัย การประดิษฐคิดคนนวัตกรรม ทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอ่ืน ๆ  

ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. เพื่อเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของกลุมโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย

และโรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความเหมาะสม 
6. ขอตกลงหรือรายละเอียดท่ีรับทราบรวมกันระหวางสองฝาย   

ทั้งสองฝายตางตกลงทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในการเปนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยตก
ลงความรวมมือในดานตาง ๆ ดังนี้  

1. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนใหมีทักษะและความพรอมในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาเพื ่อเปน
นักวิจัย นักประดิษฐคิดคนและนวัตกรในอนาคต  

2. การพัฒนาศักยภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนใหสามารถจัดการศึกษา จัดการเรียนการ
สอน การวัดผลและประเมินผล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตรและดานอื่น ๆ ในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนตนแบบในการขยายผลไปยังโรงเรียน
ในพ้ืนที่บริการตอไปได   

3.  การสนับสนุนการฝกทักษะการวิจัยและกิจกรรมท่ีเก่ียวของ  
4.  การสนับสนุนผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ วิทยากรและแหลงเรียนรู  
5.  การสนับสนุนความรวมมืออื่น ๆ ที่ชวยเพิ่มศักยภาพของโรงเรียนและนักเรียน อาทิ การศึกษาวิจัย

เพ่ือสรางองคความรูและความเชี่ยวชาญตามบริบทพ้ืนท่ี เปนตน  
6.  การเพิ่มโอกาสในการศึกษาตอระดับอุดมศึกษาของนักเรียนและการจัดโปรแกรม โครงการเรียน

ลวงหนา (Advanced Placement Program) 
7.  การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนผูมีความสามารถพิเศษดานคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรเขาศึกษา

ตอในโรงเรียนวิทยาศาสตรจุฬาภรณราชวิทยาลัย 
8.  สนับสนุนการจัดโปรแกรมการเรียนเฉพาะทาง (Honors Program) และ โครงการเรียนลวงหนา 

(Advanced Placement Program) ในมหาวิทยาลัย 
7. กำหนดวันที่จะลงนาม ไมไดกำหนดไว  
8. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายอำนาจ วิชยานุวัต ิตำแหนง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
9. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ 
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
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กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
ตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา  

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื ่อพิจารณา ขอความเห็นชอบการจัดทำบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใหปรับแกไขวันที่ลงนาม 
 
 มติที ่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานวิเทศสัมพันธดำเนินการตามขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป  
 
4.4 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 

(ขอความเห็นชอบ ครั้งที่ 10)  

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุมดวยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ 9 ขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยผานการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จ
การศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผูสำเร็จการศึกษาเรียบรอยแลวนั้น ในการนี้ จึงเสนอเพื่อ 
ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบ
ครั้งที่ 10) จำแนกตามระดับและสังกัด ดังนี ้
 1. ระดับปริญญาโท  จำนวน  26 คน  ดังนี้ 
 1.1 คณะวิทยาศาสตร      จำนวน  16  คน 

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 16  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 คน 
-  สาขาวิชา  ฟสิกส จำนวน 1 คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตรชีวภาพ จำนวน 1 คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตรศกึษา จำนวน 10 คน 

 1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน  2  คน 

 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 2  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟา จำนวน 1 คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 คน 

 1.3 คณะศิลปศาสตร       จำนวน  4  คน 

 (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 4  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน 
-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จำนวน 2 คน 
-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ จำนวน 1 คน 
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 1.4 คณะบริหารศาสตร       จำนวน  2  คน 

 (1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จำนวน 2  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-  สาขาวิชา  - จำนวน 2 คน 

 1.5 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จำนวน  2  คน 

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 2  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-  สาขาวิชา  ชวีเวชศาสตร จำนวน 2 คน 

 2. ระดับปริญญาเอก จำนวน  3  คน  ดังนี ้
 2.1 คณะวิศวกรรมศาสตร       จำนวน  3  คน 

 (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 3  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 คน 

 ขอกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวของ   
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 

การสำเร็จการศึกษา ขอ 43 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกำหนด และคุณสมบัติ 
อื ่น ๆ ตามที ่หลักสูตรกำหนด  และขอ 45.3 การเสนอชื ่อผู สำเร็จการศึกษาเพื ่อขออนุมัติปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยวันที่สำเร็จการศึกษาใหนับวันที่คณะกรรมการประจำคณะมี
มติรับรองการสำเร็จการศึกษา 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท จำนวน 26 คน และระดับปริญญาเอกจำนวน 3 คน  รวมทั้งหมดจำนวน 29 คน (ขอความเห็นชอบ
ครั้งที่ 10) เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

      

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติปริญญาตอไป 
 

4.5 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ สำนัก และมหาวิทยาลัย  
ปการศึกษา 2563 และแผนการดำเนินงาน 

  นางสาวทัศนีย  สาคะริชานนท  เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ผูแทนจากสำนักงาน
ประกันคุณภาพการศกึษาฯ สังกัดกองแผนงาน เสนอที่ประชุม  ปการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได
กำหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ดังตอไปนี้  

1. ระดับหลักสูตรดำเนินการตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 
2557 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรใชเกณฑประเมินคุณภาพภายในของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

3.  ระดับมหาวิทยาลัยและทุกคณะใชระบบ EdPEx  สำหรับระดับสำนัก ดำเนินใชระบบ TQA  
4. ใหยกเวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตามเกณฑของสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)แตใหทุกคณะรายงานขอมูลพื้นฐาน Common Data Set บนระบบ CHE QA 
Online 
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1. ระดับหลักสูตร (รอบการประเมิน - ปการศึกษา 2563) 
รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบงเปน 2 กรณ ีดังนี ้

1. ใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) : 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
 1.1 หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอนทั้งที่มีการเปดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษาและ
มีนักศึกษาศึกษาอยูในหลักสูตร  
  - เมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรที่มีการเปดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษา จะตองรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) และขอมูลพื้นฐานในระบบ CHE QA Online ของสกอ. และมีการประเมินคุณภาพ
ภายในโดยคณะกรรมการประเมินฯ 
     1.2  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในปดหลักสูตรแตยังคงมีนักศึกษาคงคางในหลักสูตร                    
ในปการศกึษา 2563 
  - เมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ตามระบบของ
สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนผูกำกับติดตามการดำเนินงานของ
หลักสูตรดังกลาว สำนักงานประกันคุณภาพฯ จะไมประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร  
   2. ใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑของสภาวิชาชีพ  มี
ทั้งสิ้น  3 หลักสูตร ไดแก  

2.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร ซึ่งสภาเภสัชกรรมรับรองหลักสูตรตั้งแต                     
ปการศึกษา 2559 ถึง 29 กันยายน 2566 รายละเอียดตามหนังสือจากสภาเภสัชกรรม ที่ สภ 01/01/ว115 
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 
  - เมื ่อส ิ ้นปการศึกษา หลักสูตรตองรายงานผลการดำเนินการดานการกำกับมาตรฐาน 
(องคประกอบที่ 1) และขอมูลพื้นฐานผานระบบ CHE QA Online ของสกอ. เปนประจำทุกป 

2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร ซึ่งสภาการพยาบาลรับรองหลักสูตร
ตั้งแตปการศึกษา 2560-2563 รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด จากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/021 
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุง
ครรภ  
  - เม ื ่อสิ ้นปการศึกษาหล ักสูตรตองรายงานผลการดำเนินการดานการกำกับมาตรฐาน
(องคประกอบที่ 1) และขอมูลพื้นฐานผานระบบ CHE QA Online ของสกอ. เปนประจำทุกป 
  2.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ซึ่งใชระบบรับรอง
รับรองคุณภาพ WFME ซึ่งเปนเกณฑของสากลท่ีกลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) รายละเอียด
ตามหนังสือที่ ศธ0506(3)/4340 ลงวันที ่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  - เมื ่อส ิ ้นปการศึกษา หลักสูตรตองรายงานผลการดำเนินการดานการกำกับมาตรฐาน 
(องคประกอบที่ 1) รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามรูปแบบตามรายงานของระบบการรับรองคุณภาพของ 
WFME ในรูปแบบ pdf.File และขอมูลพ้ืนฐานผานระบบ CHE QA Online ของสกอ. เปนประจำทุกป 
   
 



- 16 - 
 

2. ระดับคณะ และสถาบัน (รอบการประเมิน : ปงบประมาณ 2564) 
 เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เปนเลิศฉบับป 2561-2564 หรือ ฉบับปรับปรุงของ

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   

3. ระดับสำนัก (รอบการประเมิน : ปงบประมาณ 2564) 
             เกณฑการประกันคุณภาพตาม คูมือ TQA รางวัลคุณภาพแหงชาติ 
 

 (ราง) กรอบแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  ปการศึกษา  2563   
กิจกรรม ระยะเวลา 

๑. ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศึกษา 2563   มิถุนายน  2563 – พฤษภาคม 
2564  

๒. ติดตามขอมูลพื้นฐาน ( 6 9 12 เดือน) ตุลาคม   มกราคม  พฤษภาคม  
2564   

 
๓. กิจกรรมสรางความเขาใจและอบรมเชิงปฏิบัติการ  ตลอดปงบประมาณ  

- ระดับหลักสูตร โครงการแนวทางการบริหารหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานการอุดมศกึษาฯ 

- โครงการ AUN QA /TQR  
- โครงการอบรมผูประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
- ระดับคณะ สำนัก มหาวิทยาลัย โดยเนนการสรางความ

เขาใจรายหมวด และอบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย 
หมวด 3 หมวด 6  

๔. การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  พฤษภาคม  2564 
๕. การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ สำนัก  

โดยกำหนดใหทุกคณะจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตาม
แนวทาง EdPEx  และรายงานขอมูลพื ้นฐาน Common Data 
Set บนระบบ CHE QA Online  ระดับสำนัก ประเมินตาม TQA 
หากหนวยงานมี ความประสงคจะประเมินในรูปแบบอื ่นให
ดำเนินการแจงมหาวิทยาลัย  

ตุลาคม  2564  

๖. การประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย จัดทำรายงาน
การ ประเมินตนเอง ตามแนวทาง EdPEx  และรายงานขอมูล
พ้ืนฐาน Common Data Set บนระบบ CHE QA Online    

พฤศจิกายน 2564   

๗.  การจัดทำแผนพัฒนาองคกร   ภายในพฤศจิกายน  2564   
ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

1. มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไข
เพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

2. คูมือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗ (สกอ.)  
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ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาดังนี้  
1. กรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน  ระดับหลักสูตร  คณะ สำนัก          

ปการศึกษา ๒๕๖3   
2. ใหขอเสนอแนะอื่นๆ   
   
มติที่ประชุม : เห็นชอบ กรอบแนวทางและแผนการดำเนินงานและแผนการดำเนินงาน ระดับ

หลักสูตร  คณะ สำนัก ปการศึกษา ๒๕๖3 และมอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
   
4.6 รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563) 
 นางสาวเต็มศิริ ชิดดี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ผูแทนจากสำนักงานประกันคุณภาพ

ฯ สังกัดกองแผนงาน เสนอที่ประชุมตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มี
จุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี ้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได
ดำเนินการตามตัวชี้วัดดานการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบัน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจำปมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดและเปาหมายของ
แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจำป  

ซึ่ง กองแผนงาน ไดขอความอนุเคราะหใหคณะ/วิทยาลัย/สำนัก หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี ้วัด 
รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจำปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ซึ่งสามารถสรุปผลการดำเนินงานได ดังนี ้ 

1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.256๓-256๗ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 

2562 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 – 2567) เพื่อเปนกรอบในการ
ดำเนินงานของหนวยงานใหสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มประกาศใชในปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ซึ่งแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.2563 –2567) มีจำนวนทั้งสิ้น           
9 ยุทธศาสตร ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการผลิตบัณฑิต  
ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการวิจัย  
ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตรท่ี 4 ดานการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 5 ดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล  
ยุทธศาสตรท่ี 6 ดานการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
ยทุธศาสตรท่ี 7 ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ยุทธศาสตรท่ี 8 ดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ยุทธศาสตรท่ี 9 ดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 
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ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ขอมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวนทั้งสิ้น ๒๗ ตัวชี้วัด มีผลการดำเนินงานสูงกวา
และเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 14.81 ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำ
กวาเปาหมายที่กำหนดและยังไมสิ้นสุดการดำเนินงาน จำนวน 13 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 48.15 ตัวชี้วัดที่อยู
ระหวางการดำเนินงาน/ยังไมมีผลการดำเนินงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๓7.04 ดังแสดงผลใน
ตารางและมีรายละเอียดจำแนกตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี ้

 การประเมินตัวชี้วัด จำนวน รอยละ 
 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาและเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 4 14.81 

 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดและยังไมสิ้นสุดการดำเนินงาน 13 48.15 

♼ ตัวชี้วัด ที่อยูระหวางการดำเนินงาน/ยังไมมีผลการดำเนินงาน 10 37.04 

 รวม ๒7 100.00 

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.
256๓-256๗ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ มีรายละเอียดผลการดำเนินงานตามลำดับดังนี ้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑิต  

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. ร อยละของผู สำเร ็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที ่ได งานทำหรือ
ป ร ะ ก อบ อ า ช ี พ อ ิ ส ร ะ ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 1 ป หลังสำเร็จการศึกษา 
* สิ้นสุดการดำเนินงาน 

คาเปาหมาย: รอยละ ๘๕.00 
ผลการดำเนินงาน: 78.12 
คิดเปนรอยละ:  91.91 
การบรรลุเปาหมาย:  

 
2. รอยละความพึงใจของผูใชบัณฑิต
ตามทักษะ 5 ดาน 
* สิ้นสุดการดำเนินงาน 

คาเปาหมาย: รอยละ ๘5.00 
ผลการดำเนินงาน: 84.80 
คิดเปนรอยละ:  99.76 
การบรรลุเปาหมาย:  

 
3. รอยละของบัณฑิตทุกระดับที่มี
ผลงานนวัตกรรมหรือมีสวนรวมใน
การสรางนวัตกรรม 

คาเปาหมาย: รอยละ ๑ 
ผลการดำเนินงาน: - 

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

4. รอยละของบัณฑิตที่เปนผู
ประกอบ 
การภายในระยะเวลา 1 ป  หลัง
สำเร็จการศกึษา 
* สิ้นสุดการดำเนินงาน 

คาเปาหมาย: รอยละ ๒๐.๐๐ 
ผลการดำเนินงาน: 13.3๐ 
คิดเปนรอยละ:  ๖๖.๕๐ 
การบรรลุเปาหมาย:  
* เปนตัวชี้วัดใหม (มีการเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
ผูที่ดำเนินธุรกิจอิสระหรือเปนผูประกอบการ) 

 

เริ่มกำหนดเปาหมายการดำเนินงานในป 2563 
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ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

5. ร อยละของผู ผ านการประเมิน
ความรู และสมรรถนะภายหลังการ
อบรมหลักสูตรระยะสั ้น/ออนไลน
สำหรับคนทุกชวงวัย ตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 

คาเปาหมาย: รอยละ ๘๐.00 
ผลการดำเนินงาน: -  

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานการวิจัย  

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. จำนวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่นำไปใชเพื่อการพัฒนาพื้นที ่หรือ
เพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ 

คาเปาหมาย: จำนวน ๑๒ ผลงาน       
ผลการดำเนินงาน: ๓ ผลงาน 
คิดเปนรอยละ:  25.0๐  
การบรรลุเปาหมาย:   

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

2. ส ัดส วนจำนวนบทความทาง
วิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus 
Q1-Q2) ตอจำนวนอาจารยประจำ 

คาเปาหมาย: รอยละ 0.03 
ผลการดำเนินงาน: -     

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

 

3. ร าย ได  จ ากผลงานว ิ จ ั ยและ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

คาเปาหมาย: บาท 3,000,000 
ผลการดำเนินงาน: 489,717     
คิดเปนรอยละ:  16.32 
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. รายไดเฉลี ่ยตอเดือนของผู ร วม
โครงการหรือประชาชนกลุมเปาหมาย
เพ่ิมขึ้น 

คาเปาหมาย: บาท 5,000 
ผลการดำเนินงาน: -    

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

2. ร อยละประชาชนของชุมชนที่
ไดรับบริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

คาเปาหมาย: รอยละ 80.00 
ผลการดำเนินงาน: -  

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

3. จำนวนช ุมชนที ่ม ีการจ ัดการ
สิ่งแวดลอมตามมาตรฐาน 

คาเปาหมาย: รอยละ 5 
ผลการดำเนินงาน: 2  
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. จำนวนแหลง/ศนูยการเรียนรูดาน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นที่
เปนที่รู จัก ยอมรับหรือมีชื่อเสียงใน
ระดับชาติ 

คาเปาหมาย: จำนวน ๔ แหลง/ศูนย   
ผลการดำเนินงาน: ๓ ศูนย   
คิดเปนรอยละ:  75.00 
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

2. มูลคาทางเศรษฐกิจที่สรางข้ึนจาก
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 

คาเปาหมาย: บาท 2,000,000 
ผลการดำเนินงาน: -     

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

 
ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการมุงสูมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. รอยละความเชื ่อมั ่นของผูใชตอ
คุณภาพของเครือขายของมหาวิทยาลัย 

คาเปาหมาย: รอยละ 80.00 
ผลการดำเนินงาน: 71.00 
คิดเปนรอยละ:  88.75 
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

2. รอยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการ 

คาเปาหมาย: รอยละ 70.00 
ผลการดำเนินงาน: 60.00 
คิดเปนรอยละ:  85.71 
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

3. รอยละของจำนวนรายวิชาที ่ทำ
การเรียนการสอนผานระบบ UBU 
LMS อยางสมบูรณ 

คาเปาหมาย: รอยละ 70.00 
ผลการดำเนินงาน: 60.88 
คิดเปนรอยละ:  86.97 
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

4. รอยละของอาจารย บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทักษะดานดิจิทัลเปนไป
ตามเกณฑสมรรถนะที่กำหนด 

คาเปาหมาย: รอยละ 40.00 
ผลการดำเนินงาน: - 

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ 
UI Green Metric 

คาเปาหมาย: คะแนน 4,000      
ผลการดำเนินงาน: 3,884 
คิดเปนรอยละ:  97.10 
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 
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ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

2. รอยละความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาตอโครงสรางพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณปูโภค และสิ่งอำนวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

คาเปาหมาย: รอยละ 4.30 
ผลการดำเนินงาน: 4.34 
คิดเปนรอยละ:  100.00 
การบรรลุเปาหมาย:  

 
3. รอยละการลดลงของอาชญากรรม
และอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเมื่อ
เทียบกับปที่ผานมา 

คาเปาหมาย: รอยละ 10 
ผลการดำเนินงาน: รอยละ 40 
คิดเปนรอยละ:  100.00 
การบรรลุเปาหมาย:  

 

ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพฒันาทรัพยากรมนุษย 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. รอยละผลสัมฤทธิ ์ของการปฏิรูป
ระบบบร ิหารทร ัพยากรมน ุษย  
(จ ำ น ว น บ ุ ค ล า ก ร เ พ ี ย ง พ อ ต อ
ยุทธศาสตร) 

คาเปาหมาย: รอยละ 80.00 
ผลการดำเนินงาน: - 

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

อยูระหวางดำเนินการและจะ
รายงานผลเดือนสิงหาคม 2563 

2. ร อยละของอาจารยประจำที ่ มี
ตำแหน งทางว ิชาการต อจำนวน
อาจารยทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

คาเปาหมาย: รอยละ 40.00 
ผลการดำเนินงาน: 41.76 
คิดเปนรอยละ:  100.00 
การบรรลุเปาหมาย:  

 

3. รอยละของอาจารยและบุคลากร
สายสนับสนุนที ่ระดับสมรรถนะที่
สูงข้ึนตอจำนวนบุคลากรทั้งหมด 

คาเปาหมาย: รอยละ 70.00 
ผลการดำเนินงาน: - 

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

อยูระหวางดำเนินการและจะ
รายงานผลเดือนกันยายน 2563 

4. รอยละความผูกพันของบุคลากร
ตอมหาวิทยาลัย 

คาเปาหมาย: รอยละ 72.00 
ผลการดำเนินงาน: - 

การบรรลุเปาหมาย: ♼ 

อยูระหวางดำเนินการและจะ
รายงานผลเดือนสิงหาคม 2563 

ยุทธศาสตรที่ 8 ดานการมีเสถียรภาพทางการเงิน 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. รอยละของรายไดหลังหักคาใชจาย
ตอรายไดรวม 

คาเปาหมาย: รอยละ 15.00 
ผลการดำเนินงาน: 34.2๕ 
คิดเปนรอยละ:  100.00 
การบรรลุเปาหมาย:  
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ยุทธศาสตรที่ 9 ดานการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 
แนวโนมการดำเนินงาน 
(ป 2560 - 256๓) 

1. จำนวนหน วยงานท ี ่ม ีผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ต า ม เ ก ณ ฑ  ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต 200 คะแนน
ขึ้นไป 

คาเปาหมาย:  ๓ หนวยงาน 
ผลการดำเนินงาน: ๒ หนวยงาน 
คิดเปนรอยละ:  66.66 
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

2. ผลการจ ัดอ ั นด ั บ  University 
Impact Rankings ของ THE 

คาเปาหมาย: อันดับ 300+ 
ผลการดำเนินงาน: 400–๖๐๐ 
คิดเปนรอยละ:  75.00 
การบรรลุเปาหมาย:  

* ตัวชีว้ัดใหมยังไมมีผลการดำเนินงาน
ยอนหลังเพื่อเปรียบเทียบขอมูล 

2. แผนปฏบิตัริาชการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ณ สิ้นไตรมาสท่ี ๓ มี
จำนวนทั้งสิ้น 73 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการประเมินและมรีายละเอียดการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ตามลำดับดังนี้ 

 การประเมินตัวชี้วัด จำนวน รอยละ 
 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาและเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 27 36.99 

 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดและยังไมสิ้นสุดการดำเนินงาน 30 41.10 

♼ ตัวชี้วัด ที่อยูระหวางการดำเนินงาน/ยังไมมีผลการดำเนินงาน 16 21.92 

 รวม 73 100.00 

หมายเหต:ุ ผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ต่ำกวารอยละ 75 มีจำนวนท้ังสิ้น 29 ตัวช้ีวัด คิดเปนรอยละ 39.73 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพอยางโดดเดนและพัฒนากำลังคนใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
โลก 

1. ผลผลิต: ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนนักศึกษาใหม คน 1,900 1,498 
 

78.84 

(ต่ำกวาเปาหมาย 402 คน) 

2. จำนวนผูสำเร็จการศกึษา คน 1,400 643 
 

45.93 

(ต่ำกวาเปาหมาย 757 คน) 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

3. จำนวนนักศึกษาคงอยู คน 7,200 6,458 
 

89.69 

(ต่ำกวาเปาหมาย 742 คน) 

4. รอยละของผู สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100.00 
 

100.00 

5. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ 95.00 47.44 
 

49.94 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 47.56) 

6. คาใชจ ายการผลิตตามงบประมาณที ่ไดรับ
จัดสรร 

ลานบาท 34.3767 20.6933 
 

60.20 
(ต่ำกวาเปาหมาย 13.6834 

ลานบาท) 

2. ผลผลิต: ผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนนักศึกษาใหม คน 380 373 
 

98.16 
(ต่ำกวาเปาหมาย 7 คน) 

2. จำนวนผูสำเร็จการศกึษา คน 260 264 
 

100.00 

3. จำนวนนักศึกษาคงอยู คน 1,390 1,511 
 

100.00 

4. รอยละของผู สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100 100.00 
 

100.00 

5. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาท่ีจบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ 95.00 76.69 
 

80.73 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 18.31) 

6. คาใชจ ายการผลิตตามงบประมาณที ่ไดรับ
จัดสรร 

ลานบาท 15.4826 12.2351 
 

79.02 
(ต่ำกวาเปาหมาย 3.2475 ลานบาท) 

๓. ผลผลิต: ผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  
โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนนักศึกษาใหม คน 2,000 2,188 
 

100.00 

2. จำนวนผูสำเร็จการศกึษา คน 1,600 993 
 

62.06 

(ต่ำกวาเปาหมาย 607 คน) 

3. จำนวนนักศึกษาคงอยู คน 7,800 8,366 
 

100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

4. รอยละของผู สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100.00 
 

100.00 

5. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ 95.00 80.98 
 

85.24 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 14.02) 

6. คาใชจ ายการผลิตตามงบประมาณที ่ไดรับ
จัดสรร 

ลานบาท 15.5294 13.3185 
 

85.76 
(ต่ำกวาเปาหมาย 2.2109 ลานบาท) 

4. ผลผลิต: โครงการผลิตแพทยเพิ่ม 
โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนนักศึกษาคงอยู สาขาแพทยศาสตร คน 16 16 
 

100 

* เปนโครงการผลิตแพทยเพิ่มตามแผนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข 

5. ผลผลิต: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนผู สำเร ็จการศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร 

คน 40 40 
 

100.00 

2. จำนวนนักศึกษาคงอยู สาขาพยาบาลศาสตร คน 40 80 
 

100.00 

3. รอยละของผู สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร 

รอยละ 100.00 100.00 
 

100.00 

4. รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด สาขา
พยาบาลศาสตร 

รอยละ 98.00 100.00 
 

100.00 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2: สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถิ่น และพัฒนาสูระดับสากล 

6. ผลผลิต: ผลงานวิจัย 
โครงการหลัก: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ โครงการ 10 16 
 

100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

2. ร อยละโครงการว ิจ ัยท ี ่แล วเสร ็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด * 

รอยละ 85.00 0.00 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 85.00) 

3. ร อยละของผลงานที ่พร อมใช งานในเชิ ง
พาณิชย * 

รอยละ 20.00 0.00 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 20.00) 

หมายเหต:ุ * โครงการที่ไดรับงบประมาณป 2563 ยังไมมีโครงการวจิัยที่ดำเนินงานแลวเสร็จ 

โครงการหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสรางองคความรูพื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ โครงการ 12 17 
 

100.00 

2. จำนวนผลงานวิจัยที่แลวเสร็จพรอมยื่นตีพิมพ
ระดับชาติและนานาชาต ิ* 

ผลงาน 12 0 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย 12 ผลงาน) 

3. ร อยละโครงการว ิจ ัยท ี ่แล วเสร ็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด * 

รอยละ 85.00 0.00 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 85.00) 

4. รอยละของผลงานที่นำไปใชประโยชน ไมนอย
กวารอยละ 80 

รอยละ 80.00 0.00 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 80.00) 

5. จำนวนผลงานที่ยื ่นขอจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญา 

ผลงาน 1 0 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย 1 ผลงาน) 

หมายเหต:ุ * โครงการอยูระหวางดำเนินการ 

โครงการหลัก: โครงการวิจัยจากแหลงทุนในระบบวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ โครงการ 5 37 
 

100.00 

2. รอยละโครงการท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

รอยละ 85.00 0.00 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 85.00) 

3. จำนวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 22.7129 21.8152 
 

96.05 
(ต่ำกวาเปาหมาย 0.8977 ลานบาท) 

โครงการหลัก: โครงการวิจัยจากแหลงทุนภายนอกอื่น 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนโครงการวิจัยที่ดำเนินการ โครงการ 15 51 
 

100.00 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

2. รอยละโครงการท่ีแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กำหนด 

รอยละ 85.00 0.00 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 85.00) 

3. จำนวนเง ินทุนว ิจ ัยที ่ ได ร ับจากแหล งทุน
ภายนอกอื่น 

ลานบาท 9.1535 31.3399 
 

100.00 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกจิของอีสานใต จากฐาน BCG 

7. ผลผลิต: ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก: โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 65 32 
 

49.23 
(ต่ำกวาเปาหมาย 33 โครงการ) 

2. รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการใน
กระบวนการใหบริการ 

รอยละ 95.00 95.00 
 

100.00 

3. รอยละของงานบริการวิชาการแลว เสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด 

รอยละ 95.00 95.00 
 

100.00 

4. จำนวนผูเขารับบริการ คน 80,000 300,672 
 

100.00 

5. ค  า ใช  จ  า ยการ ให บร ิ กา รว ิ ช าการตาม
งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

ลานบาท 18.9157 18.6940 
 

98.83 
(ต่ำกวาเปาหมาย 0.2217 ลานบาท) 

โครงการหลัก: โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนนักเร ียนที ่ได ร ับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 90 74 
 

74 
(ต่ำกวาเปาหมาย 16 คน) 

2. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับ
บริการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รอยละ 100 100 
 

100.00 

โครงการหลัก: โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการดานสาธารณสุข 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนผูปวยนอก คน/ป 46,720 26,595 
 

56.92 
(ต่ำกวาเปาหมาย 20,125 คน/ป) 

2. จำนวนผูปวยใน คน/ป 2,920 0 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย 2,920 คน/ป) 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นท่ี
ไดรับบริการ 

รอยละ 80.00 88.94 
 

100.00 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

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

คน 1,340 161 
 

12.01 
(ต่ำกวาเปาหมาย 1,179 คน) 

2. ม ีการส งเสร ิมการเร ียนรู   และท ักษะการ
ดำรงชีวิตสูศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับ
อายุ 5-21 ป 

คน 1,400 0 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย ๑,๔๐๐ คน/ป) 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมเพื่อการสงออกสูประเทศเพื่อนบาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. สามารถยกระดับ สรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
ของ SMEs 

รายการ 60 51 
 

85.00 
(ต่ำกวาเปาหมาย 9 รายการ) 

โครงการหลัก: โครงการปรับปรุงการเรียนรู 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนครูและนักเรียนที่เขารวมกิจกรรมของ
โครงการ * 

คน 3,000 0 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย 3,000 คน) 

2. รอยละการเพิ ่มขึ ้นของนักเรียนที ่เข าร วม
โครงการมีคะแนนเฉลี ่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แตละ
วิชาผานเกณฑรอยละ 50 ขึ้นไป * 

รอยละ 3.00 0 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 3.00) 

หมายเหต:ุ * โครงการอยูระหวางดำเนินการ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุมครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพ
ของผูสูงวัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ คน 150 86 
 

57.33 
(ต่ำกวาเปาหมาย 64 คน) 

2. จำนวนชุมชนที่เขารวมโครงการ ชุมชน 3 3 
 

100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4: ยกระดับคุณภาพและสรางมูลคาใหแกภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น 
8. ผลผลิต: ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนผูเขารวมโครงการ คน 10,000  3,858 
 

38.58 
(ต่ำกวาเปาหมาย 6,142 คน) 

2. จำนวนโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม โครงการ  40  35 
 

87.50 
(ต่ำกวาเปาหมาย 5 โครงการ) 

3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 95.00  1.60 
 

1.68 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 93.40) 

4. รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ  95.00 1.60 
 

1.68 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 93.40) 

5. คาใชจายของการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

ลานบาท 7.2755 6.9997 
 

96.21 
(ต่ำกวาเปาหมาย 0.2758 ลานบาท) 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

โครงการหลัก: โครงการเพิ ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของการใหบริการเครือขาย
คอมพิวเตอรและโครงสรางพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละความเชื่อมั่นของผู ใชตอคุณภาพของ
เครือขายของมหาวิทยาลัย 

รอยละ 80.00 71.00 
 

88.75 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 9.00) 

2. รอยละของความเชื ่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการบริหารจัดการ 

รอยละ 70.00 60.00 
 

85.71 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 10.00) 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู UBU LMS และพฒันาอาจารยในศตวรรษที่ 21 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของจำนวนรายวิชาที่ทำการเรียนการ
สอนผานระบบ UBU LMS อยางสมบูรณ 

รอยละ 70.00 60.88 
 

86.97 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 9.12) 
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โครงการหลัก: โครงการสงเสริมการรูเทาทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคลองกับ
ความตองการของนักศึกษา และบุคลากร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของอาจารย บุคลากรและนักศึกษาที่มี
ทักษะดานดิจิทัลเปนไปตามเกณฑสมรรถนะที่
กำหนด * 

รอยละ 40.00 - 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 40.00) 

หมายเหต:ุ * อยูระหวางดำเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6: มุงสูการเปนมหาวิทยาลัยนาอยูและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

โครงการหลัก: โครงการการอนุรักษและฟนฟูแหลงทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนและการใชทรัพยากรที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ UI Green 
Metric 

คะแนน 4,000 3,884 
 

97.10 
(ต่ำกวาเปาหมาย 116 คะแนน) 

 
โครงการหลัก: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. ร อยละความพ ึงพอใจของบ ุคลากรและ
น ั ก ศ ึ กษ าต  อ โ ค ร ง ส ร  า งพ ื ้ น ฐ าน  ร ะบบ
สาธารณูปโภค และสิ ่งอำนวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.30 4.34 
 

100.00 

โครงการหลัก: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
ภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 

รอยละ 10.00 40.00 
 

100.00 
(สามารถลดการเกิดอาชญากรรม

และอุบัติเหตุได รอยละ 40) 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7: บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
9. ผลผลิต: การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
โครงการหลัก: โครงการทบทวนและจัดสรรอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับภารกิจ/บริบทท่ี
เปล่ียนแปลงไป 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. ส ัมฤทธ ิผลของการปฏ ิร ูประบบบร ิหาร
ทรัพยากรมนุษย (จำนวนบุคลากรเพียงพอตอ
ยุทธศาสตร) 

รอยละ 80.00 - 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 80.00) 

หมายเหต:ุ * อยูระหวางดำเนินการและจะรายงานผลเดือนสิงหาคม 2563 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรใหมีสมรรถนะตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของอาจารยประจำที่มีตำแหนงทาง
วิชาการตอจำนวนอาจารยทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

รอยละ 40.00 41.76 
 

100.00 

โครงการหลัก: โครงการสงเสริมความกาวหนาตามตำแหนงเพื่อใหไดตำแหนงท่ีสูงขึ้น 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
ที ่ระดับสมรรถนะที่ส ูงขึ ้นตอจำนวนบุคลากร
ทั้งหมด 

รอยละ 70.00 - 

♼ 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 70.00) 

 

หมายเหต:ุ * อยูระหวางดำเนินการและจะรายงานผลเดือนกันยายน 2563 

โครงการหลัก: โครงการปลูกฝงคานิยม UBU-IMPACTS แกบุคลากรทุกระดับ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละความผูกพันของบุคลากรตอมหาวิทยาลัย รอยละ 72.00 - 

♼ 
 

- 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 72.00) 

หมายเหต:ุ * อยูระหวางดำเนินการและจะรายงานผลเดือนสิงหาคม 2563 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 8: มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสูความยั่งยืน 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานงบประมาณและทางการเงิน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของรายไดหลังหักคาใชจายตอรายได
รวม 

รอยละ 15.00 34.2๕ 
 

100.00 
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 9: บริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ EdPEx/TQA 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. จำนวนหนวยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการตามเกณฑมาตรฐานสากล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต 200 คะแนนข้ึนไป 

หนวยงาน 3 2 
 

66.66 
1) คณะเภสัชศาสตร 
2) คณะเกษตรศาสตร 

โครงการหลัก: โครงการสงเสริมการดำเนินงานเพื่อขบัเคลื่อนสูการจัดอันดับของ THE 

ชื่อตัวชี้วัด 
หนวย 
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดำเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings 
ของ Times Higher Education (THE) 

อันดับที่ 300+ 400-600 
 

75.00 
(ต่ำกวาเปาหมาย รอยละ 25.00) 

ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   แนวทางการดำเนินงานที่สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (สำนักงาน 

ป.ป.ช.) ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชีวัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  
 ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการ 
ดำเนินการตามตัวชี้วัดความสำเร็จระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 
3 (30 มิถุนายน 2563) และใหขอเสนอแนะ เพ่ือนำไปประกอบการวางแผนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และ
เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ให กองแผนงาน เพิ่มการรายงานที่หวงเวลามีผลตอ
ผลลัพธของตัวชี ้วัด โดยการบันทึกหมายเหตุที ่เปนขอความเพื ่ออธิบายเหตุผลแทนการใชสัญลักษณ 
เครื่องหมาย X  

 
มติที่ประชมุ : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
 
4.7 รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 (OKRs) ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 2563) 
นางสาวเต็มศิริ ชิดดี เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ผูแทนจากสำนักงานประกันคุณภาพ

ฯสังกัดกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั ้งที่ 
8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 เห็นชอบแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ป (พ.ศ.
2563 – 2567) เพื่อใชเปนกรอบในการดำเนินงานของหนวยงานเพื ่อใหมีสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน ไดดำเนินการถายทอดตัวชี้วัดในระดับมหาวิทยาลัยจากแผนยุทธศาสตร
สู คณะผู บริหารมหาวิทยาลัย/คณบดี/ผู อำนวยการสำนัก และจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
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งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ดวยหลักวิธีการบริหารผลงานสูความเปนเลิศดวย OKRs (Driving Performance with 
OKRs) และไดมีการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ไดกำหนด ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยสามารถสรุปผลการ
ดำเนินงานไดดังนี้  
สรุปผลการการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ ส้ินไตรมาส 3 

              จากการรวบรวมขอมูลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจากผูรับผิดชอบตามคำรับรองการปฏิบัติ
ราชการ ณ สิ้นไตรมาส 3 พบวามีจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด จำนวน 28 ตัวชี้วัด เปนตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย จำนวน 20 ตัวชี ้ว ัด (คิดเปนรอยละ 71.43) และตัวชี ้ว ัดเฉพาะหนวยงานเพื ่อขับเคลื ่อน
มหาวิทยาลัย (สำนักคอมพิวเตอรและเครือขายและสำนักวิทยบริการ) จำนวน 8 ตัวชี้วัด (คดิเปนรอยละ 28.57) 
โดยเปนตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาและเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด จำนวน 7 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
25.00 ตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดและยังไมสิ้นสุดการดำเนินงาน จำนวน 10 ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ 35.71 และตัวชี้วัดที่อยูระหวางการดำเนินงาน/ยังไมมีผลการดำเนินงาน จำนวน 11 ตัวชี้วัด คิด
เปนรอยละ 39.29 โดยมีรายละเอียดสามารถสรุปไดดังตารางที่ 1.1  
ตารางที่ 1.1 ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นไตรมาส 3 

 ประเภทตัวชี้วัด จำนวน รอยละ 
 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดำเนินงานสูงกวาและเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 7 25.00 
 ตัวชี้วัด ที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนดและยังไมสิ้นสุดการดำเนินงาน 10 35.71 

♼ ตัวชี้วัด ที่อยูระหวางการดำเนินงาน/ยังไมมีผลการดำเนินงาน 11 39.29 

 รวมท้ังหมด 28 100.00 
จากตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ สิ ้นไตรมาส 3 สามารถจำแนก
รายละเอียดผลการดำเนินงานไดดังตารางที่ 2.2  
ตารางที่ 1.2 ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นไตรมาส 3 จำแนก
รายละเอียด 

ตัวชี้วัด 
(Key Result: KR) 

หนวยนับ 
(Unit) 

เปาหมาย 
(Goal) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(Result) 

ผลการ
ดำเนินงานเทียบ

กับเปาหมาย 
O1 ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสูมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียน (vision) (ยุทธศาสตรท่ี 1) 
KR 1.1 เพ่ิมจำนวนนักศึกษาตางชาติเขาศึกษาใน
หลักสูตร (นับจำนวนนักศึกษาแรกเขาทุกระดับ) 

คน 20 14 
 

65.00 

KR 1.2 เพิ่มจำนวนนวัตกรรมของนักศึกษาทุก
ระดับ (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) 

ผลงาน 35 27 
 

77.14 

KR 1.3 เพ่ิมจำนวนบทความทางวิชาการท่ีไดรับ
การตีพิมพในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) 
ระดับนานาชาติในระดับ Q1-Q2 ในฐานขอมูล 
Scopus (ปตีพิมพ 2563) 

บทความ 22 28 
 

100.00 

O2 สรางเสถียรภาพและความย่ังยืนของมหาวิทยาลัย (ยุทศาสตรที่ 8) 
KR 2.1 เพิ่มจำนวนการรับนักศึกษาเปนไปตาม
แผนของคณะ (ระดับปริญญาตรี) * 

คน 4,252  4,164 
 

97.93 
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ตัวชี้วัด 
(Key Result: KR) 

หนวยนับ 
(Unit) 

เปาหมาย 
(Goal) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(Result) 

ผลการ
ดำเนินงานเทียบ

กับเปาหมาย 
(รอยละ 80 ของ

แผนรับ) 
KR 2.2 เพิ่มรายไดจากหลักสูตร Non-degree 
(credit/non-credit) ห ล ั ก ส ู ต ร ร ะ ย ะ สั้ น 
หลักสูตรออนไลน หรือหลักสูตรสะสมหนวยกิต 
(รวมความถ ึ งการบร ิ การว ิช าการท ี ่ เ ก็ บ
คาลงทะเบียน) * (ไมหักคาใชจาย) 

บาท 18,700,000 29,665,480 
 

100.00 

KR 2.3 เพิ่มรายไดจากการบริการวิชาการ (งาน
วิเคราะห ทดสอบ ที่ปรึกษา) (ไมหักคาใชจาย) 

บาท 50,000,000 12,952,317 
 

25.90 

KR 2.4 เพิ่มรายไดจากการบริหารทรัพยสิน บาท 40,000,000 23,920,699 
 

59.80 

KR 2.5 คาใชจายงบดำเนินงาน (เงินรายได) 
นอยกวาแผนประมาณการรายจาย (เมื่อเทียบ
กับปงบประมาณ 2562) 

รอยละ 35 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

KR 2.6 เพิ่มรายไดจากผลงานวิจัย (การใหสิทธ
ผลงานวิจัย) 
 
 

บาท 1,000,000 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

O3 การวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อการแกปญหาชุมชน (ตอบโจทย อว.) (ยุทธศาสตรท่ี 2 3) 
KR 3.1 รายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูรวมโครงการ
หรือประชาชนกลุมเปาหมายเพ่ิมขึ้น 

บาท 5,000 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

KR 3.2 ร อยละประชาชนของชุมชนที ่ได รับ
บริการมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

รอยละ 80 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

KR 3.3 จํานวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดลอม
ตามมาตรฐาน 

จำนวน 5 2 
 

40.00 

KR 3.4 จำนวนผลงานว ิจ ัยและนว ัตกรรมที่
นำไปใชเพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือเพิ่มมูลคาทาง
เศรษฐกิจ 

จำนวน 12 10 
 

83.33 

O4 มหาวิทยาลัยนาอยูและคนมีความสุข และความผูกพัน 
KR 4.1 เพิ ่มคะแนนการประเมินดาน Green 
University  

คะแนน 4,000 3,884 
 

97.10 

KR 4.2 ความผ ู กพ ันของบ ุคลากรท ี ่ ม ี ต อ
มหาวิทยาลัย  

รอยละ 72.00 - 

♼ 

อยูระหวาง
ดำเนินการจะ
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ตัวชี้วัด 
(Key Result: KR) 

หนวยนับ 
(Unit) 

เปาหมาย 
(Goal) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(Result) 

ผลการ
ดำเนินงานเทียบ

กับเปาหมาย 
รายงานผลเดือน

สิงหาคม 
KR 4.3 ความพ ึ งพอใจของบ ุ คลากรและ
นักศึกษาตอโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอำนวยความ
สะดวก สาธารณปูโภค 

รอยละ 86  
(4.30 คะแนน) 

86.80 
(4.34 คะแนน) 
 

100.00 

KR 4.4 การลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
ในมหาวิทยาลัย 
 

รอยละ 10 40 
 

100.00 

O5 การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ ยุทธศาสตรที่ 5 7 9 
KR 5.1 เพิ่มหนวยงานที่ผาน EdPEx 200 * หนวยงาน 2 2 

 
100.00 

KR 5.2 เพิ่มจำนวนรายวิชาที่ทำการเรียนการ
สอนดวยระบบ UBU LMS แบบสมบูรณ 
(คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะ
บริหารศาสตร คณะนิติศาสตร คณะรัฐศาสตร)  

รอยละ 70 80.95 
 

100.00 

KR 5.3 เพิ ่มจำนวนอาจารยและบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีระดับสมรรถนะที่สูงข้ึน 

รอยละ 70 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

OKRs เฉพาะหนวยงาน 2 หนวยงาน 

ตัวชี้วัด 
(Key Result: KR) 

หนวยนับ 
(Unit) 

เปาหมาย 
(Goal) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(Result) 

ผลการ
ดำเนินงานเทียบ

กับเปาหมาย 
O1 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสูการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย) 
KR 1.1 เพ ิ ่มความเร ็วอ ินเตอร เน ็ตในพื ้นที่
การศึกษา (พ้ืนที่สำนักงาน หองเรียน หอพัก โรง
อาหาร หองสมุด) 

Mbps 80 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

KR 1.2 เพิ่มความครอบคลุมของระบบเครือขาย 
(ของพ้ืนที่ที่กำหนด) 

รอยละ 80 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

KR 1.3 เพิ ่มเสถียรภาพของระบบเครือข าย 
(อินเตอรเน็ตไมหลุดภายใน 30 นาที) 

รอยละ 80 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

KR 1.4 เพิ ่มจำนวนจำนวนการเขาใช งานระบบ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน UBU LMS แบบ
สมบูรณ (ระบบ UBULMS รองรับจำนวนผูเขาใชงาน) 

User 12,000 - 

♼ 

อยูระหวางการ
รายงานผล 

KR 1.5 เพิ่มการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
และการเรียนการสอนออนไลน (ระบบ UBU 

จำนวน
ระบบ 

5 - อยูระหวางการ
รายงานผล 
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ตัวชี้วัด 
(Key Result: KR) 

หนวยนับ 
(Unit) 

เปาหมาย 
(Goal) 

ผลการ
ดำเนินงาน 
(Result) 

ผลการ
ดำเนินงานเทียบ

กับเปาหมาย 
LMS ระบบการประเมิน ระบบการลาออนไลน 
ระบบคุมสอบออนไลน UBUApp) 

♼ 

O1 เปนแหลงเรียนรูนอกหองเรียนที่ทันสมัยสนับสนุนการเปนมหาวิทยาลัยดิจิทัล (สำนักวิทยบริการ) 
KR 1.1 เพ่ิมหรือปรับปรุงจำนวนพื้นที่การเรียนรู
และทำงานรวมกันที่ทันสมัยและสอดคลองกับ
ความตองการของผูใชบริการ (1) หองสมุดใน
สวน (2) อาคารข อม ูลท องถ ิ ่นและอาคาร
สารสนเทศใหเปน Edutainment 

โซน 2 2 
 

100.00 

KR 1.2 พัฒนาระบบการใหบริการออนไลนหรือ
การให บร ิการท ี ่ท ันสมัย (ระบบการร ับขอ
รองเรียน ระบบรับ-คืนหนังสือ) 

ระบบ 2 1 
 

50.00 

KR 1.3 เพิ่มจำนวนนักศึกษาที่ Walk-in เขาใช
บริการที่สำนักวิทยบริการ (เทียบจากปที่ผานมา) 

รอยละ 10 -48.76 
 

0.00 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
                     เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบผลการ
ดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (OKRs) ณ สิ้นไตรมาส 3 และให
ขอเสนอแนะ เพ่ือนำเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ มอบกองแผนงาน ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบการ
ประชุมใหมีความสอดคลองกับใบสรุปเรื่องกอนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 (OKRs) ณ สิ ้นไตรมาส 3 (30 มิ.ย. 2563) มอบกองแผนงานปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

 
4.8 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม

ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2563)  
         นางสาวสิรินทรา  พุฒจันทร เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เสนอที่ประชุม ตามมติที่

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เม่ือวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการดำเนินงานดานการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ 
และ หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงาน และกองแผนงานไดแจงเวียน
แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้งปฏิทินการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการ



- 36 - 
 

ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เพื่อเปนแนวทางในการ
ดำเนินงานฯ ที่กำหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทำการหลังสิ้นไตร
มาส และระดับคณะ/หนวยงาน ใหรายงานผลการดำเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทำการกอนสิ้น             
ไตรมาส นั้น  

กองแผนงาน ไดดำเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ 
มิถุนายน ๒๕๖๓) ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปไดดังนี ้  

๑. ระดับคณะ/หนวยงาน รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ทัน
ระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๘ หนวยงาน จาก ๑๗ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๔๗.๐๖ รายละเอียดดังนี ้

 

คณะ/หนวยงาน 

รายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

จำนวน
ประเด็น 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

จำนวน
ประเด็น 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ 
แลวเสร็จ 

คณะเกษตรศาสตร ๔ ๓ ๑ ๘ ๘ ๐ 

คณะวิทยาศาสตร ๒ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๓ ๐ ๓ ๑ ๐ ๑ 

คณะศิลปศาสตร ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ ๐ 

คณะเภสัชศาสตร ๒ ๒ ๐ ๖ ๖ ๐ 

คณะบริหารศาสตร ๔ ๒ ๒ ๓ ๓ ๐ 

คณะศิลปประยุกตฯ ๗ ๗ ๐ ๖ ๕ ๑ 

คณะนิติศาสตร ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๐ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ๗ ๒ ๕ ๑ ๑ ๐ 

คณะรัฐศาสตร ๖ ๖ ๐ ๓ ๓ ๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๒ ๑ ๑ ๔ ๒ ๒ 

สำนักวิทยบริการ ๒ ๒ ๐ ๓ ๑ ๒ 

สำนักคอมพิวเตอรฯ ๓ ๓ ๐ ๔ ๔ ๐ 

สำนักบริหารทรัพยสินฯ ๑ ๑ ๐ ๓ ๒ ๑ 

สำนักงานอธิการบด ี ๒ ๒ ๐ ๒ ๒ ๐ 

โรงพิมพมหาวิทยาลัยฯ ๑ ๑ ๐ ๒ ๑ ๑ 

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ๒ ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ 

(ขอมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 
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ปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขในประเด็นความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน  
คณะ ปญหาอุปสรรคท่ีพบ แนวทางการแกไข  

คณะเภสัชศาสตร  เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 
๒๐๑๙ ทำใหมีการยกเลิกการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรม 
เชน การยกเลิกการจัดกิจกรรมซอมอพยพ กรณีเกิดเหตุ
อ ั คค ี ภ ั ย  ควบค ู  ไ ปก ั บการอบรมความปลอดภัย
หองปฏิบัติการ เปนตน และในดานการจัดอบรมเพื่อหา
รายได ก็จะตองชะลอการจัดกิจกรรมอบรมหลายกิจกรรม 

- เตรียมวางแผนจัดกิจกรรมที ่ม ีการยกเลิก
ในชวงตอไป 
- สำหรับการจัดอบรมเพื ่อหารายได เตรียม
พิจารณาทบทวนรูปแบบการจัดกิจกรรมเปน
ลักษณะออนไลน 

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ  สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
ทำใหไมสามารถดำเนินการตามแผนท่ีกำหนด 

ผ ู บร ิหารและพนักงานร วมกันวางแผนการ
ดำเนินงานใหผานชวงสถานการณโรคระบาดที่
กำลังเกิดข้ึน  

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีมีปญหาเรื่องกรอบ
อัตรากำลังในการรับบุคลากรสายสนับสนุน และปญหา
เรื่องโครงสรางของอาคาร ท่ีตองไดรับการซอมแซมอยูเปน
ประจำ  

อยูระหวางดำเนินการตามแนวทางการจัดการ
ความเสีย่งของหนวยงาน  

โรงพิมพ เนื่องจากอาคารหลักชำรุด ทำใหหองปฏิบัติงานโรงพิมพฯ 
ชำรุด เมื่อถึงฤดูฝนทำใหน้ำฝนรั่วซึมลงบรเิวณหองตางๆ 
สงผลกระทบตอวสัดุอุปกรณ/เครือ่งมือและเครื่องจักรของ
โรงพิมพ  

 - อยูระหวางดำเนินการตามแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ของหนวยงาน 
 - ภายหลังจากสำนักงานบริหารกายภาพฯ
ซอมแซมอาคารกิจกรรมนักศึกษาเรียบรอยแลว
โรงพิมพจะดำเนินการซอมแซมหองปฏิบัติงาน
โรงพิมพในระยะถัดไป  

บทบาทสื่ออิเล็กทรอนิกสสงผลกระทบตอผลประกอบการ
ของโรงพิมพ 

หนวยงานจะดำเนินการเพิ่มผลิตภัณฑใหม และ
จัดทำแผนการตลาดเชิงรุกเพื่อใหผลประกอบ 
การไมขาดทุน หรือมีกำไรเพ่ิมขึ้น  

 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
เนื่องจากสถานการณการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำใหบางกิจกรรม/โครงการไม

สามารถจัดกิจกรรม/โครงการได ทำใหสงผลกระทบกับการดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง และอาจสงผล
ใหยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได ดังนั้น คณะ/หนวยงานอาจพิจารณาในการระบุ
และวิเคราะหความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยง เพื่อบรรจุใน (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ตอไป  

๒. ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กองแผนงานจึงได
ดำเนินการติดตามรวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ    แผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๓) สรุปไดดังนี ้

๒.๑ การรายงานผลการดำเนินงาน คณะ/หนวยงานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตร
มาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) เปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๖ หนวยงานจาก ๑๗ หนวยงาน คิดเปน
รอยละ ๓๕.๒๙ โดยคณะ/หนวยงานที่ยังไมรายงานผลการดำเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน 
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๒๕๖๓) จำนวน ๑ หนวยงาน คือ คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร (ขอมูล ณ วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๓) และผูรับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย จำนวน ๓ ประเด็นความเสี่ยง รายงานผลการดำเนินงานเปนไป
ตามระยะเวลาที่กำหนด จำนวน ๑ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓   

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวนประเด็นความเสี่ยง ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ 
ความเสี่ยงดานรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลง 
 ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเมื่อ
เทียบกับรายไดท้ังหมด  
 คาเปาหมาย : ไมนอยกวา รอยละ ๔๐ 
 

 ตัวชี้วัด 
แผนการดำเนนิงาน ๒๕๖๓  

รอยละ  จำนวนเงิน 
รายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา ๖๐ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ 
รายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศกึษา ๔๐ ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐  

 

ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการดำเนินงาน :  
ผูรับผิดชอบหลักดำเนินการแลวเสร็จ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓  และ

อยูระหวางดำเนินการ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๕๐ รายละเอียดดังนี้  
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

๑. ว ิ เคราะห สภาพป ญหาท ั ้ งภายในและ
ภายนอก เพื ่อคนหาปจจัยความเสี ่ยง และ
วิเคราะหโอกาส เพื ่อสำรวจทรัพยากรและ
ทรัพยสินที่มหาวิทยาลัยมี  พรอมทั้งกำหนด
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการบริหาร
จัดการงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลยั
อยางเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชน
สูงสุด 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

       พิจารณาจากผลการดำเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒      
ณ สิ้นไตรมาส ๔ พบวา ผลการดำเนินงานหารายได รวมทั้งสิ้น 
๙๑๒.๓๙ ลานบาท  เปนรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
จำนวนเงินรายรับจริง จำนวน ๕๖๑.๕๕ ลานบาท คิดเปนรอยละ 
๖๑.๕๕ ของรายไดทั้งหมด (บรรลุผลการดำเนินงาน) และผลการ
ดำเนินงานสิ้นไตรมาส ๔ สูงกวาประมาณการรายรับ (ประมาณ
การรายรับเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษา จำนวน  ๕๑๘.๒๘ 
ลานบาท)  และผลการดำเนินงานหารายไดจากแหลงอ่ืน มีรายรับ
จริงจำนวน ๓๕๐.๘๔ ลานบาท  คิดเปนรอยละ ๓๘.๔๕ ของ
รายไดทั้งหมด (ผลการดำเนินงานต่ำกวาคาเปาหมาย)  และมีผล
การดำเนินงานคิดเปนรอยละ ๙๐.๑๘ ของประมาณการรายรับ
เงนิรายไดจากแหลงอ่ืน และคิดเปนรอยละการบรรลุคาเปาหมาย 
๙๓.๘๗ รายละเอ ียดตามสรุปผลการดำเนินงานที ่นำเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

การวิเคราะหสภาพปญหาและแนวทางปรับปรุงการ
ดำเนินงาน 

๑. การกำหนดสัดสวนของรายไดจากแหลงอื่นตอรายไดรวม
ทั้งหมด อาจเปนขอจำกัดบางคณะที่ไมสามารถดำเนินการไดตาม
สัดสวนท่ีกำหนดได ดวยภารกิจดานการเรียนการสอนที่เกินภาระ
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วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

งานตามมาตรฐานคอนขางมาก เชน คณะทีม่ีจำนวนนักศึกษาเต็ม
เวลาตอจำนวนอาจารยที่เกินกวาเกณฑมาตรฐาน ซึ่งจะเห็นได
จากคณะวิชาดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร หรือสำนัก/
หนวยงาน ที่ไมไดมีบริบทในการจัดหารายได เปนตน เห็นควร
พิจารณากำหนดสัดสวนระดับคณะ/สำนัก ใหเหมาะสมตาม
บริบทและภารกิจของแตละหนวยงาน  

๒. การกำหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเปน
การคิดอัตราสวนของรายไดจากเงินคาธรรมเนียมการศึกษา และ
รายไดจากแหลงอื ่น ซึ ่งมีผลตอการประเมินทั ้งสองตัวชี้วัดมี
ความสัมพันธกัน คือ หากตัวชี้วัดใดมีผลการดำเนินงานสูงกวา
เปาหมายแลว ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งจะมีผลการดำเนินงานที่ต่ำกวา
เปาหมาย ทำใหการบรรลุเปาหมายในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ มี
ผลสัมฤทธิ์เพียงรอยละ ๕๐ จึงเห็นควรพิจารณากำหนดวิธีการ
ประเมินตัวช้ีวัดที่ไมมีความสัมพันธระหวางกัน  

๓. จากผลการดำเนินงานการหารายไดจากแหลงอื ่น กรณี
หล ักส ูตร Non Degree หร ือหล ักส ูตรร ูปแบบใหม   ในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีเพียงคณะเภสัชศาสตรเพียงคณะเดยีว
ที่มีรายไดจากแหลงดังกลาว จึงเห็นควรพิจารณาใหมีการกระตุนให
แตละคณะ/วิทยาลัย มีการเพิ่มรายวิชา หรือหลักสูตรระยะสั้น ใหมี
ความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อการตอบสนองความตองการของ
ผู เร ียน รวมทั ้งการจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบการ
ฝกอบรมระยะสั้น ในหัวขอที่เปนที่นาสนใจสอดรับกับความตองการ
ของผูเขารับการอบรมในปจจุบัน 

๔. การมอบหมายการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย เห็นควรพิจารณาใหมีการมอบหมายและ
ถายทอดตัวชี้วัดพรอมคาเปาหมายในการหารายไดจากแหลงอื่น 
ลงสูระดับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ตามบริบทและภารกิจของแตละ
หนวยงาน  

๒. สรางความรู ความเขาใจ เพื ่อใหอาจารย 
และบุคลากรตระหนักรูรวมกัน และกำหนด
แนวทางในการหารายไดเพิ่ม  และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดำเนินการ และกำหนดปฏิทินการ
รายงานผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

๑. กองแผนงานติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามปฏทิิน
การดำเนินงานที่ไดแจงเวียนตามบันทึกขอความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/
ว ๒๕๙ ลงวันที ่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  เรื ่อง แจงสรุปตัวชี ้วัด 
คำอธิบายและเกณฑการประเมินตัวชี ้วัดตามแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับ
ทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)  ซึ ่งในเอกสารดังกลาว 
ประกอบดวยสรุปตัวชี ้วัดและคาเปาหมายในการดำเนินงาน  
คำอธิบาย และเกณฑการประเมินตัวชี้วัด รวมถึงปฏิทินในการ
ดำเนินงาน/การรายงานผลการดำเนินงาน 
๒. กองแผนงานใชขอมูลประมาณการรายรับเงินรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา และประมาณการรายรับเงินรายไดจาก
แหลงอื่น ที่คณะ/วิทยาลัย/สำนัก  เสนอมายังกองแผนงานเพื่อ
จัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที ่คณะกรรมการสภา
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วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั ้งที ่ ๘/๒๕๖๒ เมื ่อวันที ่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๓  และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  มีมติใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓   

๓. คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ดำเนินงานตาม
ปฏิทิน/แผนการดำเนินงานการกำกับติดตาม
เพ่ือหารายไดเพ่ิมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก มีการดำเนินงานตามปฏิทิน/แผนการ
ดำเนินงานเพ่ือหารายไดเพิ่มตามที่ไดกำหนดรวมกับมหาวิทยาลัย 
และอยูระหวางรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ กำหนดใหสงรายงานผลมายังกอง
แผนงาน ภายในวนัที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๔. คณะ/วิทยาลัย/สำนัก รายงานผลการ
ดำเนินงานตามปฏิทินการกำกับติดตามการ
ดำเนินการหารายได   

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. การรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ ้นไตรมาส ๑ ไมมีการ
ติดตามผลการดำเนินงาน เนื่องจากการดำเนินงานในไตรมาสที่ ๑ 
จะยังไมมีผลการดำเนินงาน 
๒. การรายงานผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ กองแผนงาน
แจงคณะ/ว ิทยาล ัย/สำน ัก รายงานผลการดำเน ินงาน ณ                    
สิ้นไตรมาส ๒ ตามบันทึกขอความที ่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๔๖๗ ลง
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  โดยกองแผนงานแจงใหรายงานขอมูล
ผลการดำเนินงานมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน 
๒๕๖๓  คณะ/วิทยาลัย/สำนัก รายงานผลการดำเนินงานมายัง                 
กองแผนงานครบถ วน และกองแผนงานรวบรวมผลการ
ดำเนินงานและสรุปวิเคราะหผลการดำเนินงานในภาพรวม
มหาวิทยาลัย  โดยผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายไดจากแหลง
อ ื ่ นนอก เหน ื อ จ ากค  า ธ ร ร ม เน ี ย มก า รศ ึ กษ า  จ ำนวน 
๑๖๒,๖๕๕,๗๐๙.๐๓ บาท คิดเปนรอยละ ๓๗.๗๐ ของรายได
ทั้งหมด ๔๓๑,๔๕๕,๕๑๙.๐๓ บาท   
๓. กองแผนงานอยู ระหว างต ิดตามผลการดำเน ินงาน ณ                          
สิ้นไตรมาส ๓ จากคณะ/วิทยาลัย/สำนัก รายละเอียดตามบันทึก
ขอความที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๑๐๗๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓               
โดยกำหนดให ส งกลับมาย ังกองแผนงานภายในว ันท ี ่  ๑๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๕. รายงานผลการดำเนินงานตอที ่ประชุม
คณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. รายงานผลการดำเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ ๙/๒๕๖๓ เมื ่อวันที่ ๒ 
ม ิถ ุนายน ๒๕๖๓ ท ี ่ประช ุมม ีมต ิ เห ็นชอบ และเสนอตอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ 
มิถุนายน ๒๕๖๓  ที ่ประชุมมีมติเห็นชอบและใหกองแผนงาน
เรงรัด ติดตามใหแตละคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ดำเนินการจัดหา
รายไดจากแหลงอ่ืนใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนด        
๒. รายงานผลการดำเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๓ อยูระหวางการ
ดำเน ินการต ิดตามผลจากคณะ/ว ิทยาล ัย/สำน ัก และจะ
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วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

ดำเน ินการรายงานต อท ี ่ ประช ุมคณะกรรมการบร ิหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาล ัยในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ ตอไป  

๖. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน
ในปถัดไป  

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. ผลการดำเนินงาน ณ สิ ้นไตรมาส ๒ รอยละของรายไดจากแหลงอื ่นนอกเหนือจาก

คาธรรมเนียมการศึกษาเม่ือเทียบกับรายไดทั้งหมด โดยมีรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
จำนวน ๑๖๒,๖๕๕,๗๐๙.๐๓ บาท จากรายไดทั้งหมด ๔๓๑,๔๕๕,๕๑๙.๐๓ บาท คิดเปนรอยละ ๓๗.๗๐  

๒. ผลการดำเนินงาน ณ สิ ้นไตรมาส ๓ รอยละของรายไดจากแหลงอื ่นนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาเม่ือเทียบกับรายไดทั้งหมด โดยมีรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
จำนวน ๒๓๕,๐๐๑,๙๙๙ บาท จากรายไดท้ังหมด ๗๗๑,๓๒๒,๘๘๙ บาท คิดเปนรอยละ ๓๐.๔๗ 

 

 ตัวชี้วัด 
แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๓  

ผลการดำเนินงาน ๒๕๖๓  
ณ สิ้นไตรมาส ๒  

ผลการดำเนินงาน ๒๕๖๓  
ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

รอยละ  จำนวนเงิน จำนวนเงิน รอยละ จำนวนเงิน รอยละ 
รายรับจากคาธรรมเนียมการศกึษา ๖๐ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ ๒๖๘,๗๙๙,๘๑๐.๐๐ ๖๒.๓๐ ๕๓๖,๓๒๐,๘๙๐.๐๐ ๖๙.๕๓ 
รายไดจากแหลงอ ื ่นนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศกึษา ไมนอยกวา  

๔๐ ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐  ๑๖๒,๖๕๕,๗๐๙.๐๓ ๓๗.๗๐ ๒๓๕,๐๐๑,๙๙๙.๐๐ ๓๐.๔๗ 

รวม ๑๐๐ ๙๐๒,๘๐๗,๕๐๐ ๔๓๑,๔๕๕,๕๑๙.๐๓ ๑๐๐ ๗๗๑,๓๒๒,๘๘๙ ๑๐๐ 
 

สรุปผลการดำเนินงานรายไดจากแหลงอื่น จำแนกตาม ๘ แหลงรายได (ตามแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัย) ณ สิ้นไตรมาส ๓ รายละเอียดดังนี ้

 

รายไดจากแหลงอื่น แผน ผล 
คิดเปน 
รอยละ 

หมายเหต ุ(หนวย : ลานบาท) 

๑. รายไดการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม 

๗,๙๗๙,๙๐๐ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕.๐๑ คณะเภสัชศาสตร  ๔๐๐,๐๐๐ บาท  

 
 

๒. รายไดจากการใชประโยชน
ผลงานวิจัยหรือทรัพยสินทาง
ปญญาจากผลงานวิจัย 

๓,๐๔๒,๐๐๐ ๒๒๗,๕๐๔ ๗.๔๘ คณะเภสัชศาสตร  ๒๒๗,๕๐๔ บาท  

 

๓. รายไดจากแหลงทุนวิจัย
ภายนอก 

๓๙,๖๖๓,๑๐๐ ๑๖,๖๒๒,๖๔๘ ๔๑.๙๑ 

 

2.4655 2.1976 1.7007 1.6793 1.1858
0.3700

7.0238

0

2

4

6

8



- 42 - 
 

รายไดจากแหลงอื่น แผน ผล 
คิดเปน 
รอยละ 

หมายเหต ุ(หนวย : ลานบาท) 

๔. รายไดจากการใหบริการ
วิชาการ 

๑๑๒,๔๒๘,๑๐๐ ๖๓,๑๑๔,๓๘๔ ๕๖.๑๔ 
 

 

 

 
 

๕. รายได จากศ ูนย ทดสอบ 
และศูนยเครื่องมือตางๆ 

๗,๙๓๖,๐๐๐ ๒,๗๒๔,๖๗๓ ๓๔.๓๓ คณะเภสัชศาสตร  ๙๘๒,๑๘๐ บาท  
ศูนยเครื่องมือกลาง สำนักงานอธิการบดี ๑,๗๔๒,๔๙๓ บาท  

๖. รายไดจากโรงพยาบาล ๒๓,๕๑๙,๑๐๐ ๑๗,๕๐๔,๙๘๑ ๗๔.๔๓ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ   ๑๖,๑๑๑,๕๘๑.๔๘ บาท 
สำนักงานอธิการบดี          ๑,๓๙๓,๔๐๐     บาท 

๗. รายไดจากจากการบริหาร
ทรัพยากร และการดำเนินงาน
ดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 
  

๗๖,๗๗๓,๒๐๐ ๗๕,๕๒๐,๕๑๐ ๙๘.๓๗  

 
 

๘. รายไดจากการรับบริจาค
และการจัดกิจกรรมเพื ่อหา
รายได 

๗๙,๓๑๙,๒๐๐ ๕๘,๘๘๗,๓๐๐ ๗๔.๒๔  

 

รวมทั้งสิ้น ๓๕๐,๖๖๐,๖๐๐ ๒๓๕,๐๐๑,๙๙๙ ๖๗.๐๒ (ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓) 
  

๓. ผูรับผิดชอบหลักอยูระหวางสรุปผลการดำเนินงานและจะรายงานผลการดำเนินงาน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ และรายงานผลการดำเนินงานตอที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ตอไป  

๔. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปญหาอุปสรรคตอการดำเนินงานเพื่อหารายไดจากแหลงอื่น 
๑. การหารายไดจากแหลงอื่น อาจเปนขอจำกัดของบางคณะที่ไมสามารถดำเนินการไดตามแผน

ที่กำหนดได อาทิเชน ๑) กรณีคณะที่มีจำนวนนักศึกษาเต็มเวลาหรือเทียบเทาตอจำนวนอาจารย ที่เกินกวาเกณฑ
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มาตรฐาน เชน คณะบริหารศาสตร และคณะศิลปศาสตร  หรือ ๒) กรณีคณะที่มีรายวิชาศึกษาทั่วไปจำนวนมาก 
ไดแก คณะวิทยาศาสตร และคณะศิลปศาสตร  ซึ่งทั้ง ๒ กรณีดังกลาว ทำใหมีการจัดการเรียนการสอนมีจำนวน
ชั่วโมงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน (๙ ชั่วโมงตอสัปดาห) สงผลตอการดำเนินงานในภารกิจหลักอื่นดวย เชน การวิจัย 
หรือแมกระทั่ง ภารกิจการหารายไดจากแหลงอ่ืน 

๒. เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำใหมีการยกเลิก/ชะลอ
การจัดกิจกรรม หรือโครงการอบรมเพ่ือหารายได ทำใหไมสามารถดำเนินการไดตามแผนหารายไดที่กำหนด  

ขอเสนอเพิ ่มเติมของคณะกรรมการดำเนินงานดานนโยบาย แผนงานและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั ้งที ่ ๒/๒๕๖๓ เมื ่อวันที ่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คือ มอบคณะ/หนวยงาน
ดำเนินการทบทวนคาเปาหมายรายไดจากแหลงอื่น ประมาณการรายรับเงินรายไดจากแหลงอื่น (นอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยใหคำนึงถึงศักยภาพการดำเนินงานของหนวยงาน 

 

๒.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) จำนวนประเด็นความเสี่ยง ๒ประเด็น
ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้  

  ๑) ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงดานผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนท่ีกำหนด 
ตัวบงชี ้ความเสี ่ยง : รอยละของจำนวนโครงการวิจ ัยสะสม ชวงป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒            

ที่ดำเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๓  
คาเปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  ปงบประมาณ โครงการคงเหลือสะสม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๕๖๐ ๒๒ 

๒๕๖๑ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๕๗ 
(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  

ผู รับผิดชอบหลัก : สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจ ัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน :  
ผูรับผิดชอบหลักดำเนินการแลวเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๘ วิธีการจัดการความ

เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน และอยูระหวางดำเนินการ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
คิดเปนรอยละ ๒๕ รายละเอียดดังนี้  

 

การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการดำเนินงาน 

๑. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ กำหนด
มาตรการเพื่อเรงรัดการดำเนินงานและสง
รายงานผลการวิจัย เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
วันที ่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ไดพิจารณา วาระที ่ ๓.๔ การ
ติดตามรายงานการวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน และ
เงนิรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีโดยมติที่ประชุมใหสำนักงาน
สงเสริมบริหารงานวิจ ัยฯ จัดทำบันทึกขอความแจงติดตาม
โครงการท ี ่ค างส งรายงานว ิจ ัย โดยม ีแนวทางให ห ัวหนา
โครงการวิจัยดำเนนิการ ดังน้ี 
แนวทางที่ ๑ ใหสงรายงานการวิจัยเพ่ือปดโครงการ 
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การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการดำเนินงาน 

แนวทางที่ ๒ โครงการท่ียังไมแลวเสร็จใหยุตกิารทำงาน และใหสง
รายงานในสวนท่ีดำเนินการไปแลว สงใชใบสำคัญรับเงินพรอมคืน
เงนิที่เหลือ 
แนวทางที่ ๓ โครงการที่ไมสามารถสงรายงานได ใหสงคืนเงิน
ทั ้งหมด โดยใหรายงานภายในสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓              
หากพนกำหนดจะสรุปโครงการที่ยังคางสงเสนอตออธิการบดี 
เพ่ือพิจารณาในสวนที่เก่ียวของตอไป 

๒. สำนักงานส งเสร ิมบร ิหารงานวิจ ัยฯ 
ติดตามการสงรายงานผลการดำเนินงาน 
โดยสงบันทึกแจงคณะ/หนวยงาน ที่นักวิจัย
ได  ร ับ งบประมาณ ให  จ ั ดส  งรายงาน
ผลการวิจัย 
    - แนวทางที่ ๑ ใหสงรางรายงานการวจิัย 
จำนวน ๓ ฉบับ เพ่ือปดโครงการ           
    - แนวทางที่ ๒ โครงการที่ยังไมแลวเสร็จ
ใหยุติการทำงาน และใหสงรายงานในสวนท่ี
ไดดำเนินการไปแลว สงใชใบสำคัญรับเงิน
พรอมคืนเงินที่เหลือ 
    - แนวทางที่ ๓ โครงการที่ไมสามารถสง
รายงานได ใหสงคนืเงนิทั้งหมด  

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดทำบันทึกขอความที่                 
อว ๐๖๐๔.๑.๔/ว๕๑๙๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายไดที ่คางสงรายงาน โดยมีแนว
ทางการดำเนินงาน ๓ แนวทางตามที ่คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย กำหนด และใหนักวิจัยสงรายงานภายในวันที ่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓  

๓. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ และ
คณะรวมดำเนินการศึกษา วิเคราะห ปจจัย
ความ สำเร็จในการดำเนินงานดานการวิจัย 
และปญหาอุปสรรคที่สงผลใหผลงานวิจัยไม
แล วเสร ็จตามแผนที ่กำหนด และสถ ิติ
ระยะเวลาการทำวิจัย จำแนกตามสาขาวิชา 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. รวบรวมขอมูลจากสัญญารับทุนโครงการวิจ ัย ผลการสง
รายงานของโครงการที ่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยที ่ไดรับการ
จัดสรรจากงบประมาณแผนดินและเงินรายได มหาวิทยาลัย 
ระหว  างป  งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พบว  ามี
โครงการวิจัยที่ไดรับทุนจำนวน ๑๗๖ โครงการ ขอมูล ณ ไตรมาส 
๓ มีการสงรายงาน ๑๓๖ โครงการ ยังดำเนินงานไมแลวเสร็จ ๓๘ 
โครงการ ขอยกเลิก ๒ โครงการ การดำเนินงานแลวเสร็จคิดเปน
รอยละ  ๗๗.๒๗ 
๒. โครงการวิจัยที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณระหวางป ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๒ ที่คางสงรายงานจำนวน ๕๗ โครงการ พบวา ณ ไตรมาส 
๓ มีการสงรายงาน จำนวน ๓๘ โครงการ ยังไมสงรายงาน ๑๙ 
โครงการ การดำเนินงานที่แลวเสร็จคิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ 
๓. จัดทำแบบสอบถามการศึกษาปจจัยความสำเร็จและปญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการดำเนินงานของนักวิจัย https://bit.ly/๓a
๕dV๐K 
๔. อยูระหวางการสรุปขอมูลและจัดทำรายงาน 

๔. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ สรุป
โครงการว ิจ ัย ป  งบประมาณ ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ที ่ไมดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
เร  งร ัดการดำเน ินงานและส  งรายงาน
ผลการวิจัย เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่ง
การ 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

๑. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจ ัยฯ  สรุปผลการติดตาม
โครงการวิจัยที่คางสงรายงาน ตามขอ ๒ เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยฯ เพ่ือทราบ  
๒. จัดทำบันทึกสรุปการติดตามฯ เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา 
โดยเสนอแนวทาง ๓ ขอ  
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๓. อธิการบดีเห็นชอบการดำเนินงานตามแนวทางขอ ๑ – ๒               
ในสวนขอ ๓ ใหรองอธิการบดีฝายวิจัยฯ หารือรวมกับกองคลัง
และสำนักงานกฎหมายและนิติการ เพื ่อหารายละเอียดแนว
ทางการดำเนินงานเพ่ิมเติม และเสนออธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง  
     สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดประชุมรวมกับหัวหนา
สำนักงานกฎหมายและนิติการและเจาหนาที่ที่เกี ่ยวของเมื่อวันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงไดเสนอแนวทางตออธิการบดี และได
เห็นชอบแนวทางดังน้ี 
     ๓.๑ ให สำน ักงานส งเสร ิมบร ิหารงานว ิจ ัยฯ ต ิดตาม
โครงการวิจัยที ่น ักวิจ ัยไมสงรายงาน ยายสังกัด เกษียณอายุ
ราชการ และโครงการที ่ม ีการชี ้แจงกรณีการเปลี ่ยนหัวหนา
โครงการ หากไมมีการเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุนเปนช่ือบุคคลใหม
ใหติดตามกับผูที่ลงนามในสัญญา  
     ๓.๒ การติดตามการใหสงบันทึกขอความ/หนังสือ โดยระบุชือ่
ผูที่ลงนามในสัญญารับทุน  
     ๓.๓ ดำเนินการติดตามจำนวน ๒ ครั้ง ระบุวันที่ใหสงงานให
ชัดเจน  
๔. หากครบกำหนดการติดตาม ๒ ครั้งแลวยังไมสงรายงานผล 
การดำเนินงาน ใหสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ สรุปรายช่ือ
พรอมสัญญารับทุนนำสงสำนักงานกฎหมายและนิติการเพ่ือ
ดำเนินการตอไป 

๕. สำนักงานส งเสร ิมบร ิหารงานวิจ ัยฯ 
พ ิจารณาโครงการว ิจ ัยท ี ่ ไม แล วเสร็ จ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดทีมวิจัยพี ่เลี ้ยงที่
สอดคลองกับหัวขอวิจัย ในการใหคำแนะนำ 
ปรึกษาโครงการวิจัย 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดทำขอมูลรายชื่อนักวิจัย
พี ่เลี ้ยงสำหรับโครงการที ่ดำเนินงานไมแลวเสร็จและยังไมสง
รายงาน  
๒. ไดกำหนดจัดประชุมนักวิจัยที่คางสงรายงานเพ่ือนำเสนอขอมูล
การดำเนินงานและปญหาอุปสรรคในการทำงานวิจัย และพบ
นักวิจัยพี่เลี ้ยงเพื่อใหขอเสนอแนะ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ตามบันทึกท่ี อว ๐๖๐๔.๑.๔/ ว๐๙๕๐ ลงวันที ่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ แตเนื่องจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-๑๙ จึงมีการ
ยกเลิกประชุมและแจงใหนักวิจัยรายงานขอมูลในแบบสอบถาม
ออนไลนแทน ตามตามบันทึกที ่  อว ๐๖๐๔.๑.๔/ ว๑๐๑๘                 
ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๓.  จัดทำสรุปจำนวนโครงการวิจัยและวันที ่ที ่สามารถจัดสง
รายงานได 

๖. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัด
เวทีรายงานผลการดำเนินงานวิจ ัยงวด
สุดทาย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

๑. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมนักวิจัยที่ไดรับ
งบประมาณเพื่อการวิจัย ปงบประมาณ ๒๕๖๒ นำเสนอผลการ
ดำเนินงานวิจัยดวยวาจา เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย 
ป ญหาอุปสรรคในการทำวิจ ัย และแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู การ
ดำเนินงานรวมกับนักวิจัยพี่เลี้ยงและผูทรงคุณวุฒิ ในวันจันทรที่ 
๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ณ หองประชุมบุณฑริก ชั้น ๒ สำนักงาน
อธิการบด ี
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การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการดำเนินงาน 

๒. เชิญผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เปนผู
พิจารณาใหขอเสนอแนะการดำเนินงาน 
๓. สรปุผลขอเสนอแนะแจงนักวิจัยทราบ 

๗. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 
๑๑, ๑๒ เดือน และรายงานตอที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื่อตดิตาม
การดำเนินงานของนักวิจัย  

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

๘. นำข อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บริหารงานวิจัยฯ ในการกำหนดมาตรการ
การบร ิหารงานว ิจ ัยท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

 
 
สรุปผลการประเมิน :   
๑. ผลการสงรายงานของโครงการที ่ไดร ับทุนอุดหนุนการวิจัยที ่ไดร ับการจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดินและเงินรายไดมหาวิทยาลัย ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พบวามี
โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนจำนวน ๑๗๖ โครงการ ขอมูล ณ ไตรมาส ๓ มีการสงรายงาน ๑๓๖ โครงการ              ยงั
ดำเนินงานไมแลวเสร็จ ๓๘ โครงการ ขอยกเลิก ๒ โครงการ การดำเนินงานแลวเสร็จคิดเปนรอยละ  ๗๗.๒๗ 

 
 
๒. รอยละของจำนวนโครงการวิจัยสะสม (เงินงบประมาณแผนดิน) ชวงป ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๒ ที่ดำเนินการแลวเสร็จ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ จำนวน ๓๘ โครงการ จากโครงการท้ังหมด
จำนวน ๕๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

ปงบประมาณ 
โครงการคงเหลือสะสม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวนโครงการท่ี 

แลวเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการท่ีแลวเสร็จ 

คิดเปนรอยละ 
จำนวนโครงการ

คงเหลือ 
๒๕๖๐ ๒๒ ๑๔ ๖๓.๖๔ ๘ 
๒๕๖๑ ๒๔ ๒๑ ๘๗.๕๐ ๓ 

๒๕๖๒ ๑๑ ๓ ๒๗.๒๗ ๘ 
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ปงบประมาณ 
โครงการคงเหลือสะสม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวนโครงการท่ี 

แลวเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการท่ีแลวเสร็จ 

คิดเปนรอยละ 
จำนวนโครงการ

คงเหลือ 
ผลรวมทั้งหมด ๕๗ ๓๘ ๖๖.๖๗ ๑๙ 

 

ผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยสะสม (เงินงบประมาณแผนดิน) ชวงป ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒ ที่ดำเนินการแลวเสร็จ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ จำแนกรายคณะ ในมิติการสงรายงานการเงิน 
(กองคลัง) และการสงรายงานวิจัย (สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ) รายละเอียดดังนี้  

 

คณะ 
โครงการ 

คงเหลือสะสม 
โครงการท่ีสงรายงานการเงินแลวเสร็จ โครงการท่ีสงรายงานวิจัยแลวเสร็จ  
จำนวนโครงการ คิดเปนรอยละ จำนวนโครงการ คิดเปนรอยละ 

คณะพยาบาลศาสตร ๑ ๑ ๑๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐.๐๐ 
คณะศิลปประยุกตฯ ๓ ๓ ๑๐๐.๐๐ ๓ ๑๐๐.๐๐ 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๗ ๗ ๑๐๐.๐๐ ๗ ๑๐๐.๐๐ 
คณะบริหารศาสตร ๕ ๔ ๘๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐ 
คณะเกษตรศาสตร ๑๑ ๑๑ ๑๐๐.๐๐ ๘ ๗๒.๗๓ 
คณะเภสัชศาสตร ๔ ๔ ๑๐๐.๐๐ ๒ ๕๐.๐๐ 
คณะวิทยาศาสตร ๑๒ ๑๒ ๑๐๐.๐๐ ๖ ๕๐.๐๐ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ๑๔ ๑๒ ๘๕.๗๑ ๗ ๕๐.๐๐ 

ผลรวมทั้งหมด ๕๗ ๕๔ ๙๔.๗๔ ๓๘* ๖๖.๖๗ 
 

(หมายเหตุ : ขอมูลการสงรายงานการเงิน จากกองคลัง ขอมูล ณ วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ตรวจสอบขอมูล
ครั้งที่ ๒ ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  
 

 จากตารางขอมูล พบวา รอยละของจำนวนโครงการวิจัยสะสม (เงินงบประมาณแผนดิน) ชวงป 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ดำเนินการแลวเสร็จ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ จำแนกรายคณะ รายละเอียดดังนี้   

๑. การรายงานผลการดำเนินงาน ในมิติการสงรายงานการเงิน ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน 
๕๔โครงการ จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๙๔.๗๔ ซึ่งอยูระหวางดำเนินการเบิกจาย
จำนวน ๒ โครงการ และอยูระหวางดำเนินการตรวจสอบขอมูลจากกองคลัง จำนวน ๑ โครงการ 

๒. การรายงานผลการดำเนินงาน ในมิติการสงรายงานวิจัย ดำเนินการแลวเสร็จ จำนวน ๓๘ 
โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๕๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ โดยคณะท่ีมีผลการดำเนินงานต่ำกวารอยละ 
๘๐ จำนวน ๔ คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร 

๓. สำหรับรายละเอียดความกาวหนาของการดำเนินโครงการวิจัยสะสม (เงินงบประมาณแผนดิน) 
ชวงป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ยังดำเนินการไมแลวเสร็จ จำนวน ๑๙ โครงการ นั้น สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อยูในระหวางดำเนินการกำกับติดตามผลการดำเนินงานฯ เพื่อให
โครงการวิจัยแลวเสร็จ ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนไปตามเปาหมายที่กำหนด 

๓. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน : ไมมี  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  
๑. เนื่องจากขอจำกัดของการจัดเก็บขอมูลดานการสงรายงานแลวเสร็จของโครงการวิจัย 

จัดเก็บโดยสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสงรายงาน
การเงินของโครงการวิจัย ซึ่งจัดเก็บโดยกองคลัง ทำใหไมมีศูนยกลางการจัดเก็บฐานขอมูลของโครงการวิจัยที่แลว
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เสร็จในทั้ง ๒ มิติ ซึ่งการพิจารณาการดำเนินโครงการแลวเสร็จ                  ควรพิจารณาในทั้ง ๒ มิติ ทั้งดาน
การจัดสงรายงานวิจัยแลวเสร็จและการสงรายงานการเงิน  

๒. เห็นควรใหผ ู ร ับผิดชอบหลัก พิจารณาการจัดทำฐานขอมูลกลางเพื ่อการบริหาร
โครงการวิจัย เพื่อชวยใหสามารถดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงานของโครงการวิจัยใหแลวเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนด   

  ๒) ความเส ี ่ยงท ี ่  ๒ : ความเส ี ่ยงด านการเบ ิกจ ายงบประมาณไม เป นไปตามแผน               
อาจสงผลใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป 

ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
ภาครัฐ  

คาเปาหมาย : 

ประเภทรายจาย  ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจายประจำ ๒๘ ๕๘ ๘๐ ๑๐๐ 
รายจายลงทุน ๘ ๔๐ ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม (รอยละ)  ๒๓ ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 
หมายเหตุ ตามหนังสือสำนักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุดท่ี นร ๐๕๐๕/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่องมาตรการเรงรัด

การใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยตามที่ พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ มีผลบังคับใชแลว และนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบมาตรการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 

ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการดำเนินงาน :  
๑. ผูรับผิดชอบหลักดำเนินการแลวเสร็จ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๕ วิธีการจัดการ

ความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน และอยูระหวางดำเนินการ ๒ วิธีการจัดการความ
เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๔๐ รายละเอียดดังนี้  

 

การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

๑. จัดทำแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

มีแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๒. แจงเวียนแผนการใชจ ายงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ใหกับคณะ/หนวยงาน 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

แจ  ง เว ียนแผนการใช จ ายงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหคณะ สำนัก และหนวยงานตางๆ 
ทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
บันทึกขอความที ่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๓๖๗ ลงวันที ่ ๑๑ มกราคม 
๒ ๕ ๖ ๓  แ ล ะ น ำ เ ผ ย แ พ ร  ท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต  ก อ ง แ ผ น ง า น
ที่www.ubu.ac.th/web/planning เลือกกลุ มงานงบประมาณ 
ในหัวขอ "แผนปฏิบ ัติการและแผนการใชจ ายงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" 

๓. ติดตามและเรงรัดการเบิกจายการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนรายเดือน 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. ผลการเบิกจาย ณ สิ ้นไตรมาสที ่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)   
มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจาย จำนวน ๓๓๑,๐๓๕,๗๑๖.๕๔ บาท 
จากงบประมาณทั้งสิ ้น ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 
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การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

๔๐.๘๘ ต่ำกวาเปาหมายที ่ร ัฐบาลกำหนด ร อยละ ๑๓.๑๒  
(เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๕๔) 
๒. มหาวิทยาลัยแจงใหคณะ/หนวยงาน เรงรัดการเบิกจายตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตามบันทึกขอความ 
ดวนที ่ส ุด ที ่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๗๑๙ ลงวันที ่ ๑๙ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ และบันทึกขอความ ดวนท่ีสุด ท่ี อว ๐๖๐๔.๕/ว ๗๒๗ ลง
วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓  
๓. มหาวิทยาลัยเรงรัดการเบิกจายประจำเดอืนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
ตามบันทึกขอความ ดวนที่สุด ที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๘๕๙ ลงวนัที่ ๙ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ 
๔.  ผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)   
มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจาย จำนวน ๕๒๐,๓๙๓,๗๗๒.๖๖ บาท 
จากงบประมาณทั้งสิ ้น ๗๙๓,๗๘๑,๗๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 
๖๕.๕๖ ต่ำกวาเปาหมายที ่ร ัฐบาลกำหนด ร อยละ ๑๑.๔๔  
(เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๗๗) โดยมหาวิทยาลัยถูกปรับ
ลดงบประมาณเขาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๑๖,๐๒๖,๕๐๐ บาท  

๔. รายงานผลการดำเนินงานเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ทุกรายไตรมาส 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. กองแผนงานนำเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ ้นไตรมาสที ่ ๒               
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาตอไป โดยที่ประชุมมีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑) ขอใหสำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เรงรัดการ
กอสราง จำนวน ๒ รายการ คือ การกอสรางรั้วรอบมหาวิทยาลัย 
และโครงการปรับปรุงภูมิท ัศนและระบบจราจรสำนักงาน
อธิการบด ี

๒) สำหรับรายจายลงทุน คณะ/หนวยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัด
จางชากวาแผนที่กำหนดเนื่องจากไมมีความพรอมในรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ทำใหการจัดซื้อจัดจางและการกอหนี้
ผูกพันลาชา สงผลใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผนที่กำหนด เรง
ใหคณะ/หนวยงาน ลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ ใหครบทุกรายการเพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามเปาหมาย
ที่รัฐบาลกำหนด 

๓) ใหคณะ/สำนัก รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณการระบาดจากโรคติดเชื้อ โควิด ๑๙ เพื่อนำมา
ปรับลดงบประมาณ  
๒. กองแผนงานนำเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ตอที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบ
มหาว ิทยาล ัยดำเน ินการตามข อเสนอแนะเพ ิ ่ม เต ิมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป คือ มอบมหาวิทยาลัย
ดำเนินการเรงรัดเรื่องการเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 
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การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

๒๕๖๓ ใหเปนไปตามมาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทีร่ัฐบาลกำหนด 
๓. กองแผนงานนำเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ ๑๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเสนอตอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  

๕ .  น ำข  อ เ สนอแนะมาปร ับปร ุ งการ
ดำเนินงานในปถัดไป 

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

 

๒. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน :  
๒.๑ ผลการดำเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓ มีการเบิกจายทั้งสิ้น๕๒๐,๓๙๓,๗๗๒.๖๖ 

บาท จากงบประมาณ ๗๙๓,๗๘๑,๗๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๖๕.๕๖ ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ 
๑๑.๔๔ (เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๗๗.๐๐) โดยจำแนกตามงบรายจาย ดังนี ้

 

รายจาย 
ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณ
คงเหลือหลังโอน

เขาพรบ.โอน 
เบิกจาย คงเหลือ 

รอยละ
เบิกจาย 

รอยละ
เปาหมาย
ที่รัฐบาล
กำหนด 

ผลการ
ดำเนินงาน
เมื่อเทียบกบั
คาเปาหมาย 

ก. รายจายประจำ   ๖๗๑,๑๔๓,๖๐๐  ๖๖๖,๖๓๑,๓๐๐  ๔๙๓,๔๙๔,๖๗๐.๖๖   ๑๗๓,๑๓๖,๖๒๙.๓๔  ๗๔.๐๓ ๘๐.๐๐  ๕.๙๗ 

ข. รายจายลงทุน   ๑๓๘,๖๖๔,๖๐๐  ๑๒๗,๑๕๐,๔๐๐    ๒๖,๘๙๙,๑๐๒.๐๐   ๑๐๐,๒๕๑,๒๙๘.๐๐  ๒๑.๑๖ ๖๕.๐๐  ๔๓.๘๔  

รวม   ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐   ๗๙๓,๗๘๑,๗๐๐  ๕๒๐,๓๙๓,๗๗๒.๖๖   ๒๗๓,๓๘๗,๙๒๗.๓๔  ๖๕.๕๖ ๗๗.๐๐  ๑๑.๔๔ 

    

รายจายลงทุนงบประมาณคงเหลือหลังโอนเขาพะราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน ๑๒๗,๑๕๐,๔๐๐ บาท กอหนี้ผูกพันแลว จำนวน ๑๑๖,๗๕๑,๖๔๒ บาท ยังไมกอหนี้ผูกพัน จำนวน 
๒,๙๐๕,๐๐๐ บาท มีเงินเหลือจายจากการดำเนินการจัดซื้อจัดจาง จำนวน ๗,๔๙๓,๗๕๘ บาท คิดเปนรอยละ 
๕.๘๙  โดยมีผลการเบิกจายรายจายตาง ๆ แยกตามคณะ/หนวยงาน ดังนี ้
    รายจายภาพรวม  เปาหมายการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ รอยละ ๗๗ คณะท่ีมีผลการเบิกจาย 
สูงกวารอยละ ๗๗ จำนวน ๖ หนวยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจายต่ำกวารอยละ ๗๗ จำนวน            ๙ 
หนวยงาน ดังนี ้
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    รายจายประจำ  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๖๗๑,๑๔๓,๖๐๐ บาท       
ถูกปรับลดงบประมาณเขาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน ๔,๕๑๒,๓๐๐ บาท 
คงเหลือ ๖๖๖,๖๓๑,๓๐๐ บาท เบิกจาย ๔๙๓,๔๙๔,๖๗๐.๖๖ บาท คิดเปนรอยละ ๗๔.๐๓ ต่ำกวาเปาหมายที่
รัฐบาลกำหนด รอยละ ๕.๙๗ (เปาหมายท่ีรัฐบาลกำหนด รอยละ ๘๐)  คณะที่มีผลการเบิกจาย สูงกวารอยละ ๘๐ 
จำนวน ๘ หนวยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจายต่ำกวารอยละ ๘๐ จำนวน ๗ หนวยงาน  ดังนี ้

 
 หนวยงานที ่เบิกคาวัสดุการศึกษาภายใตสำนักงานอธิการบดี มี ๖ หนวยงาน และมี ๒ 
หนวยงาน มีผลการเบิกจายคอนขางต่ำโดยเบิกจายไมถึงรอยละ ๘๐ คือ คณะบริหารศาสตร รอยละ ๕๖.๑๕ และ
คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ ๔๐.๖๕ ดังนั้น จึงขอใหเรงรัดดำเนินการเบิกจายใหแลวเสรจ็โดยดวน   
 รายจายลงทุน  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๓๘,๖๖๔,๖๐๐ บาท             
ถูกปรับลดงบประมาณเขาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจาย พ.ศ. ๒๕๖๓  จำนวน ๑๑,๕๑๔,๒๐๐ บาท 
คงเหลือ ๑๒๗,๑๕๐,๔๐๐ บาท เบิกจาย ๒๖,๘๙๙,๑๐๒.๐๐ คิดเปนรอยละ ๒๑.๑๖ ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาล
กำหนด รอยละ ๔๓.๘๔ (เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๖๕.๐๐) คณะที่เบิกจายเปนไปตามแผนที่กำหนดมี  ๒ 
หนวยงาน คือ คณะนิติศาสตร และคณะศิลปศาสตร  และคณะที่มีผลการเบิกจาย               ต่ำกวารอยละ ๖๕ 
จำนวน ๖ หนวยงาน  ดังนี ้

 
   มหาวิทยาลัยคงเหลือรายการงบลงทุนที่ยังไมลงนามในสัญญา จำนวน ๕ รายการ  วงเงิน 
๒,๙๐๕,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนรายการครุภัณฑของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร โดยปญหาและอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
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ที ่ รายการ วงเงิน ปญหาและอุปสรรค 
คาดวาจะลงนาม

ในสัญญา 
๑ เตาอบสตรีมเมอร    ๑,๔๒๐,๐๐๐ มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดซื้อจัดจาง จำนวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ โดย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ไมมีผูมายื่นขอเสนอ ครั้ง
ที ่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีผูเสนอรายเดียวและไมผานเกณฑการ
พิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการฯ จึงขอทบทวนชื ่อและคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน ซึ่งขณะนี้
อยูระหวางการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำ TOR ซึ่งจะประชุมใน
วันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๒ เครื่องห่ันเนื้อ เปนเตา 
(MEAT DICER) ๙๐๐*
๖๐๐*๒๓๐ มม.    

๖๕,๐๐๐ มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลวไมมีผูมาเสนอราคา  และ
ไดทำการสืบราคาจากทองตลาด พบวามีชื่อรายการตามมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม และราคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร ดังนั้น 
คณะกรรมการฯ จึงขอทบทวนชื ่อและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
เพื ่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน  และไดเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณรายจาย และขณะนี้อยูระหวางการประชุมคณะกรรมการ
เพ่ือจัดทำ TOR ซึ่งจะประชุมในวันท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๖๓ 

๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๓ หองแชเย ็น -๒๐ องศา
เซล เซ ี ยส  ( ผน ั งห อง 
CB/CB) CONDENSING 
UNIT ข น าด  ๓ ๕๕ ๐ *
๓๑๒๕*๒๖๐๐ มม.    

๕๒๐,๐๐๐ มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลว มีผูมาเสนอราคาจำนวน ๒ 
ราย แตไมผานเกณฑการพิจารณา ดังนั ้น คณะกรรมการฯ จึงขอ
ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

๓๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 

๔ หองแช เย ็น +๔ องศา
เซล เซ ี ยส  ( ผน ั งห อง 
CB/CB) CONDENSING 
UNIT ข น าด  ๓ ๕๕ ๐ *
๔๖๗๕*๒๗๐๐ มม.    

๖๔๐,๐๐๐ มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลว มีผูมาเสนอราคาจำนวน ๒ 
ราย แตไมผานเกณฑการพิจารณา ดังนั ้น คณะกรรมการฯ จึงขอ
ทบทวนรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

๓๑ กรกฎาคม  
๒๕๖๓ 

๕ เครื่องนวดสุญญากาศ    ๒๖๐,๐๐๐ มหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางแลวไมมีผูมาเสนอราคา  และ
ไดทำการสืบราคาจากทองตลาด พบวามีชื่อรายการตามมาตรฐาน
โรงงานอุตสาหกรรม และราคาสูงกวางบประมาณที่ไดรับจัดสรร ดังนั้น 
คณะกรรมการฯ จึงขอทบทวนชื ่อและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ 
เพื ่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน  และไดเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ ขณะนี้อยูระหวางสงเรื่องมายังงานพัสดุเพ่ือจัดซื้อจัดจาง 

๑๗ กรกฎาคม  
๒๕๖๓ 

รวม ๒,๙๐๕,๐๐๐   
 

   

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ยังเบิกจายไมแลวเสร็จ จำนวน ๑ 
รายการ วงเงิน ๘๔๗,๐๐๐ บาท คือ โครงการกอสรางรั้วรอบมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒ เนื่องจาก  ผูรับจางไม
สามารถทำงานไดตามสัญญา มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกสัญญา และขณะนี้อยูระหวางกำหนดคาความเสียหาย และ
กำหนดแบบรูป 
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โดยสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
 

 
  

สรุปผลการประเมิน :   
๑. ผลการดำเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓ มีการเบิกจายทั้งสิ้น ๕๒๐,๓๙๓,๗๗๒.๖๖ บาท 

จากงบประมาณ ๗๙๓,๗๘๑,๗๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๖๕.๕๖ ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด      รอยละ 
๑๑.๔๔  (เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๗๗.๐๐)  

๒. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
 

 ปญหาที่ทำใหผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด  
๑. บางรายการมหาวิทยาลัยไดดำเนินจัดซื้อจัดจางมากกวา ๑ ครั้ง เนื่องจากไมมีผู มายื่น

ขอเสนอ หรือมายื่นขอเสนอแตไมผานเกณฑการพิจารณา ทำใหมหาวิทยาลัยตองทบทวนชื่อและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการใชงาน สงผลใหการลงนามในสัญญาลาชากวา
แผนที่กำหนด 

๒. บางรายการไมมีผูมายื่นขอเสนอเนื่องจากสืบราคาจากทองตลาดแลวพบวาราคาสูงกวา
งบประมาณที่ไดร ับจัดสรร มหาวิทยาลัยตองทบทวนชื ่อและคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ และเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ สงผลใหการลงนามในสัญญามีความลาชากวาแผนที่กำหนดในสัญญา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยคาดวาจะลง
นามในสัญญาใหแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
ขอใหผูรับผิดชอบหลักเรงดำเนินการติดตามการเบิกจายกับคณะ/หนวยงานใหเปนไปตาม

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ  
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
 ๑. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ๒. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความ

เสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะ
เพิ่มเติมตอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถนุายน ๒๕๖๓)   

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม มอบกองแผนงาน ดำเนินการดังนี ้
1. เรงรัดใหคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร เพื่อรายงาน ผลการดำเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓  ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 

2. มอบ กองแผนงาน ตรวจสอบขอมูลตัวเลขกับคณะ/สำนัก  
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปร ุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ ้นไตรมาสที ่ 3  
(30 มิถุนายน 2563) 
 

4.9 กรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก   
  นางนิตยา  ศรีใส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพเิศษ เสนอที่ประชุม ตามที่
คณะกรรมการดำเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวด
คาวัสดุการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนกั โดยจัดสรรแนวทางการจัดสรร
คาวัสดุการศึกษา (ตามแนวทางการจัดสรรฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564) ดังนี้   

1. จัดสรรงบประมาณ ในหมวดคาวัสดุการศึกษาใหกับหนวยงานสนับสนุนทั้ง  3  หนวยงาน  คอื
สำนักงานอธิการบดี  สำนักวิทยบริการ  และสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย ในอัตรารอยละ 15 ของงบประมาณ
คาวัสดุการศึกษาที่ไดรับการจัดสรร (ตามมติที่ประชุมการจัดทำแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556) 

2. งบประมาณคาวัสดุการศกึษาที่เหลือหลังจากจัดสรรใหแกหนวยงานสนับสนุนทั้ง 3 หนวยงาน 
ในแตละผลผลิต มาแบงเปน 2 สวน ในอัตราสวนของจำนวนนักศึกษาหัวจริง และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ใน
อัตราสวนเทากับ 50 : 50 

3. จัดสรรคาวัสดุการศึกษาให คณะ/วิทยาลัย ตามสัดสวนจำนวนนักศึกษาหัวจริง และนักศึกษา
เต็มเวลา ของแตละคณะ/วิทยาลัย 

คณะที่เปนสวนราชการ : ตั้งแผนงบประมาณรายจายไวท่ีคณะ/สำนักและกันเงินจัดสรรคาวัสดุไว 
ที่สวนกลาง ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2561  ทั้งนี้ การขอใชงบประมาณรายจายที่จัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง จะพิจารณาจากผลการใชจาย
สูงกวา รอยละ 80 ของเงินที่จัดสรรไวที่คณะ/สำนัก ครั้นเมื่อคณะ/สำนัก ไดมีการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรสูงกวารอยละ 80 แลว มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเงินประจำงวดในสวนที่เหลือที่จัดสรรไวที่สวนกลาง ใหกับ
คณะ/สำนัก ตามแผนการใชจายงบประมาณที่คณะ/สำนักเสนอตอไป   การเบิกจายงบประมาณจะเบิกจายท่ี
คณะ/สำนัก  พรอมทั้งสรุปกิจกรรม/โครงการ ที่เบิกจายคาวัสดุการศึกษาตามจำนวนงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
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  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวด
คาวัสดุการศึกษา รวมทั้งสิ้น 35,240,800 บาท ดังนั้น กองแผนงาน จึงขอเสนอ (ราง) การจัดสรรงบประมาณ
แผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี ้

1. นำมาจัดสรรใหหนวยงานสนับสนุนท้ัง 3 หนวยงาน ; ตามมติที่ประชุมการจัดทำแผนการ
ใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2557  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ในอัตรารอยละ 15 
ของงบประมาณในหมวดคาวัสดุ แลวนำมาจัดสรรใหกับทั้งสามสำนักตามอัตราสวนของงบประมาณที่แตละสำนัก
ไดรับจัดสรรในปงบประมาณที่ผานมา รายละเอียดตามตารางท่ี ๑ 
ตารางที่ 1   (ราง) การจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ 3 สำนัก 

 
 

2. การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ป 2564 ใหกับคณะวิชาภายใตผลผลิตผูสำเร็จ 
การศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
  นำงบประมาณคงเหลือในผลผลิตผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ มาแบงเปน 2 สวน 
ในอัตราสวนของจำนวนนักศึกษาหัวจริง และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ในอัตราสวน เทากับ 50 : 50  คิดเปนเงิน
จากอัตราสวนดังกลาว จะเทากับ 3,264,100  :  3,264,000 บาท รวมเปนเงนิ 6,528,100 บาท  

กรณี คณะพยาบาลศาสตร และวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  ซึ่งเปนสวนงาน
ภายใน ประมาณการงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2564  ในเบื้องตนจะยังไม
พิจารณาการจัดสรร โดยคงยอดงบประมาณไวที ่สวนกลาง จำนวน 3,678,300 บาท  ตามมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ใหตั้งแผน
งบประมาณรายจายไวที่ คณะ/สำนัก และกันเงินจัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง ทั้งนี้ การขอใชงบประมาณ
รายจายที่จัดสรรคาวัสดุไวท่ีสวนกลาง จะพจิารณาจากผลการเบิกจายสูงกวา รอยละ 80 ของเงินที่จัดสรรไว
ที่ คณะ/สำนัก ครั้นเมื่อ คณะ/สำนัก ไดมีการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสูงกวารอยละ 80 แลว 
มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเงินประจำงวดในสวนที่เหลือท่ีจัดสรรไวท่ีสวนกลาง ใหกับ คณะ/สำนัก ตามแผนการใช
จายงบประมาณที่ คณะ/สำนัก เสนอตอไป  โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณใน
หมวดคาวัสดุใหกับ คณะ/สำนัก ในเบื้องตนตามรายจายจริงของงบประมาณในหมวดดังกลาวในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563)  

สำหรับคณะเภสัชศาสตร มีรายจายจริงงบประมาณวัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตร 
มาสที่ 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563) เทากับ  2,719,126 บาท ดังนั้น ในเบื้องตนจึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณ
คาวัสดุการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหกับคณะเภสัชศาสตร เปนเงิน  2,719,200 บาท  สำหรับ
งบประมาณในสวนที่เหลือ จำนวน 130,600 บาท นั้น ใหคงยอดงบประมาณไวท่ีสวนกลางกอน 

 
 
 

สํานักงานอธิการบดี 252,800             415,200      72,100               740,100           

สํานักวิทยบริการ 899,100             478,900      2,763,200           4,141,200        

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย -                    -             404,700             404,700          

รวม 1,151,900         894,100     3,240,000         5,286,000        

รายการ วิทยาศาสตรสุขภาพ สงัคมศาสตร
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
รวม
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3. การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ป 2564 ใหกับคณะวิชาภายใตผลผลิตผูสำเร็จ 
การศึกษาดานสังคมศาสตร 
  นำงบประมาณคงเหลือในผลผลิตผูสำเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร มาแบงเปน 2 สวน ใน
อัตราสวนของจำนวนนักศึกษาหัวจริง และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ในอัตราสวน เทากับ 50 : 50  คิดเปนเงิน
จากอัตราสวนดังกลาว จะเทากับ 2,533,400 : 2,533,300 บาท รวมเปนเงิน  5,066,700 บาท  

กรณี คณะนิติศาสตร คณะบริหารศาสตร และคณะรัฐศาสตร ซึ่งเปนสวนงานภายใน ประมาณ 
การงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในเบื้องตนจะยังไมพิจารณาการจัดสรร โดย
คงยอดงบประมาณไวท่ีสวนกลาง จำนวน 3,066,000 บาท   

สำหรับคณะ/สำนัก ที่เปนสวนราชการ นั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ใหตั้งแผนงบประมาณรายจายไว
ที่ คณะ/สำนัก และกันเงินจัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง ทั้งนี้ การขอใชงบประมาณรายจายที่จัดสรรคาวัสดุไวที่
สวนกลาง จะพิจารณาจากผลการเบิกจายสูงกวา รอยละ 80 ของเงินที่จัดสรรไวที่ คณะ/สำนัก ครั้นเมื่อ คณะ/
สำนัก ไดมีการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสูงกวารอยละ 80 แลว มหาวิทยาลัย จะอนุมัติเงินประจำงวดใน
สวนที่เหลือที่จัดสรรไวที่สวนกลาง ใหกับ คณะ/สำนัก ตามแผนการใชจายงบประมาณที่ คณะ/สำนัก เสนอตอไป 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในหมวดคาวัสดุใหกับ คณะ/สำนัก ในเบื้องตน
ตามรายจายจริงของงบประมาณในหมวดดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 (ณ 30 
มิถุนายน 2563) 

สำหรับคณะศลิปศาสตร มีรายจายจริงงบประมาณวัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตร 
มาสที่ 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563) เทากับ  1,285,291 บาท  ดังนั้น ในเบื้องตนจึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณ
คาวัสดุการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหกับคณะศิลปศาสตร เปนเงิน 1,285,300 บาท สำหรับ
งบประมาณในสวนที่เหลือ จำนวน  715,400 บาท บาท นั้น ใหคงยอดงบประมาณไวท่ีสวนกลางกอน 

4. การจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ป 2564 ใหกับคณะวิชาภายใตผลผลิตผูสำเร็จ 
การศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
  นำงบประมาณคงเหลือในผลผลิตผูสำเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มาแบงเปน 2 สวน ในอัตราสวนของจำนวนนักศึกษาหัวจริง และจำนวนนักศึกษาเต็มเวลา ในอัตราสวน เทากับ 
50 : 50  คิดเปนเง ินจากอัตราสวนดังกลาว จะเทากับ 9,180,400 : 9,180,400 บาท รวมเปนเงิน  
18,360,000 บาท  

กรณี คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร ซ ึ ่งเปนสวนงานภายใน ประมาณ
การงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน  868,900  บาท   

สำหรับ คณะ/สำนัก ที ่ เป นสวนราชการ น ั ้น ตามมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ใหตั้งแผนงบประมาณรายจายไวท่ี 
คณะ/สำนัก และกันเงินจัดสรรคาวัสดุไวที่สวนกลาง ทั้งนี้ การขอใชงบประมาณรายจายที่จัดสรรคาวัสดุไวท่ี
สวนกลาง จะพิจารณาจากผลการเบิกจายสูงกวา รอยละ 80 ของเงินที่จัดสรรไวที่ คณะ/สำนัก ครั้นเมื่อ คณะ/
สำนัก ไดมีการเบิกจายงบประมาณที่ไดรับจัดสรรสูงกวารอยละ 80 แลว มหาวิทยาลัยจะอนุมัติเงินประจำงวดใน
สวนที่เหลือที่จัดสรรไวที่สวนกลาง ใหกับ คณะ/สำนัก ตามแผนการใชจายงบประมาณที่ คณะ/สำนัก เสนอตอไป 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะพิจารณาจัดสรรงบประมาณในหมวดคาวัสดุใหกับ คณะ/สำนัก ในเบื้องตน
ตามรายจายจริงของงบประมาณในหมวดดังกลาวในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ ้นไตรมาสที ่ 3 (ณ 30 
มิถุนายน 2563) 
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สำหรับคณะเกษตรศาสตร คณะวิทยาศาสตร และ คณะวิศวกรรมศาสตร มีรายจายจริง
งบประมาณวัสดุในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ณ 30 มิถุนายน 2563) ดังนี้ 

1.) คณะเกษตรศาสตร เปนเงิน     1,910,419  บาท  
2.) คณะวิทยาศาสตร เปนเงิน       4,396,691  บาท 
3.) คณะวิศวกรรมศาสตร เปนเงิน  3,910,128  บาท 
ดังนั้น ในเบื้องตนจึงเห็นควรจัดสรรงบประมาณคาวัสดุการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ใหกับคณะทั้งสาม ดังนี ้
1.) คณะเกษตรศาสตร เปนเงิน      1,910,500  บาท  
2.) คณะวิทยาศาสตร เปนเงิน       4,396,700  บาท 
3.) คณะวิศวกรรมศาสตร เปนเงิน   3,910,200  บาท 
สำหรับงบประมาณในสวนที่เหลือของคณะทั้งสาม จำนวน  7,273,700 บาท นั้น ใหคงยอด

งบประมาณไวท่ีสวนกลางกอน 
รวมเปนงบประมาณคาว ัสดุการศึกษาที ่จะคงยอดงบประมาณไว ท ี ่ส วนกลาง จำนวน 

15,732,900 บาท  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการจัดสรร
งบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศกึษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก 
   

มติที ่ประชุม : เห็นชอบ กรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน หมวดคาวัสดุการศึกษา 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 สำหรับคณะ/วิทยาลัย/สำนัก 

 
4.10 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะหงบการเงินคณะรัฐศาสตร 

ประจำปงบประมาณ 2562 
คณบดีคณะรัฐศาสตร เสนอที่ประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหาร

และการดำเนินงานของสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2554 ขอ 28 ไดกำหนดวาใหคณะ
วางแผนและรักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองตามมาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แยกตาม
ประเภทงาน สวนที่สำคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจายเงนิ สินทรัพย และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เปนอยูตามความ
เปนจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้น ๆ และใหมีการการตรวจ
บัญชีรับรองทั่วไป และขอ ๒๙ ใหคณบดีเสนออธิการบดีแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกเปนผูสอบบัญชีของคณะทำ
การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปบัญชี และขอ 30 ใหผูสอบบัญชีของคณะทำ
การรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยในเกาสิบวันนับวันสิ้นปบัญชีและ
ระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 
หมวดที่ 9 การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ขอ 51 เมื่อถึงงวดการบัญชีใหสวนราชการ จัดทำรายงานการเงิน
ประจำปเสนออธิการบดีภายใน 90 วัน นับตั้งแตวันสิ้นงบประมาณ ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงิน งบ
แสดงผลการดำเนินงานและหมายเหตุประกอบงบ นั้น 

เพื่อการดำเนินงานใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบการเงินฯดังกลาว อธิการบดีแตงตั้งให 
ผูชวยศาสตราจารย ศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ เปนผูสอบบัญชีคณะรัฐศาสตร ประจำปงบประมาณ 2562 ตามคำสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 154/2563 เรื่อง แตงตั้งผูสอบบัญชีคณะรัฐศาสตร และรายงานผลการสอบบัญชี
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เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และคณะทำการวิเคราะหงบการเงิน รวมทั้งสำนักงานตรวจสอบภายในรายงานการ
สอบทานงบการเงิน คณะรัฐศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหคณะรัฐศาสตร ตามบันทึกขอความที่   
อว 0604.1.3/216 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยสรุปดังนี ้

1. งบรายได – คาใชจาย สำหรับปส้ินสุด วันท่ี 30 กันยายน 2562 
รายไดจากการดำเนินงาน 
 รายไดจากเงินงบประมาณ     6,701,993.87 บาท 
รายไดจากการจัดการศึกษา-ปกติ                   23,166,802.50 บาท 
รายไดจากการจัดการศึกษา-ทุนสำรอง   9,131,022.50 บาท 
รายไดดอกเบ้ียรับ                  80,830.23 บาท 
รายไดคาบริการฝกอบรม         116,500.00 บาท 
รายไดคาบริการที่ปรึกษา/วิจัย    1,673,528.41 บาท 
รายไดคาบริการวิชาการ            720,000.00 บาท 
รายไดคาธรรมเนียมสาธารณปูโภค         137,683.75 บาท 
รายไดอื่น ๆ                35,920.00 บาท 
รวมรายไดจากการดำเนินงาน                 41,764,281.26 บาท 
คาใชจายจากการดำเนินงาน  
 คาใชจายบุคลากร           16,034,287.11   บาท 
 คาใชจายในการฝกอบรม ภายในประเทศ        112,442.34 บาท 
 คาใชจายเดินทาง ภายในประเทศ             28,465.50 บาท 
 คาตอบแทน            293,690.00 บาท 
 คาใชสอย         1,901,855.22 บาท 
 คาวัสดุ             226,422.30 บาท 
 คาสาธารณปูโภค          1,328,273.99 บาท 
 คาใชจายโครงการ      1,724,429.49 บาท 
 คาเสื่อมราคา       2,841,002.08 บาท 
 รวมคาใชจายจากการดำเนินงาน                   29,711,062.21 บาท 
 รวมรายไดสูง/(ต่ำ)กวาคาใชจาย                   12,053,219.05 บาท 
2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
สินทรัพยหมุนเวียน    42,592,002.04 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน    46,572,121.16 บาท 
รวมสินทรัพย              89,164,123.20 บาท  
หนี้สินรวม     403,012.57  บาท 
สวนทุน      88,761,110.63 บาท 
รวมหนี้สินและทุน    89,164,123.20 บาท 
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3. ผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน กับ ขอมูล สรุปรับ – จาย ของคณะรัฐศาสตร ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2562 มีขอแตกตาง ดังนี ้

ลำดับ รายการ  คณะ   กองคลัง  ผลตาง คำอธิบาย 
1 รายรับ 41,764,281.26  41,683,451.03  80,830.23  เปนรายไดดอกเบ้ียรับ บัญชี

เงินฝากของคณะรัฐศาสตร  
ซึ่งเปนยอดเงินคงเหลือที่รวม
ดอกเบี้ยดังกลาว และบัญชี
เหลานี้เปนบัญชีที่กองคลัง
รับทราบวาคณะมีบัญชี ที่
คณะแจงกองคลังเปนราย
ไตรมาส (รายละเอียดแนบ 
1) 

2 รายจาย 9,711,062.21  28,725,826.74  985,235.47  ผลตางจากการบันทึกบัญชี
ระหวางคณะและกองคลัง 
(รายละเอียดแนบ 2) 

4. รายงานผลการวิเคราะหงบการเงินของรัฐศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.1 การวิเคราะหจากฐานะทางการเงิน 
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตรมีสินทรัพยรวม จำนวน 89,164,123.20 บาท 

เพิ่มขึ้น  11,944,566.74 บาท หรือคิดเปนรอยละ 15.47 เมื ่อเทียบกับปกอน สวนใหญมาจากเงินฝาก
สวนกลาง – กองคลัง  ท่ีดิน อาคารและสิ่งกอสราง และครุภัณฑ ตามลำดับ 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร มีหนี้สินรวมจำนวน 403,012.57 บาท คิดเปน
สัดสวน รอยละ  0.45 ของหนี้สินและสวนทุน ลดลง 552,011.05 บาทหรือคิดเปนรอยละ 57.80 เมื่อเทียบ
กับปกอน หนี้สินสวนใหญมาจาก ใบสำคัญคางจาย และคาไฟฟาคางจาย 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร มีสวนทุนรวม จำนวน 88,761,110.63 บาท 
คิดเปน รอยละ 99.55 ของหนี้สินและสวนทุน เพ่ิมขึ้น 12,496,577.79 บาท หรือ คิดเปนรอยละ16.39 เมื่อ
เทียบกับปกอน เนื่องจาก คณะฯ มีรายไดสูง (ต่ำ) กวา คาใชจาย เพ่ิมขึ้นจากปกอน 

4.2 การวิเคราะหจากผลการดำเนินงาน 
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร มีรายไดสูงกวาคาใชจายจากการดำเนินงาน 

จำนวน 12,053,219.05 บาท เพิ่มขึ้น 9,316,600.49 บาท หรือคิดเปนรอยละ 340.44 เมื่อเทียบกับป
กอน เนื่องจากมีรายไดจากการจัดการศกึษาเพิ่มข้ึน จากคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ 2558  - 2561  

- ณ ว ันที ่  30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร ม ีรายไดจากการดำเนินงาน จำนวน 
41,764,281.26 บาท เพิ่มขึ้น 20,097,018.11 บาท หรือคิดเปนรอยละ 92.75 เมื่อเทียบกับปกอน สวน
ใหญมาจาก รายไดจากการจัดการศกึษา รายไดจากงบประมาณ และรายไดคาบริการที่ปรึกษา/วิจัย ตามลำดับ 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร มีคาใชจายจากการดำเนินงานสุทธิ จำนวน 
29,711,062.21 บาท คิดเปนรอยละ 71.14 ของรายไดจากการดำเนินงานรวม เพิ่มขึ้น 10,780,417.62 
บาท หรือคิดเปนรอยละ 56.95 เมื่อเทียบกับปกอน สวนใหญมาจากคาใชจายบุคลากร คาเสื่อมราคา เงินอุดหนุน
เพ่ือการดำเนินงานวิชาการ ตามลำดับ  
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4.3 การวิเคราะหจากอตัราสวนทางการเงิน 
4.3.1 การวิเคราะหอัตราสวนสภาพคลองทางการเงิน 
- อัตราสวนทุนหมุนเวียนเปน 105.68 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน78.95 เทาแสดงวาคณะ ฯ มี

ความคลองตัวทางการเงนิเพ่ิมข้ึนจากปกอน 
- อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็วเปน 105.55 เทา เพ่ิมข้ึนจากปกอน 78.91 เทา แสดงวาคณะฯ มี

ความคลองตัวท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดเพิ่มข้ึนจากปกอน หรือมีความคลองตัวในการเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสด
ใหไดเร็ว เนื่องจากมีอัตราที่มากกวา 1 เนื่องจากคณะฯ มีเงินฝากสวนกลาง-กองคลังเพ่ิมข้ึนและหนี้สินลดลง 

4.3.2 การวิเคราะหอัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
- อัตราสวนหมุนเวียนของสินทรัพยรวม  คณะรัฐศาสตร มีการใชสินทรัพยรวมกอใหเกิดรายได  

0.47 เทา เพิ่มขึ้นจากปกอน  0.19 เทา  แสดงวาคณะ ฯ สามารถใชสินทรัพยรวมที่มีอยูเพื่อกอใหเกิดรายได
เพ่ิมขึ้น 

- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้และระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ 111.41 รอบ แตละรอบ
ใชเวลาในการเก็บหนี้ 3.28 วัน ถือวามีประสิทธิภาพในการใชสินทรัพยรวม เมื่อเทียบกับปกอนมีอัตราการหมุน
ของลูกหนี้เงินยืม 54.82 รอบ และแตละรอบใชเวลาในการเก็บหนี้ 6.66 วัน ซึง่มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้
เงินยืมเพ่ิมขึ้น และใชระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง แสดงวาคณะฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้เพิ่มข้ึน ซึ่ง
ทำใหแปลงสภาพเปนเงินสดไดเร็วข้ึน 

4.3.3 อัตราสวนวัดภาระหนี้สิน 
- อัตราสวนหนี้สินตอทุน 0.00 เทา ลดลงจากปกอน 0.01 เทา  แสดงวาคณะฯ มีความเสี่ยงใน

การกอหนี้ลดลง 
- อัตราสวนหนี้รวมตอสินทรัพยรวม 0.00 เทา ลดลงจากปกอน 0.01 เทา แสดงวาคณะ ฯ มี

ภาระในการชำระคืนหนี้สินนอยมาก 
 

4.3.4 ความสามารถในการหากำไร 
- อัตรากำไรตอรายได 28.86% เพิ่มขึ้นจากปกอน 16.23% แสดงวาคณะ ฯ มีผลตอบแทนใน

การทำกำไรเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีรายไดจากการดำเนินงานเพ่ิมข้ึน 
- อัตราผลตอบแทนสินทรัพย รวม 13.52 % เพิ่มขึ้นจากปกอน 9.97% แสดงวาคณะ ฯ มี

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพยรวมที่มีอยูกอใหเกิดผลตอบแทนในรูปกำไรเพ่ิมขึ้น 
 ขอกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกีย่วของ   

1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการบริหารและการดำเนินงานของสวนงานภายในที่
มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2554 ขอ 28 ขอ 29 และขอ 30 

2. ระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ขอ 51 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบ 
รายงานทางการเงิน  และรายงานผลการวิเคราะหงบการเงนิ คณะรัฐศาสตร ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะหงบการเงินคณะ

รัฐศาสตร ประจำปงบประมาณ 2562 มอบคณะรัฐศาสตร เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
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4.11 การจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
กับ สำนักงานศาลปกครอง 

ผ ู ช วยอธิการบดีฝ ายวิเทศสัมพันธ และการศ ึกษานานาชาติ เสนอที ่ประช ุม ตามที่   
คณะนิติศาสตร ไดเสนอบันทึกตออธิการบดีเพื่อขอความเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานศาลปกครอง และอธิการบดีมีคำสั่งการมอบสำนักงานวิเทศ
สัมพันธเปนตนเรื่องในการประสานงานและเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและไดมอบ
สำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงใหเปนตามรูปแบบที่สภากำหนด โดยเพ่ือใหดำเนินการ
เปนไปตามขั้นตอนการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (อางอิงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561) นั้น  

ดวยการจัดทำบันทึกขอตกลงกับหนวยงานภายนอกในประเทศตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี
และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขอ 7.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ 
สำนักงานวิเทศสัมพันธ จึงใครขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงดังกลาวสำนักงานกฎหมายและนิติการไดดำเนินการปรับแกเปนที่
เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้

สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ 
7. ลักษณะ เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงาน

ศาลปกครอง 

8. วัตถุประสงค 
1. เพื่อสงเสริมความกาวหนาและสนับสนุนการพัฒนาในดานวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของ

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ การสงเสริมดานการวิจัยและการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย การสงเสริมดานการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง การคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนของศาลปกครอง  

2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองหนวยงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
9. ขอตกลงหรือรายละเอียดท่ีรับทราบรวมกันระหวางสองฝาย   

(1) ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนทางดานการศึกษา และการพัฒนาโครงการ
ศึกษา และพัฒนาทางวิชาการของหนวยงานทั้งสอง ตามทีจ่ะพิจารณารวมกัน 

(2) ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการฝกอบรม/สัมมนา 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ผูเชี่ยวชาญ ขอมูลคำวินิจฉัย ตำรา หนังสือ และเอกสารวิชาการตาง ๆ เพ่ือ
สนับสนุนการพัฒนาองคความรูในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของทั้งสองหนวยงาน 

(3) ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการดำเนินกิจกรรม/โครงการอ่ืนๆ ที่หนวยงานท้ังสองเห็นสมควร  
(4) ทั้งสองฝายจะใหความรวมมือในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองคความรูดานกฎหมายมหาชน

ใหแกนักศึกษา ดังตอไปนี ้
 (4.1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดสรรอัตราจำนวนไมนอยกวาหนึ่งอัตราตอโครงการสำหรับ

บุคลากรที่ไดรับการเสนอชื่อจากสำนักงานศาลปกครอง เพื่อใหสิทธิในการเขารับการอบรมโครงการทางวิชาการ
ของคณะนิติศาสตรที่มีคาใชจายไมเกินหนึ่งหมื่นบาทและเปนโครงการที่มีรายรับสูงกวารายจาย 
 (4.2) สำนักงานศาลปกครอง จะใหการสนับสนุนในการศึกษาดูงานและฝกงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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10. กำหนดวันที่จะลงนาม ไมไดกำหนดไว  
11. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายอติโชค ผลด ีตำแหนง เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง  
12. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

แผนการดำเนินงานภายใตความรวมมือทางวิชาการ  
แผนการดำเนินงานภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวางสำนักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2564-2568  

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
                   ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
ตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ   
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา   

   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื ่อพิจารณา ใหความเห็นชอบการจัดทำ 
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานศาลปกครอง  

 
มติท ี ่ประชุม : เห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สำนักงานศาลปกครอง และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบตอไป   

 
4.12 การจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 
ผ ู ช วยอธิการบดีฝ ายวิเทศสัมพ ันธ และการศ ึกษานานาชาติ เสนอที ่ประช ุม ตามที่   

คณะนิติศาสตร ไดเสนอบันทึกตออธิการบดีเพื่อขอความเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 
ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ และอธิการบดีมีคำสั่งการมอบ
สำนักงานวิเทศสัมพันธเปนตนเรื่องในการประสานงานและเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และไดมอบสำนักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบรางบันทึกขอตกลงใหเปนตามรูปแบบที่สภากำหนด โดย
เพื ่อใหดำเนินการเปนไปตามขั ้นตอนการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (อางอิงประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2561) นั้น  

ดวยการจัดทำบันทึกขอตกลงกับหนวยงานภายนอกในประเทศตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดี
และผานความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขอ 7.1 ของประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ 
สำนักงานวิเทศสัมพันธ จึงใครขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงดังกลาวซึ่งสำนักงานกฎหมายและนิติการไดปรับแกเปนที่เรียบรอยแลว 
โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้
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สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ 
10. ลักษณะ เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภา

ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 
11. วัตถุประสงค 

1) เพ่ือประสานความรวมมือ ดานการศึกษา การจัดการเรยีนการสอน และดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ  
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหไดเรียนรูกระบวนการปฏิบัติงานและทักษะดานวิชาชีพอยางมีคุณภาพตรงกับความ

ตองการของสถานประกอบการในระดับทองถิ่น ภูมิภาค และสากล  
3) เพ่ือพัฒนาบัณฑิตใหมีศักยภาพและความเขมแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

ขอตกลงหรือรายละเอียดท่ีรับทราบรวมกันระหวางสองฝาย   
1) ทั้งสองฝายจะใหการสนับสนุนดานวิชาการ โดยมีความรวมมือกันเพ่ือพัฒนาทางการศึกษา ไดแก การ

ฝกอบรม การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทางการศกึษา และการศกึษาดูงาน 

2) ทั้งสองฝายจะใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองคความรู ดาน
วิชาการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

3) ทั้งสองฝายจะใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการจัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

4) อ่ืน ๆ ที่แตละฝายเห็นชอบรวมกัน 

13. กำหนดวันที่จะลงนาม ไมไดกำหนดไว  
14. ผูลงนามของอีกฝาย คือ วาที่รอยตรี ดร.ถวัลย รุยาพร ตำแหนง นายกสภาทนายความ 
15. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
                   ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
ตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ 

 
มติท ี ่ประชุม : เห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ และมอบสำนักงานวิเทศสัมพันธเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 
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4.13 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา
ระดับบณัฑิตศึกษา (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.... 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 เมื่อเทียบ
กับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ พบวามีอัตราที่ใกลเคียงและสูงกวา และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหปรับ
คาธรรมเนียมแบบเหมาจายในอัตราที่ลดลง และอัตราคาธรรมเนียมการศึกษารายหนวยกิต ใหมีอัตราที่เทากันทุก
หลักสูตร เพื่อดึงดูดใหผูสนใจเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ไดรับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 
2563 นั้น 

 ทั ้งนี ้ เพื ่อใหการจัดสรรอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสอดคลองกับการ
ปรับเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปจจุบัน สำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาเสนอ (ราง) 
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2)     
พ.ศ. ..... ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ขอกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวของ   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2562 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... และมอบ
สำนักงานบริหารบัณฑิตศกึษา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
มติที ่ประชุม : เห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดสรร

คาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... และมอบสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษาเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.14 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  

- กองแผนงาน แจงถอนเรื่องเพื่อนำไปปรับปรุงขอมูลใหถูกตองครบถวนและจะนำเสนอใน
การประชุมครั้งถัดไป – 

 
4.15 หารือขอนโยบายและมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่  
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวยกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนดแนวนโยบายและมาตรการดำเนินงานสถานศึกษาปลอด
บุหรี่ โดยขอความรวมมือสถาบันอุดมศึกษาขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ดังนี ้

1. ดำเนินงานตาม 7 มาตรการ เพ่ือสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี ้
1.1 การกำหนดนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี”่ ของสถานศึกษา 
1.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี ่
1.3 การจัดสภาพแวดลอมเพ่ือ “สถานศึกษาปลอดบุหรี”่ 
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1.4 การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.5 การมีสวนรวมของนักเรียน นักศึกษาในการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี ่
1.6 การดูแลชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาไมใหสูบบุหรี่ 
1.7 การมีกิจกรรมรวม ระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

2. ดำเนินการตามพระราชบัญยัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของ และสั่งการหนวยงานในสังกัดใหปฏิบัติตามขอกฎหมาย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดออกคำสั ่งมหาว ิทยาลัยอุบลราชธานี ที ่ ๑๓๕๗/๒๕๖๓  
เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารแนบ ๔) 
เพ่ือดำเนินการตานโยบายของรัฐบาลและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม และกฎหมายตาง 
ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดำเนินการตามนโยบายดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดำเนินงาน  
จึงขอหารือขอนโยบายและมาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ขอกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวของ   

1. พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐  
๒. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่

ทำงาน และยานพาหนะ ใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขต
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื ่อพิจารณาใหความเห็นชอบเกี ่ยวกับนโยบายและ
มาตรการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
 

มติที่ประชมุ : เห็นชอบ ดังนี ้
1. ดำเนินงานตาม 7 มาตรการ เพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี ้

1.1 การกำหนดนโยบาย “สถานศึกษาปลอดบุหรี่” ของสถานศึกษา 
1.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษาปลอดบุหรี่ 
1.3 การจัดสภาพแวดลอมเพื่อ “สถานศึกษาปลอดบหุรี่” 
1.4 การสอดแทรกเรื่องบุหรี่ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 
1.5 การมีสวนรวมของนักเรียน นักศึกษาในการขับเคล่ือนสถานศึกษาปลอดบหุรี ่
1.6 การดูแลชวยเหลือนักเรียนนักศึกษาไมใหสูบบุหรี่ 
1.7 การมีกิจกรรมรวม ระหวางสถานศึกษากับชุมชน 

2. ดำเนินการตามพระราชบัญยัติควบคุมผลิตภัณฑยาสูบ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ 
3. มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาเปนผูรับผิดชอบหลัก ในการดำเนินการตามมตรการดังกลาว 
 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจงเพื่อทราบ   
  5.1  การเปล่ียนแปลงกำหนดการจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งท่ี 14 

รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ แจงที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ สำนักงาน
สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาการดำเนินโครงการ ประชุม
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วิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14  เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ 2563 โดยที่
ประชุมเห็นชอบใหดำเนินโครงการตามที่สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ เสนอ นั้น 

 เนื่องจากเกิดเหตุการณแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชวง
เดือนมีนาคมเปนตนมา ทำใหรัฐบาลไดออกมาตรการเพื่อควบคุมการแพรระบาดในรูปแบบตาง ๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งการงดจัดกิจกรรมที่มีผูเขารวมประชุมจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ เกรงวาสถานการณการ
แพรระบาดจะไมสามารถควบคุมได ทำใหรัฐบาลยังคงมาตรการควบคุม ซึ่งอาจสงผลใหไมสามารถจัดการประชุม
วิชาการ มอบ.วิจัย ในหวงเวลาที่กำหนดคือวันที่ 16 -17 กรกฎาคม 2563 ได  จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 วันที่ 24 เมษายน 2563 เพื่อหารือถึงแนวทางการปรับ
แผนการดำเนินงานใหสอดคลองกับสถานการณ  โดยที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนกำหนดการดำเนินงานจากเดิมวันที่ 
16 - 17 กรกฎาคม 2563 เปนวันที่ 3-4 กันยายน 2563  และหารือรวมกับสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 
เพ่ือปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานเปนการนำเสนอแบบออนไลน  

สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงแจงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือทราบ
การเลื่อนกำหนดการจัดงานและการปรับรูปแบบการนำเสนอผลงาน ในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 
ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
1. การเลื่อนกำหนดการจัดงานประชุมวิชาการระดบัชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14 จากเดิมวันที่ 16 

- 17 กรกฎาคม 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เปนวันที่ 3 – 4 กันยายน 2563  
ณ สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

2 .ปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานจากเดิมเปนการนำเสนอแบบออนไลน 
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

5.2 การลงนามรับรองบันทึกการประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
คณบดีคณะศิลปศาสตร  แจงที ่ประชุม เพื ่อทราบ การลงนามรับรองบันทึกหลักสูตรศึกษา

ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม พ.ศ.2563 เปนหลักสูตรบูรณาการ สังกัดคณะศิลปศาสตร รวมกับคณะวิทยาศาสตร 
มีทั้งหมด 10 วิชาเอก ดังนี ้1.ชีววิทยา 2.เคมี 3.ฟสิกส 4.คณิตศาสตร 5.เทคโนโลยี 6.ภาษาไทย 7.ภาษาอังกฤษ 
8.ดนตรีศึกษา 9. พละศึกษา 10. สังคมศึกษา โดยวิชาเอกที ่ 1-5 จัดใหมีอาจารยคณะวิทยาศาสตรเปน
ผูรับผิดชอบหลักสูตร และวิชาเอกที่ 6 - 10 จัดอาจารยคณะศิลปศาสตรเปนผูรับผิดชอบหลักสูตร ในปการศึกษา 
2563 มีนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรจำนวน 277 คน จากแผนการรับจำนวน 300 คน  

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00-15.30 น. ณ หองประชุมบุณฑริก สำนักงาน
อธิการบดี โดยคณบดีคณะศิลปศาสตร และคณบดีวิทยาศาสตร ไดเชิญรองอธิการบดีฝายวิชาการ ใหเกียรติเปน
ประธานจัดการประชุมหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต โดยมีประเด็นในการทบทวนการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
บริหารหลักสูตรใหมีความชัดเจนระหวางทั้งสองคณะ โดยพิจารณาจากคาธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาภาค
เรียนละ 15,000 บาท  ซึ่งมีขอสรุปจากที่ประชุม ดังนี้  

1) จัดสรรใหมหาวิทยาลัย 4,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา  
2) สวนที่เหลือจาก 1) จัดสรรเปนทุนสำรองของคณะเจาของวิชาเอก รอยละ 10  
3) สวนที่เหลือจาก 2) จัดสรรใหคณะเจาของวิชาเอก รอยละ 80  
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4) จาก 3) จัดสรรใหคณะที่สอนวิชาบริการของหลักสูตร ในอัตราวิชาบรรยาย หนวยกิตละ 150 
บาท  และวิชาปฏิบัติการ หนวยกิตละ 300 บาท  

5) สำหรับรายวิชาชีพครูและฝกประสบการณ จำนวน 36 หนวยกิต ใหทั้งสองคณะรวมกัน
บริหารจัดการงบประมาณใหเพียงพอในการจัดกิจกรรมในและนอกหลักสูตร เพื่อใหมีความเปนเอกภาพและมี   
อัตลักษณของหลักสูตร 
ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ การลงนามรับรองบันทึกการประชุม
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

 
มติที่ประชมุ : รับทราบ 
 
5.3 ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx 200 รุนที่ 7 
นางสาวทัศนีย  สาคะริชานนท เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน ผูแทนจากสำนักงาน

ประกันคุณภาพฯ สังกัดกองแผนงาน แจงที่ประชุมตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ไดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ : EdPEx200 รุนที่ 7 
พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสนับสนุนหนวยงานที่มีศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาคุณภาพ
การศกึษาสูความเปนเลิศ ใหนำเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ไปใชในการพัฒนา
คุณภาพขององคการทางการศึกษาและกระตุนใหสถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศกึษาอยางยั่งยืนและสามารถแขงขันไดทั้งในระดับชาติและนานาชาติซึ่งมหีนวยงานระดับคณะวิชา/สถาบันให
ความสนใจยื่นความประสงคเขารวมโครงการฯ โดยจัดสงโครงรางองคการ (OP) ไมเกิน 5 หนา ผลลัพธในหัวขอ 
7.1 – 7.5 ไมเกิน 5 หนา และ หัวขอ 2.2 และ หัวขอ 4.1 รวมไมเกิน 10 หนา เพื่อประกอบการพิจารณา 
จำนวนทั้งสิ้น 30 สถาบัน 87 หนวยงาน จำแนกเปนหนวยงานระดับสถาบัน 4 หนวยงาน หนวยงานระดับคณะ
วิชา 83 หนวยงาน โดยมีหนวยงานที่ผานการคดัเลือกเบื้องตน (screening) จำนวน 25 หนวยงาน นั้น 

คณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx ในการประชุมครั้งที่ 
5/2563 เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ไดพิจารณาแลวมีมติเห็นชอบหนวยงานที่ผานการประเมินระดับ 200 
คะแนนใหเขารวมโครงการ EdPEx200 รุนที่ 7 พ.ศ. 2562  จำนวน 4 หนวยงาน ดังตอไปนี ้

1. คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
2. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
3. คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
4. คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการพิจารณา โครงการ EdPEx 

200 รุนที่ 7 
 

มติที่ประชมุ : รับทราบ 
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5.4 กรอบงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ไดรับการจัดสรรในเบื้องตน 
นางนิตยา ศรีใส เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ แจงที่ประชุมเพ่ือ

ทราบตามที ่คณะกรรมการดำเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 มีมติรับทราบ กรอบงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที ่ไดร ับจัดสรรในเบื ้องตน  ซึ ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณแผนดินในเบื้องตน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 จำนวน  799,934,500  บาท และสำนักงบประมาณแจงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 
มีมติเห็นชอบหลักเกณฑและแนวทางการโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแกไข
ปญหาและเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  โดย
สำนักงบประมาณพิจารณาปรับลดเฉพาะรายจายลงทุนในทุกงบรายจายที่ไมมีขอผูกพัน (รายการปเดียว) ที่เปน
ครุภัณฑทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปรับลดในอัตรารอยละ 50 เปนเงิน 6,454,000 บาท 
และครุภัณฑเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปรับลดในอัตรารอยละ 10 เปนเงิน 250,000 บาท รวมเปน
งบประมาณที่ปรับลดตามแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อรองรับสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งสิ้น 6,704,000 บาท   
ดังนั้น งบประมาณแผนดินประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจำนวน 793,230,500 บาท ซึ่งไดรับพิจารณาจัดสรรลดลงจาก
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 551,200 บาท (ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไดรับจัดสรรงบประมาณรวม
จำนวน 809,808,200 บาท และปรับลดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อว ันที ่  7 เมษายน 2563 จำนวน 
16,026,500 บาท ดังนั ้น งบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 คงเหลือจำนวน 
793,781,700 บาท)  คิดเปนลดลงรอยละ 0.07 รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ ป 2564 
รายละเอียด  ปงบประมาณ  2563   ปงบประมาณ  2564   ผลตาง  

(เพิ่ม/ลด)  

 รอยละการ
ลดลง  

งบประมาณในเบ้ืองตน          809,808,200          799,934,500  -  9,873,700  -  1.22  

ปรับลดตามมติครม.  

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 

           16,026,500              6,704,000      

งบประมาณแผนดนิคงเหลือ  

(หลังปรับลด) 

       793,781,700         793,230,500  -  551,200  -  0.07 

ดังนั้น  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยไดรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (กอน
การชี้แจงงบประมาณรายจายตอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ) จำนวน 793,230,500 บาท เปนแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ จำนวน 534,873,000  บาท สูงกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน  7,275,900  บาท 
คิดเปนรอยละ 1.38  แผนงานพื้นฐาน จำนวน  139,790,400  บาท ต่ำกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จำนวน 27,170,800  บาท คิดเปนรอยละ 16.27   แผนงานยุทธศาสตร จำนวน  96,211,600  บาท สูง
กวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 65,608,700  บาท คิดเปนรอยละ 214.39  และแผนงานบูรณาการ 
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จำนวน  22,355,500 ต่ำกวาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 46,265,000  บาท คิดเปนรอยละ 67.42  
รายละเอียดดังตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 2 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 
แผนงาน ปงบประมาณ 2563 ปงบประมาณ 2564 เพิ่ม/ลด รอยละ 

แผนงานบุคลากรภาครัฐ           527,597,100            534,873,000         7,275,900            1.38  

แผนงานพื้นฐาน           166,961,200            139,790,400  -    27,170,800  -       16.27  

แผนงานยุทธศาสตร              30,602,900               96,211,600       65,608,700       214.39  

แผนงานบูรณาการ              68,620,500               22,355,500  -    46,265,000  -       67.42  

รวม           793,781,700            793,230,500  -         551,200  -         0.07  

พิจารณารายละเอียดงบประมาณตามงบรายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
ไดรับพิจารณาจัดสรรงบประมาณสูงสุด ในหมวดงบเงินอุดหนุน รวมงบประมาณทั้งสิ้น  352,515,100 บาท 
คิดเปนรอยละ 44.44 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งสิ้น  ลำดับที่ 2  หมวดงบบุคลากร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 
249,170,200 บาท คิดเปนรอยละ 31.41 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งสิ้น  ลำดับที่ 3 หมวดงบลงทุน รวม
งบประมาณทั้งสิ้น 180,530,400 บาท คิดเปนรอยละ 22.76 ของงบประมาณที่ไดรับทั้งสิ้น  ลำดับที่ 4  
หมวดงบดำเนินงาน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,014,800 บาท คิดเปนรอยละ 1.39 ของงบประมาณที่ไดรับ
ทั้งสิ้น  และไดรับพิจารณาหมวดงบรายจายอื่นไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย   

ตารางที่ 3 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณตามงบรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 

งบรายจาย ป 2563 
ป 2564 

เพิ่ม-ลด  รอยละ  
จำนวน รอยละ 

1. งบบุคลากร 247,670,000        
249,170,200  

    31.41           1,500,200           0.61  

2. งบดำเนินงาน 15,812,200         11,014,800        1.39  - 4,797,400  - 30.34  

3. งบลงทุน 127,150,400        
180,530,400  

    22.76         53,380,000         41.98  

4. งบเงินอุดหนุน 403,149,100        
352,515,100  

    44.44  - 50,634,000  - 12.56  

รวมทั้งสิ้น 793,781,700     793,230,500   100.00  - 551,200  - 0.07  

 การปรับลดงบประมาณรายจาย ประจำป 2564 จำนวน 6,704,000 บาท นั้น เปนการปรับลด

งบประมาณในหมวดงบลงทุน ดังนั ้น สรุปรายการงบลงทุนคงเหลือหลังจากปรับลดตามแนวทางฯ จำนวน 
82,826,000 บาท  เพื่อที่คณะ/หนวยงาน จะไดเตรียมการดำเนินงานกระบวนการทางพัสดุ เพื่อจัดซื้อจัด
จางและลงนามในสัญญาใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2564  ตามมาตรการเรงรัด
การใชจายงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  ทั ้งนี้ ในเบื้องตนกองแผนงานไดแจง
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รายการที่ไดรับจัดสรรในเบื้องตนไปยังคณะ/หนวยงานแลว ตามบันทึกขอความที่ อว 0604.5/ว 1000 ลง
วันที่ 29 มิถุนายน 2563   

ตารางที่ 4 สรุปรายการงบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังปรับลดตามแนวทางฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/คณะ-หนวยงาน  งบประมาณ

ก.  แผนงานพ้ืนฐาน           82,826,000

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี           21,581,400

งบลงทุน           21,581,400

1. คาครุภัณฑ                  7,581,400

1.1 ครุภัณฑการศึกษา                  7,581,400

คณะวิทยาศาสตร             1,935,200

1.  เคร่ืองตัดชิ้นเน้ือแบบมือหมุน (โรตาร่ีไมโครโตม) ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     450,000

2. เคร่ืองระเหยสารแบบหมุน (rotary evaporator)  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 5 เคร่ือง                  1,485,200

คณะเกษตรศาสตร             3,846,200

1. ชดุเคร่ืองมือพ้ืนฐานฟารมสัตวเค้ียวเอ้ือง ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                       92,900

2. ชดุเคร่ืองมือพ้ืนฐานโภชนศาสตร ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชาํราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                  1,402,000

3. ชดุเคร่ืองมือพ้ืนฐานดานการแปรรูปอาหาร ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                  2,351,300

คณะวิศวกรรมศาสตร             1,800,000

1. ชดุปฏิบัติการออกแบบสมองกลฝงตัวและอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะ ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                  1,800,000

สวนกลาง (สํานักงานอธิการบดี           14,000,000

1.1.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง                14,000,000

1.1.2.1 คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอสรางประกอบ                  7,000,000

(1) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอสรางประกอบท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท รวม 5 รายการ                  7,000,000

(1.1) ปรับปรุงกลุมอาคารกิจกรรมนักศึกษาและสนามกีฬา ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ                  2,000,000

(1.2) ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชาํราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ                  5,000,000
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ตารางที่ 4  สรุปรายการงบลงทุน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลังปรับลดตามแนวทางฯ (ตอ) 
 

 

รายการกอสรางประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายการปรับปรุงอาคารสวนกลาง และอาคารสวนบริการ ตำบลเมือง
ศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ งบประมาณ 2,500,000 บาท นั้น จัดสรรเพ่ือเปนการปรับปรุงอาคาร
สถานปฏิบัติการโรงแรมทั้งจำนวน 

  รายการปรับปรุงกลุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี 1 รายการ งบประมาณ 3,000,000 บาท ขอใหสำนักงานบริหารกายภาพเนนการปรับปรุงอาคารเรียนรวม หลังที่ 
3  

 

แผนงาน/ผลผลิต-โครงการ/คณะ-หนวยงาน  งบประมาณ

1.1.2.2 คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอสรางประกอบ                  2,500,000

(1) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอสรางประกอบท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท รวม 1 รายการ                  2,500,000

(1.1) ปรับปรุงอาคารสวนกลาง และอาคารสวนบริการ ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ                  2,500,000

1.1.2.3 คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค                  2,000,000

(1) คาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท รวม 1 รายการ                  2,000,000

(1.1) ปรับปรุงซอมแซมถนนและระบบจราจร ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ                  2,000,000

1.1.2.4 คากอสรางระบบสาธารณูปโภค                  2,500,000

(1) คากอสรางระบบสาธารณูปโภคท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท รวม 1 รายการ                  2,500,000

(1.1) กอสรางขยายแนวสายสัญญาณไฟเบอรออฟติก ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ                  2,500,000

ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ           61,244,600

งบลงทุน           61,244,600

คณะเภสัชศาสตร           58,244,600

1.1.1 คาครุภัณฑ                  1,122,500

1.1.1.1 ครุภัณฑการศึกษา                  1,122,500

(1) ครุภัณฑการศึกษาท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หนวย)                  1,122,500

1. เคร่ืองทํานํ้าแข็งสําหรับงานปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตัว                     148,000

2. ชดุเคร่ืองปนเหว่ียงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                     600,000

3. เตาเผาพรอมอุปกรณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตัว                     374,500

1.1.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง                60,122,100

1.1.2.1 คากอสรางอาคารการศึกษาและส่ิงกอสรางประกอบ                57,122,100

(1) อาคารนวัตกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

รายการ

               57,122,100

สวนกลาง (สํานักงานอธิการบดี)                  3,000,000

1.1.2.2 คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอสรางประกอบ                  3,000,000

(1) คาปรับปรุงอาคารการศึกษาและส่ิงกอสรางประกอบท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 10 ลานบาท รวม 1 รายการ                  3,000,000

1. ปรับปรุงกลุมอาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ                  3,000,000
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ค. แผนงานยุทธศาสตร           77,948,900

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข           77,948,900

แผนงานยุทธศาสตรเสริมสราง ใหคนมีสุขภาวะท่ีดี                77,948,900

โครงการ : โครงการเพ่ิมศักยภาพการใหบริการทางดานสาธารณสุข                77,948,900

1. งบลงทุน                75,348,900

1.1 คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง                75,348,900

1.1.1 คาครุภัณฑ                59,565,000

1.1.1.1 ครุภัณฑการแพทย                59,565,000

(1) ครุภัณฑการแพทยท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท รวม 14 รายการ (รวม 21 หนวย)                  6,723,000

1.1  เคร่ืองกระตุนกลามเน้ือดวยไฟฟา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     320,000

1.2  เคร่ืองชวยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

เคร่ือง

                    600,000

1.3  เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ  4  function  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 3 เคร่ือง

                    600,000

1.4 เคร่ืองติดตามการทํางานของหัวใจและวัดสัญญาณชีพ  6  function  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                    900,000

1.5 เคร่ืองมืออุปกรณผาตัดตอกระจก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 4 ชุด                  1,170,400

1.6 เคร่ืองรัดหามเลือดระบบไฟฟา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     380,000

1.7  เคร่ืองใหการรักษาดวยคล่ืนกระแทก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     900,000

1.8  เคร่ืองอบอุนรางกายผูปวยดวยแรงลมรอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เคร่ือง                     192,600

1.9  โคมไฟลอเล่ือน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ช้ิน                     160,000

1.10 ชุดประเมินการทรงตัวและการลงนํ้าหนักของรางกาย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 

ชุด

                    950,000

1.11 เตียงเคล่ือนยายผูปวยแบบไฮโดรลิค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 คัน                     340,000

1.12 รถเข็นอุปกรณวิสัญญีแพทย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน                       60,000

1.13 อุปกรณสําหรับตรวจเจาะช้ินเน้ือ (automatic biopsy instrument) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 ชุด

                    135,000

1.14 เคร่ืองชั่งสารแบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                       15,000

2.  เคร่ืองดมยาสลบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                  2,000,000

3.  เคร่ืองตรวจวิเคราะหสารในเลือดทางอิมมูโนวิทยาแบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 4,700,000

4.  เคร่ืองรักษาโรคจอประสาทตาดวยลําแสงเลเซอรชนิดลําแสงเขียว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 1 เคร่ือง

                 4,000,000

5.  เคร่ืองรักษาโรคตาดวยแสงเลเซอรชนิดแยกเลเซอร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง                  1,600,000

6.  เคร่ืองวัดลานสายตาแบบดิจิตอล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                  3,500,000

7.  เคร่ืองสลายตอกระจกดวยคล่ืนเสียงความถี่สูง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                  3,010,000

8.  เคร่ืองเอกซเรยฟนนอกชองปาก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                  1,648,000

9.  ชดุเล่ือยผาตัดกระดูกใบหนาและขากรรไกร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชดุ                  1,647,100

10. เตียงผาตัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 เตียง                  4,000,000

11. โคมไฟผาตัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2 ชุด                  3,000,000

12. ระบบเคร่ืองกําเนิดไอนํ้า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ                14,834,500
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13.  ระบบบริหารจัดการสารสนเทศทางหองปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                  5,000,000

14.  ระบบแสดงผลทางการแพทยแผนกผาตัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ                  1,951,200

15.  ระบบแสดงผลทางการแพทยหอผูปวยพิเศษ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ระบบ                  1,951,200

1.1.2 คาท่ีดินและส่ิงกอสราง                15,783,900

1.1.2.1 คากอสรางอาคารหอพักนักศึกษาและส่ิงกอสรางประกอบ                15,783,900

(1) อาคารโภชนาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ                15,783,900

ง. แผนงานบูรณาการ           22,355,500

อุทยานวิทยาศาสตร           22,355,500

ง.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค                22,355,500

ง.1.1 โครงการ : โครงการพัฒนาสงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมเพ่ือการสงออกสูประเทศเพ่ือนบาน                22,355,500

1. งบลงทุน                22,355,500

1.1 คาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง                22,355,500

1.1.1 คาครุภัณฑ                22,355,500

1.1.1.1 ครุภัณฑการศึกษา                  5,239,500

(1) ครุภัณฑการศึกษาท่ีมีราคาตอหนวยตํ่ากวา 1 ลานบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หนวย)                  5,239,500

1. โตะแสตนเลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตัว                       25,100

2. เตาแกส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                       36,000

3. เทอรโมคัปเปอร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตัว                       50,000

4. เคร่ืองตรวจสอบตะเข็บกระปอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                       60,000

5.  อุปกรณเจาะกระปองและถุงเพาช  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ตัว                       60,000

6. อางลางเคร่ืองมืออุปกรณและวัตถุดิบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด                       70,000

7. เคร่ืองบด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     200,500

8.  เคร่ืองทําแหงแบบตูอบลมรอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     216,000

9. เคร่ืองบันทึกอุณหภูมิ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     300,000

10.  เคร่ืองแชแข็งแบบลมเย็น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     354,400

11. เคร่ืองแชแข็งแบบไอคิวเอฟ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     408,900

12. เคร่ืองทําแหงแบบพนฝอย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     450,000

13.  เคร่ืองทําแหงแบบปมลมรอน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชาํราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     686,200

14.  เคร่ืองทําแหงแบบลูกกล้ิง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     705,000

15.  เคร่ืองบรรจุสุญญากาศและเติมแกส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     733,800

16.  เคร่ืองบดแบบฆอนเหว่ียง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                     883,600

1.1.1.2 ครุภัณฑเคร่ืองจักรกล                17,116,000

1. เคร่ืองบรรจุแบบปลอดเช้ือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                  9,481,000

2.  เคร่ืองทําแหงแบบแชแข็งระเหิด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง                  4,535,000

3.  เคร่ืองทําแหงแบบฟูอิดไดซเบด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 เคร่ือง                  3,100,000
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