
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 9/2565 
วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 

ณ  ห้องประชุมวารินชำราบ ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
……………………............................………… 

 
ผู้มาประชุม ณ ที่ตั้ง 
๑.  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ 
๒.  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ กรรมการ 
๓.  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 
รศ.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ กรรมการ 

๔.  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  นายฐิติเดช  ลือตระกูล กรรมการ 
๕.  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า

สัมพันธ์ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายอรรถพงศ์ กาวาฬ กรรมการ 
๗. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ

สัมพันธ์  
นายปิยณัฐ  สร้อยคำ กรรมการ 

๘.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ กรรมการ 
๙.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และภูมิทัศน์ 
ผศ.ถนัดกิจ ชารีรัตน์ กรรมการ 

๑๐.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สิทธ์ ศรีภา กรรมการ 
๑๑.  คณบดีคณะบริหารศาสตร์ รศ.รุ่งรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๒.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศ.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ กรรมการ 
๑๓.  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธษรณสุข นายแพทย์ประวิ  อ่ำพันธุ์ กรรมการ 
๑๔.  (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกต์และ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นางสาววดียา เนตรพระ กรรมการ 

๑๕.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี กรรมการ 
๑๖.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 
๑๗.  ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผศ.อธิพงศ์ สุริยา กรรมการ 
๑๘.  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ กรรมการ 
๑๙.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รศ.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ กรรมการและ

เลขานุการ 
๒๐.  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง นางสาวมัณฑนา เจือบุญ กรรมการและ

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้มาประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ผศ.กฤษณ์ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๒. ผ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน นายนภดล พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๓. ผู้ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา

นานาชาติ 
ผศ.อรนุช ปวงสุข กรรมการ 

๔.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ นายนรินทร บุญพราหทณ์ กรรมการ 
๕.  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.มงคล ปุษยตานนท์ กรรมการ 
๖.  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ รศ.สุรศักดิ์ คำคง กรรมการ 
๗.  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ นายฐิติพล ภักดีวานิช กรรมการ 
๘.  (แทน)ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สิน 

และสิทธิประโยชน์ 
นายวศิน โกมุท กรรมการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย  ติดราชการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์ บางท่าไม ้ ประธานสภาอาจารย์ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๒. นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ (ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
๓. นายเพลิน วิชัยวงศ์  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ 
๔. นายจักริน สงวนศักดิ์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
๕. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู โสสิงห์ นิติกร 
๖. นางสุรางคณา แสนทวีสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๗. นางสาววิริญญา ชูราษี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๘. นางสาวสิรินทรา พุฒจันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา  
นายเพิลน วิชัยวงศ์ ร ักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  

เสนอที่ประชุม ด้วย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานดำเนินงานด้านการสื ่อสารองค์กร โดยทำการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื ่อ หรือช่องทางการสื ่อสารต่าง ๆ ไปยังกลุ ่มเป้าหมายปร ะชาชนภายใน  
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ
สืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี
และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ ่งกันและกัน ในการ
ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ดำเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
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จึงรายงานผลการดำเนินงานการประชาสัมพันธ์สร ้างภาพลักษณ์ ข่าวส าร กิจกรรมต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำเดือนเมษายน 2565 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  

 
  1.2 การแต่งตั้งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  ประธานแจ้งท่ีประชุม ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 
29 มกราคม 2565 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์นั้น บัดนี้ การสรรหา ผู้สมควรดำรง
ตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 (8) แห่งพระราชบัญญัติมหาว ิทยาลัยอุบลราชธานี   
พ.ศ. 2533 และมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 (ลับ) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 
จึงแต่งตั้งให้ นายสุรศักดิ์ คำคง ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เลขที่ตำแหน่ง 
289 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 30 เมษายน 2569 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2565 

เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาว ิทยาลัยอุบลราชธานี คร ั ้งท ี ่  7/2565 เม ื ่อว ันอังคารที ่  4 เมษายน 2565 และฝ่ายเลขานุการได้  
อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันอังคารที่ 4 เมษายน 2565 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขโดยให้เพิ่มเติมข้อเสนอแนะในระเบียวาระที่ 4.15 ดังนี้ 
... “และมอบคณะพยาบาลศาสตร์ จัดทำรายละเอียดอัตราค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมให้ครอบคลุมกับการดำเนินงานของ
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัย” 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2565 

วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการฯ เสนอที่ประชุม ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 และฝ่ายเลขานุการได้อัพ
โหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2565 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายเลขานุการตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าประชุม ณ ที่ตั้ง กับผู้ มา
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และผู้ไม่มาประชุม พร้อมปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2565 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2565 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128,161,780.00 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบ
แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรรจำนวน 173,672,099.21 
บาท (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าสิบเก้าบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2547 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษา
ต้น ปีการศึกษา 2564 พ.ศ.2564 

6. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(Non Degree) หลักสูตรประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2565  จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2565  จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
3. รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างชำระสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 

2565  สิน้สุด ณ วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำแนกตามภาคการศึกษาและปงีบประมาณ 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม มอบกองคลัง ประสานกองบริการการศึกษา เพื่อรายงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างชำระเป็นรายไตรมาส โดยแยกการรายงานเป็น 2 รายการ คือ หนี้ค้างชำระ กองทุนกู้ยืม
เพื่อการศึกษา และการรายงานหนี้ค้างชำระอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วน  

 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2565  จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 

มีนาคม 2565  จำแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
3. รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างชำระสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ 

2565  สิ้นสุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 จำแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
4. มอบกองคลังประสานกองบริการการศึกษา เพื ่อดำเน ินการตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
3.2 ทบทวน (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตรา

ค่าบริการในการดำเนินโครงการนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม ของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางสาววดียา เนตรพระ รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน เสนอที่ประชุม 
ตามที ่ศ ิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้แก้ไข (ร ่าง) ประกาศประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพื่อประกอบการการดำเนินโครงการหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมของคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน ๒ ฉบับตามข้อเสนอแนะและมติของประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และได้นำเสนอต่อสำนักงานกฎหมายและนิติ
การแล้ว โดยสำนักงานกฎหมายฯ ได้เสนอความเห็นต่ออธิการบดีพร้อมแจ้งผลการพิจารณาต่อคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๑.๑๐/๑๙๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งคณะฯได้นำ
เรื่องเข้าทบทวนในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ 
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติให้เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ทบทวนอีกครั้งหนึ่ง ดังนี้ 

ความเห็นสำนักงานกฎหมายและนิติการ แนวทางที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
๑. กรณีการขอออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร ื ่อง 
หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบริการของโครงการหน่วย
นวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื ่อจัดตั ้งโครงการหน่วยนวัตกรรมการ
ออกแบบและสถาปัตยกรรม นั้น  
เห็นว่า ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยที่รองรับการดำเนินการจัดตั้งโครงการดังกล่าว เว้นแต่ 
คณะจัดตั้งในรูปของส่วนงานภายในของคณะซึ่งสามารถดำเนินการ
ได้ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและ
ดำเนินงานของส่วนงานภายในที ่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานร่วมกับภายนอก
หรือเอกชน จึงเห็นควรปรับเป็นโครงการหรือกิจกรรม
ภายใต้การให้บริการวิชาการ 
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ความเห็นสำนักงานกฎหมายและนิติการ แนวทางที่เสนอเพ่ือพิจารณา 
๒๕๕๔ ข้อ ๑๔ ซึ่งกำหนดว่า “การแบ่งส่วนงานภายในของคณะให้
ทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัย” 
2. กรณีออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้บริการและอัตราค่าบริการของโครงการหน่วยนวัตกรรมการ
ออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เห็นว่า คณะสามารถดำเนินการได้โดย ออกเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย 
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดว่า “ 
(๓) เงินผลประโยชน์มหาวิทยาลัย ได้แก่ (๓.๒) เงินค่าธรรมเนียม 
ค่าบำรุง ค่าบริการจากการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและส่วน
ราชการ” ข้อ ๘ วรรคสอง ที่กำหนดว่า “การเรียกเก็บเงินรายได้
ตามข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๓) ที ่อาจกำหนดอัตราที ่แน่นอนได้ ให้
มหาวิทยาลัยกำหนดโดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลยั กรณีที่
ไม่อาจกำหนดเป็นอัตราที่แน่นอนได้ ให้ส่วนราชการเสนอขออนมุตัิ
ต่ออธิการบดีเป็นรายกรณีไป” และ ข้อ ๘ วรรคสามกำหนดว่า 
“ประกาศอัตราเรียกเก็บเงินรายได้ตามวรรคสอง ให้รายงานสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

เสนอออกประกาศมหาวิทยาลัย เร ื ่อง หลักเกณฑ์การ
ให้บร ิการและอัตราค่าบร ิการในการดำเนินโครงการ
นวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรมของคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยปรับปรุงบัญชีอัตรา
การให้บริการการออกแบบและสถาปัตยกรรมให้เป็นอัตราที่
แน่นอน ส่วนอัตราที่ไม่สามารถกำหนดให้แน่นอนได้จะเสนอ
โครงการ/กิจกรรมเพื่อขออนุมัติต่ออธิการบดีเป็นกรณีไป 

๓. กรณีการขอออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การ
เบิกจ่ายเงิน การจัดสรรเงินและอัตราค่าตอบแทนคณะทำงานของ
โครงการหน่วยนวัตกรรมการออกแบบและสถาปัตยกรรม คณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เห็นว่า การกำหนดอัตรา
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการจัดสรรและเบิกจ่ายเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๐ กำหนดว่า “การจัดสรรเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยให้แก่ส่วนราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่
สภามหาวิทยาลัยกำหนด” และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า “เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารและดำเนินงานของส่วนราชการให้หัวหน้า
ส่วนราชการเบิกจ่ายรายได้ของส่วนราชการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ 
ตามข้อ ๑๐ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื ่อนไขที ่กำหนดไว้ใน
ระเบียบนี ้” ดังนั ้น การกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องดำเนินการในลักษณะ
เดียวกันกับท่ีมหาวิทยาลัยจัดสรรเงินรายได้ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ 
ซึ่งต้องเสนอออกเป็นระเบียบมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้
พิจารณาว่าควรจะต้องจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องใดบ้างและ
ตามอัตราที่คณะเสนอมาหรือไม่ 

สำหรับการกำหนดอัตราค่าตอบแทนและการจัดสรรเงิน
รายได้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. ให้คณะดำเนินการเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งแล้วส่งให้สำนักงาน
กฎหมายและน ิต ิการพ ิจารณาตรวจสอบก่อนนำเสนอสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  

 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการดำเนินงานของส่วนราชการ

ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔  
๒. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕  (๔) 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๔ วาระพิเศษ เมื ่อวันที่  

๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
2. ความเห็นสำนักงานกฎหมายและนิติการ ตามบันทึกที ่ อว ๐๖๐๔.๑.๑๐/๑๙๔ ลงวันที่  

๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 
๓. คณะกรรมการประจำคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั ้งที่  

๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการและอัตราค่าบริการในการดำเนินโครงการนวัตกรรม
การออกแบบและสถาปัตยกรรม ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. พิจารณาปรับแก้ไขนิยามศัพท์  ปรับวิธีการเขียน และการใช้คำในประกาศให้สอดคล้องกับคำ

นิยาม  
2. คำนิยาม “คณะกรรมการบริหารโครงการ” หมายถึง คณะบุคคลตามคำสั่งคณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้ตัดออก 
3. ปรับแก้ไขข้อ 7 เดิม “อัตราการให้บริการตามข้อ 9...” แก้ไขเป็น “อัตราการให้บริการ...” 
4. การฝึกปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะวิชาชีพตาม ข้อ 5 (3) ควรมีการกำหนดระยะเวลาการฝึก

ปฎิบัติงาน 
5. ข้อ 8. ผู้จัดการโครงการ... ที่ประชุมเสนอให้ตัดออก โดยประสานกับสำนักงานกฏหมายและนิติ

การ เพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ 
 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานสำนักงานกฏหมายและนิติการเพื่อตรวจสอบ ก่อนเสนออธิการบดี
ลงนาม 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

4.1 รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินสำนักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 

นางสาวมนัสดา ชัยสวนียากรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินฯ เสนอที่ประชุม ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๔ ให้ผู้อำนวยการควบคุมดูแลและจัดการให้มีการจัดทำงบการเงินส่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตภายใน
หกสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ในกรณีที่มีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด 
ให้ขอขยายระยะเวลาต่ออธิการบดี ซึ่งทางสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕64 โดยแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เป็น
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานต่อคณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

ทั้งนี้ สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้มีการจัดทำ
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รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ เพื่อนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์สถานะทาง
การเงินและความมั่นคงขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ผู้บริหารสูงสุดดำเนินการติดตามผลการใช้จ่ายเงินให้
เป็นไปตามเป้าหมายและนำข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการตัดสินใจ โดยมีรายละเอียดนำเสนอ
ผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้ งแต่ว ันที ่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที ่ 30 กันยายน 2564  
การนำเสนองบการเงิน เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด
สรุปดังนี้  

1. งบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
สินทรัพย์รวม                                                 183,011,111.88 บาท 
หนี้สินรวม                                                      70,903,665.83 บาท 
ส่วนทุนรวม                                                  112,107,446.55 บาท 

2. งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
รายได้จากการดำเนินงาน 
รายได้จากแหล่งอ่ืน                             
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน                31,768,214.26 บาท 
รายได้จากการรับบริจาค 841,000.00 บาท  
รายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ 92,447.00  บาท 
รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน 155,123.00  บาท 
รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค 1,491,877.95  บาท 
รายได้อ่ืน                                                 2,757,310.96  บาท 
รวมรายได้จากการดำเนินงาน                                37,105,973.17  บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                            
ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                               4,230,823.00  บาท 
ค่าตอบแทน                                                      1,068,210.00  บาท 
ค่าใช้สอย                                                         6,577,338.30   บาท 
ค่าวัสดุ                                                                 54,026.22   บาท 
ค่าสาธารณูปโภค                                                2,350,732.47   บาท 
ค่าเสื่อมราคา                                   16,254,582.53  บาท 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ      1,936,610.05  บาท 
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน                             32,522,322.57   บาท 
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย               4,583,650.60   บาท 

3. งบรายรับ – รายจ่าย (กระแสเงินสด) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
เงินสดคงเหลือต้นงวด  50,655,923.00  บาท 
เงินสดรับ : 
เงินสดรับจากรายได้จากการดำเนินงาน 34,673,603.67  บาท 
รวมเงินสดรับ 34,673,603.67  บาท 
เงินสดจ่าย : 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร   4,280,823.00  บาท 
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  17,211,874.54  บาท 
รายจ่ายค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง    8,419,053.10  บาท 
ชำระหนี้สินมหาวิทยาลัย (ค่าหอพัก)  12,500,000.00  บาท 
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รวมเงินสดจ่าย  42,411,750.64  บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ)        (7,738,146.97) บาท 
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด  42,917,776.03  บาท 
เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2564           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินฝากธนาคาร                                            1,251,824.37   บาท 
เงินฝากคลัง                                                41,665,951.66   บาท 
รวมเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด                              42,917,776.03   บาท 

4. รายงานการวิเคราะห์งบการเงินของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ปีงบประมาณ 2564  
4.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย์  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีสินทรัพย์รวม 

จำนวน 183,011,111.88 บาท ลดลง 15,306,033.02 บาท หรือร้อยละ - 7.72 เมื ่อเทียบกับปีก่อน 
ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 53,707,247.72 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.35 ของสินทรัพย์
รวม ลดลง 5,930,441.85 บาท หรือร้อยละ - 9.94 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจำนวน 42,917,776.03 บาท วัสดุคงเหลือ 740,526.36 บาท รายได้ค้างรับ คือ ลูกหนี้
นักศึกษาในระบบ REG 9,533,858.00 เงินค้างรับ-มหาวิทยาลัย 515,087.33 บาท และ (2) สินทรัพย์ไม่
หมุนเว ียน จำนวน 129,303,864.16  บาท คิดเป ็นส ัดส ่วนร ้อยละ 70.65  ของส ินทร ัพย ์รวม ลดลง 
9,375,591.17 บาท หรือร้อยละ - 6.76 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากอาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สุทธิ) 
จำนวน 122,158,735.46 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 94.47 และครุภัณฑ์ (สุทธิ) จำนวน 7,145,128.70  บาท 
หรือร้อยละ 5.53  

หนี้สินและส่วนของทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีหนี้สินรวมจำนวน 

70,903,665.83 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหนี้สินและส่วนของทุน ลดลง 15,362,456.73  บาท 
หรือร้อยละ - 17.81 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 15.38 ของหนี้สินรวม มาจาก รายได้รับ
ล่วงหน้าร้อยละ 28.43 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายร้อยละ 1.16 เจ้าหนี้เงินทดรองราชการ ร้อยละ 9.17 เงินประกันรอจ่าย
คืนร้อยละ 61.24 เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 84.62 มาจากเจ้าหนี้ระยะยาว ม.อบ. เงินคืนมหาวิทยาลัยร้อยละ 
100  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีส่วนของทุน
จำนวน 128,523,752.48 บาท ค ิดเป ็นส ัดส ่วนร ้อยละ 114.64 ของหน ี ้ส ินและส ่วนของท ุน ลดลง 
4,527,226.39 บาท หรือร้อยละ - 3.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 
4.2 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  จำนวน 4,583,650.60 บาท เพิ ่มขึ ้น 2,479,730.26 บาท หรือร้อยละ  
117.86 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้รวมเพ่ิมข้ึนมากกว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน  

รายได้จากการดำเนินงาน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีรายได้จากการ

ดำเนินงาน จำนวน 37,105,973.17 บาท เพ่ิมข้ึน 3,810,558.93 บาท หรือร้อยละ 11.44 เมื่อเทียบกับปีก่อน
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ประกอบด้วย (1) รายได้จากงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ 2564 สำนักฯไม่ได้รับการจัดสรร เมื่อเทียบกับปี
ก่อนที่ได้รับการจัดสรร จำนวน 81,600.00 บาท (2) รายได้จากการดำเนินงาน คิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 100  
ส่วนใหญ่ที่เพิ่มขึ้นมาจากรายได้จากการบริหารทรัพย์สิน (ค่าเช่าอาคาร ค่าบำรุงหอพักนักศึกษา และ ค่าบำรุงการใช้
พื้นที่มหาวิทยาลัย) จำนวน 4,352,634.30 บาท หรือร้อยละ 15.88 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากการรับบริจาค 
(เงินบริจาคเพ่ือทุนการศึกษา และ เงินสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักฯ) จำนวน 149,500.00 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 21.62 รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงาน(ค่าปรับและชดเชยค่าเสียหาย) เพ่ิมข้ึน จำนวน 151,723.00 บาท 
หรือร้อยละ 4,462.44 รายได้ค่าสาธารณูปโภค เพิ่มขึ้น 39,094.76 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.69 รายได้จากการ
ขายสินค้าและบริการ ลดลง จำนวน 261,506.27 คิดเป็นร้อยละ - 73.88 และรายได้อื ่น ลดลง จำนวน 
539,286.86 บาท คิดเป็นร้อยละ - 16.36 เมื่อเทียบกับปีก่อน (มาจากค่าตอบแทนหรือเงินปันผลการจำหน่าย
เครื่องแต่งกายนักศึกษา ค่าตอบแทนการจำหน่ายดอกไม้ ค่าตอบแทนการถ่ายภาพ ค่าตอบแทนการจำหน่ายชุดครุย 
และการรับโอนสินทรัพย์) 

ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีค่าใช้จ่ายจากการ

ดำเนินงานรวม จำนวน 32,522,322.57 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของรายได้รวม เพิ ่มขึ ้น จำนวน 
1,330,828.67 บาท หรือร้อยละ 4.27 เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ค่าเสื่อมราคาและค่า
ตัดจำหน่าย คิดเป็นร้อยละ 49.98 (2) ค่าใช้สอย คิดเป็นร้อยละ 20.22 (3) ค่าใช้จ่ายบุคลากร คิดเป็นร้อยละ 13.16 
(4) ค่าสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 7.23 (5) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน ครุภัณฑ์ต่ำกว่ามูลค่า) คิดเป็นร้อยละ 
5.95  (6) ค่าตอบแทน คิดเป็นร้อยละ 3.28 (7) ค่าวัสดุ คิดเป็นร้อยละ 0.17 

4.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 4.93 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.59 แสดงว่าสำนัก ฯ  
มีความคล่องตัวทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน และถือว่ามีสภาพคล่องปกติ 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 4.86 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 0.58 แสดง
ว่าสำนัก ฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน และมีสินทรัพย์หมุนเวียนเปลี่ยนเป็นเงิน
สดได้เพ่ิมข้ึนถือว่ามีสภาพคล่องปกติ 

การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน 
อัตราการหมุนเว ียนของสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Turnover) ในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการใช้สินทรัพย์ถาวรก่อให้เกิดรายได้ 0.29 เท่า เพ่ิมขึ้นจาก
ปีก่อน 0.05 แสดงว่าสำนัก ฯ ใช้สินทรัพย์ถาวรที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ดีปกติ 

อัตราการหมุนเว ียนของส ินทร ัพย ์รวม (Total Assets Turnover) ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 0.20 เท่า เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 0.03แสดงว่าสำนัก ฯ ใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ดี 

การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 0.55 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.10 เท่า แสดงให้เห็น
ว่าสำนัก ฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ลดลงและสำนัก ฯ ยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต เนื่องจาก
อัตราส่วนยังต่ำกว่า 2 เท่า  



- 11 - 

 

อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Total Assets) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 0.39 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.05 เท่า 
แสดงให้เห็นว่าสำนัก ฯ มีภาระในการชำระคืนหนี้สินลดลง เนื่องจากมีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นมากกว่าหนี้สินรวม  

การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร 
อัตรากำไรต่อรายได้ (Net Profit Margin) แสดงให้เห็นประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

ของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ในการทำกำไรหลังจากหักต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้ว อัตราส่วนนี้ยิ่ง
สูงยิ่งดี ถ้าต่ำแสดงว่าสำนัก ฯ มีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงหรือรายได้ต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ร่วม โดยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราผลตอบแทนกำไร 12.35% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.03% 
แสดงให้เห็นว่าสำนัก ฯ มีผลตอบแทนกำไรต่อรายได้เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่าเพ่ิมมากกว่า
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานรวม 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทร ัพย์  (Return on Asset : ROA) อ ัตราส ่วนนี ้จะแสดง
ประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารในการใช้สินทรัพย์ทั้งหมดของสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ก่อให้เกิดกำไร
มากน้อยเพียงใด อัตราส่วนยิ่งสูงแสดงว่าการใช้สินทรัพย์มีประสิทธิภาพสูง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 2.50% เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 1.44% แสดงให้
เห็นว่าสำนัก ฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปกำไรเพ่ิมข้ึน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการดำเนินงานสำนักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ พ.. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๒ (๔) 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 

คณะกรรมการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มีมติเห็นชอบรายงานงบการเงิน ประจำปี 
พ.ศ. 2564 ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชี
และรายงานการวิเคราะห์งบการเงินสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี
งบประมาณ 2564  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงินสำนัก

บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 และมอบสำนัก
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
4.2 (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ตามที่สำนักงานพัฒนา

นักศึกษา สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดทำ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาด้าน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการกำหนดปฏิทินการดำเนินงานด้าน
การพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี “สร้างสรรค์ 
สามัคคี สำนึกดีต่อสังคม” ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
จะประกาศใช้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษา 256๕ แบ่งเป็นกิจกรรม ก่อนเปิดภาคการศึกษา 
กิจกรรมภาคการศึกษาต้น กิจกรรมภาคการศึกษาปลาย และกิจกรรมภาคฤดูร้อน 
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สำน ักงานพ ัฒนาน ักศ ึกษา จ ึ ง เสนอท ี ่ ประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยฯ  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ระดับปริญญาตรี ประจำปี
การศึกษา 2565 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 

1. ที่ประชุมสำนักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 
2. ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2565 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทิน

การศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 
 

ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
1. สลับกำหนดการจัดกิจกรรมลำดับที่ 17. กิจกรรม “UBU Good Friends” ครั้งที่ 2 กำหนด 

กับกิจกรรมลำดับที่ 18. กิจกรม “Open House UBU” ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับลำดับเดือนที่
จัดกิจกรรม 

2. กิจกรรมลำดับที ่ 22 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์กันเกราเกมส์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แก้ไขจาก 14 พฤศจิกายน 2565 เป็น ช่วงเวลาที่จัดจริง 

3. กิจกรรมลำดับที่ 35.กิจกรรม UBU Run Life 2022 แก้ไขเป็น 2023 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป 
 
4.3 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรม

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม เพื่อให้การจัดกิจกรรม

ต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประโยชน์
ต่อนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเพ่ือปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่และประชุมเชียร์  ในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งเพื่อกำหนด
มาตรการในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล และตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ตลอดจนคำสั ่งของผู ้ว ่าราชการจังหวัด และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกำหนด  

สำน ักงานพ ัฒนาน ักศ ึกษา จ ึ ง เสนอท ี ่ ประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัยฯ  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง นโยบายและมาตรการในการจัด
กิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมต้อนรับน้อง
ใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอท ี ่ ประช ุมคณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาล ัย เพ ื ่ อ พ ิ จารณาให ้ความเห ็นชอบ  
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
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ทั้งนี้ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ในหมวด 2 มาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ เห็นชอบให้ปรับข้อความในข้อ 

8 โดยให้พิจารณาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยและทางราชการกำหนด 
2. ให้ปรับเนื้อหาของประกาศให้สอดคล้องกับมาตรการของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานเฝ้า

ระวังการแพร่ระบาดของโรควิด-19 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 

3. ให้ปรับเวลาสิ้นสุดกิจกรรมของวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จาก 23.00 น. เป็น 22.00 น. 
 
มติที ่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบสำนักงานพัฒนานักศึกษาดำเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก่อนเสนออธิการบดีเพื่อลงนามประกาศต่อไป 
 
4.4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565) 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม สำนักงบประมาณเห็นชอบการ

จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 744,034,500 
บาท โดยได้รับเงินประจำงวด จำนวน 595,520,000 บาท คงเหลือยังไม่จัดสรร จำนวน 148 ,514,500 บาท 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

งบรายจ่าย  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  เงินจัดสรรกำหนดให้แล้ว 
คงเหลือที่จะจัดสรรให้ 

ในไตรมาสที่ 4 
ร้อยละการการ

จัดสรร 
ก. รายจ่ายประจำ 594,057,100.00 445,542,600.00 148,520,000.00 75.00 

งบบุคลากร 238,742,800.00 178,233,200.00 60,509,600.00 75.00 
งบดำเนินงาน 10,528,800.00 7,896,000.00 2,632,800.00 75.00 
งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00 259,413,400.00 85,372,100.00 75.24 

ข. รายจ่ายลงทุน 149,977,400.00 149,977,400.00 - 100.00 
รวม 744,034,500.00 595,520,000.00 148,514,500.00 80.04 

มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2562) ดังนี้ 
   ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่าย 340,414,828.50 บาท จากงบประมาณ
ได้ร ับงบประมาณทั ้งส ิ ้น 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 ต่ำกว่าเป้าหมายที ่ร ัฐบาลกำหนด  
ร้อยละ 5.25 (เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 51.00) โดยจำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

 

งบรายจา่ย
 ได้รับจดัสรร
งบประมาณ

เบิกจา่ย คงเหลือ
ร้อยละการ
เบิกจา่ย

ร้อยละ
เป้าหมาย
ท่ีก าหนด

ก. รายจา่ยประจ า 594,057,100.00  298,005,368.50 296,051,731.50 50.16 57.00

  งบบุคลากร 238,742,800.00  123,176,896.13 115,565,903.87 51.59

  งบด าเนินงาน 10,528,800.00    2,589,590.71     7,939,209.29     24.60

  งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00  172,238,881.66 172,546,618.34 49.96

ข. รายจา่ยลงทุน 149,977,400.00  42,409,460.00   107,567,940.00 28.28 29.00

รวม 744,034,500.00  340,414,828.50 403,619,671.50 45.75 51.00
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- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน 594,057,100 บาท เบิกจ่าย 298,005,368.50 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 50.16 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 6.84 (เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 57) 

- รายจ ่ายลงท ุน ได ้ร ับจ ัดสรร จำนวน 149,977,400 บาท เบ ิกจ ่าย 42,409,460.00  
คิดเป็นร้อยละ 28.28 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 0.72 (เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 29.00)  

 
แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 
โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 51 คณะที่มีผลการ
เบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 51 มี 4 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51 มี 6 หน่วยงาน ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 100.00 
2 สำนักวิทยบริการ 100.00 
3 คณะศิลปศาสตร์ 59.02 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 55.20 
5 คณะพยาบาลศาสตร์ 50.00 
6 สำนักงานอธิการบดี 49.74 
7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 35.43 
8 คณะวิทยาศาสตร์ 27.98 
9 คณะเกษตรศาสตร์ 10.60 

10 คณะเภสัชศาสตร์ 10.37 
รวม 45.75 

 
รายจ่ายประจำ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า

ร้อยละ 57  มี 5 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 57 มี 5 หน่วยงาน  ดังนี้ 
ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ       100.00  
2 สำนักวิทยบริการ       100.00  
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์         71.06  

149,977,400.00 

594,057,100.00 

744,034,500.00

42,409,460.00 

298,005,368.50 

340,414,828.50 

ร้อยละ 28.28

ร้อยละ  50.16

ร้อยละ 45.75

รายจ่ายลงทุน

รายจ่ายประจ า

ภาพรวม

เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 51 
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ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
4 คณะเกษตรศาสตร์         64.64  
5 คณะศิลปศาสตร์         59.02  
6 คณะเภสัชศาสตร์         53.02  
7 คณะพยาบาลศาสตร์         50.00  
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 49.78 
9 สำนักงานอธิการบดี         49.77  

10 คณะวิทยาศาสตร์         47.86  
รวม 50.16 

หมายเหตุ  
1. รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน 
2. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ประกอบด้วย งบบุคลากร หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 
ประจำ หมวดค่าจ้างชั่วคราว, งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และงบเงินอุดหนุน ค่าจ้าง

พนักงานมหาวิทยาลัย) สรุปผลการเบิกจ่ายไว้ที่สำนักงานอธิการบดี 
รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 29 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูง

กว่าร้อยละ 29  มี 3 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 29 มี 3 หน่วยงาน  ดังนี้  
ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 สำนักงานอธิการบดี 49.10 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 43.37 
3 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 33.89 
4 คณะวิทยาศาสตร์ 16.70 
5 คณะเภสัชศาสตร์ 3.61 
6 คณะเกษตรศาสตร์ 2.80 

รวม 28.28 
หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่า

เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการจากสำนักงาน
อธิการบดี จำนวน 6,850,000 บาท 9,930,000 บาท และ 5,300,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งสำนักงบประมาณ
อนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด 

จากการตรวจสอบในระบบ  GFMIS ณ ไตรมาสที ่  2 (31 มีนาคม 2565) รายจ่ายลงทุน 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 118 รายการ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
แล้ว จำนวน 92 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 26 รายการ (รวมรายการที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้โอน
เปลี่ยนแปลง จำนวน 10 รายการ ซึ่งได้รับอนุมัติเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2565) 

ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยคงเหลือรายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 
12 รายการ (จาก 26 รายการ) วงเงิน 27,785,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

 กลุ่มที ่ 1 ได้รับอนุมัติจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ยังไม่ลงนามในสัญญา 2 รายการ วงเงิน 
5,705,000 บาท โดยมีสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 29 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 57 
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ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสด ุ คาดว่าจะลง
นามในสัญญา 

1 ปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่พร้อมกรง
เล้ียง ระบบทำความเย็นแบบเยื่อ
กระดาษ 1 รายการ   (คณะ
เกษตรศาสตร์) 

1,705,000 ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง มีผู้มาเสนอราคา จำนวน 2 ราย แต่ไม่เป็นไป
ตามเง่ือนไขที่กำหนด ทั้ง 2 ราย ดังนั้น จึงยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างและ
ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้าง ครั ้งที ่ 2 ซึ ่งขณะนี้อยู ่ระหว่างประกาศ
ประกวดราคา  

 ภายในเด ือน
มิ.ย. 2565 

2 เตียงนอนผู้ป่วยปรับดว้ยระบบ
ไฟฟ้า 50 เตียง (วิทยาลัยแพทย์ฯ) 

4,000,000 ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว ครั้งที่ 1 มีผู้อุทธรณ์ และมหาวิทยาลัยได้
ส่งเร่ืองไปยังกรมบัญชีกลาง และกรมบัญชีกลางให้ยกเลิกการจัดซ้ือจัด
จ้าง เนื ่องจากคำอุทธรณ์ของผู ้อุทธรณ์ฟังไม่ข ึ ้น แต่ที ่ต้ องยกเลิก 
กรมบัญชีกลางเห็นว่า เกณฑ์การพิจารณาผลการประกวดราคาไม่มี
ความชัดเจน โดยไม่ได้กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนย่อยของแต่ละเกณฑ์
หลักไว้ อาจทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอราคา จึงให้
ยกเลิกการประกวดราคาและให้จัดทำเกณฑ์การพิจารณาให้ชัดเจน 
และให้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่  และมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้าง ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน 

 ภายในเด ือน
พ.ค. 2565 

รวม 5,705,000     

 
 กลุ่มที่ 2 เป็นรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปสำนักงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนัก

งบประมาณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 22,080,000 บาท  
โดยมีสถานะการดำเนินการ ดังนี้ 

ที่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสด ุ คาดว่าจะลงนามในสัญญา 
1 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยชนิดหัวฉีดและแบบจานเหวีย่ง 

1 เครื่อง   (คณะเกษตรศาสตร์) 
1,800,000 อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง   ภายในเดือนมิ.ย. 2565 

2 ชุดผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุงพร้อมดื่ม 1 ชุด  (คณะ
เกษตรศาสตร์) 

3,500,000 อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ภายในเดือน มิ.ย. 2565 

3 ชุดทดลองทางด้านเอกซเรย์ 1 ชุด (คณะวิทยาศาสตร์)    1,500,000 อยู่ระหว่างร่างประกาศประกวด
ราคา 

ภายในเดือน พ.ค. 2565 

4 เครื่องทดลองการตรวจสอบภาพซีทีด้วยอัลตร้าโซนิก 1 
เครื่อง (คณะวิทยาศาสตร์)    

1,450,000 อยู่ระหว่างการทำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

ภายในเดือนมิ.ย. 2565 

5 เครื่องทดลองปรากฏการณ์นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์
แบบพัลส์ 1 เครื่อง (คณะวิทยาศาสตร์) 

1,300,000 อยู่ระหว่างการทำรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

ภายในเดือนมิ.ย. 2565 

6 ชุดทดลองทางด้านเลเซอร์ 1 ชุด (คณะวิทยาศาสตร์) 2,600,000 อยู่ระหว่างร่างประกาศประกวด
ราคา 

ภายในเดือนมิ.ย. 2565 

7 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย  1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) 2,000,000 อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ภายในเดือนมิ.ย. 2565 
8 เครื่องสกัดและสังเคราะห์สารด้วยคลื่นไมโครเวฟระดับกึ่ง

อุตสาหกรรม   1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) 
2,100,000 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ภายในเดือนพ.ค. 2565 

9 เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญ พร้อมเก็บ
ข้อมูลด้วยภาพถ่ายบนแผ่นวิเคราะห์ TLC/HPTLC 
(TLC/HPTLC Densitometer)  1 เครื่อง  
(คณะเภสัชศาสตร์) 

3,873,400 อย ู ่ระหว ่างพ ิจารณาผลการ
ประกวดราคา 

ภายในเดือนพ.ค. 2565 

10 เครื่องเตรียมและแยกสารบนแผ่นวิเคราะห์ TLC/HPTLC 1 
เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) 

1,956,600 อย ู ่ระหว ่างพ ิจารณาผลการ
ประกวดราคา 

ภายในเดือนพ.ค. 2565 

รวม 22,080,000     

 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถก่อหนี้ผูกพันในสัญญาครบทุกรายการภายในเดือนมิถุนายน 2565   
อนึ่ง กองแผนงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ส ิ ้นไตรมาสท ี ่  1 (31 ธ ันวาคม 2564) ต ่อท ี ่ประช ุมสภามหาว ิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ โดยมอบ
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มหาวิทยาลัยกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำ
กว่าเป้าหมายที่กำหนด จัดทำแผนการดำเนินงานที่จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น ในไตรมาสที่ 2 คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดทำแผนการเบิกจ่าย
ในภาพรวม ร้อยละ 46.66 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 4.34 ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2  
มีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 45.75 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 5.25 ดังรายงานผลการ
ดำเนินงานข้างต้น ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 และ 4 คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ได้จัดทำแผนการเบิกจ่าย ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
สำหรับเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ยังเบิกจ่ายไม่

แล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 533,000 บาท และกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหต ุ
สำนักงานอธกิารบด ี(อุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

1. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง  408,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
2. เครื่องบด 1 เครื่อง 125,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565) 
ข้อกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ประเภทรายจา่ย ไตรมาส 1 
สะสม  

ณ ไตรมาส 2 
สะสม  

ณ ไตรมาส 3 
สะสม  

ณ ไตรมาส 4 
รายจ่ายประจำ 34 57 79 98 
รายจ่ายลงทุน 13 29 46 75 

ภาพรวม 30 51 72 93 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 
3.1 คณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผล
การดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2565)  

 

ทั้งนี ้ ที ่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะ/สำนัก เร่งรัดและกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 และให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด จัดทำแผนการดำเนินงานที่จะทำให้
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามท่ีรัฐบาลกำหนด 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน ภาพรวม
แผนคณะ/หน่วยงาน 76.14 57.52 72.39 100.00 97.95 99.59

79.00 46.00 72.00 98.00 75.00 93.00
-2.86 11.52 0.39 2.00 22.95 6.59 +สูง/-ต่ า กว่าเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด

รายการ
ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสท่ี 4

เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด
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4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 มีมติ
เห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เพื่อให้แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นกลไกการบริหารจัดการด้านการเงินให้เหมาะสม และเพียงพอต่อการสนับสนุนพันธกิจต่าง  ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น  

ในปี 2561 มหาวิทยาลัยได้มีการพิจารณาผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 
มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่กำหนด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ทบทวนแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2561 (วาระพิเศษ)  
เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย ฉบับทบทวนเพื ่อถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ทางการเงิน 3 ด้าน 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
ในปี 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ทบทวนค่าเป้าหมายและการขยายความคำอธิบายของ

ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ดังนี้ 1) ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และ  
2) ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่ง ค่าเป้าหมาย เท่ากับหรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 37 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจากที ่ประช ุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาล ัย ในการประชุมครั ้งที ่  10/2562 เมื ่อว ันที่   
23 พฤศจิกายน 2562 

ในปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ 
๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ และในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ในการพิจารณาทบทวนการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดต่าง ๆ 
และประกาศใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2564 

ในปี 2564 มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก เกี ่ยวกับผลการ
ดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม พ.ศ. 2564 มีการ
พิจารณาผลการดำเนินงานในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และย้อนหลัง 3 ปี เพื่อรับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการดำเนินงานสำหรับตัวชี้วัดที่มีสถานะการดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อมเสนอแนวทางการในการ
ดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน
และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามลำดับ  
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และในปี 2565 แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุง ปี 2564 
ได้สิ้นสุดลงแล้วนั้น (ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2564) แต่อย่างไรก็ตาม แผนกลยุทธ์ทางการเงินฉบับนี้ ยังคงมีความ
สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของกรอบเวลาของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 -
2567) และสามารถใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนแผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งมีระดับความสำเร็จ ร้อยละ 98.46 ดังนั้น แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560-2564 ฉบับปรับปรุงปี 2564 จึงขอขยายกรอบระยะเวลาเป็นสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 
30 กันยายน 2565) โดยให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องครอบคลุมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วย โดยใช้กลยุทธ์/
มาตรการ/ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ประเมินผล ดังเช่นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในแต่ละมิติและประเด็น
ยุทธศาสตร์ เพื ่อประโยชน์ในการขับเคลื ่อนแผนงานและให้สอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563-2567 

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่  27 พฤศจิกายน 
2564 ระเบียบวาระที่ 4.1.2.2 รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มติที่ประชุมเห็นชอบรายงานฯ และให้ข้อเสนอแนะในการ
ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 1) พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2565 ให้บรรลุค่า
เป้าหมายในตัวชี้วัด โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการดำเนินงานที่ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ 2) พิจารณาแนวทางการ
รับนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับนักศึกษา เพื่อเพิ่มสัดส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษ าให้สูงขึ้น แปรผันตาม
สัดส่วนงบบุคลากรที่สูงขึ้นในแต่ละปี นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้การดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามข้อเสนอแนะและแนวทางการ
ดำเนินงานของมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กองแผนงาน ได้มีการดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สิ้นไตรมาส 2 (1 ตุลาคม 2564 - 31 
มีนาคม 2565) พร้อมทั้งสรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายละเอียดตามลำดับดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
เป้าหมาย: ร้อยละ 90 ของประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผลการดำเนินงาน:   

 
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก 

(1) 
ประมาณการค่าธรรมเนียม

การศึกษา (แผน) 

(2) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

(เฉพาะภาคเรียนที่ 2/2564) 

(3) 
ร้อยละ 

(2)*100/(1) 
คณะนิติศาสตร์ 26,939,300 10,971,035.00 40.73 
คณะรัฐศาสตร์ 27,811,200 8,796,090.00 31.63 
คณะบริหารศาสตร์ 61,885,000 24,254,290.00 39.19 
คณะศิลปศาสตร์ 42,836,600 15,412,280.00 35.98 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 39,939,800 15,080,250.00 37.76 
คณะพยาบาลศาสตร์ 24,676,900 3,737,505.00 15.15 
คณะเภสัชศาสตร์ 30,028,700 16,959,205.00 56.48 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 11,422,900 4,451,790.00 38.97 
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คณะ/วิทยาลัย/สำนัก 

(1) 
ประมาณการค่าธรรมเนียม

การศึกษา (แผน) 

(2) 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

(เฉพาะภาคเรียนที่ 2/2564) 

(3) 
ร้อยละ 

(2)*100/(1) 
คณะวิทยาศาสตร์ 34,176,800 9,607,425.00 28.11 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42,567,200 14,574,235.00 34.24 
คณะเกษตรศาสตร์ 10,866,600 3,911,595.00 36.00 
สำนักวิทยบริการ 18,553,800 6,044,400.00 32.58 
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 18,553,800 6,044,400.00 32.58 
สำนักงานอธิการบดี 195,563,500 62,661,675.00 32.04 

รวม 585,822,100 202,506,175.00 34.57 
ที่มา: กองคลัง/กองแผนงาน/งานทะเบียนนักศึกษาฯ สำนักงานอธิการบดี 
หมายเหตุ:  
(1) ประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา (100%) เป็นการคำนวณประมาณการล่วงหน้าของกองแผนงาน สำหรับการจัดทำแผน

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
(2) ค่าธรรมเนียมการศึกษา (เฉพาะภาคเรียนที่ 2/2564) มาจากข้อมูลการลงทะเบียนของนักศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม 2564- 

มีนาคม 2565 ตามปฏิทินการศึกษา โดยการคำนวณของกองแผนงาน ซึ่งใช้ข้อมูลจากระบบ REG เป็นการลงทะเบียนจริง 
(ฐานข้อมูลจากใบเสร็จรับเงิน) ของนักศึกษาในช่วงเวลาดังกล่าว จากงานทะเบียนฯ ณ วันท่ี 8 เมษายน 2565  
 

 
แผนภูมิที่ 1  ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบประมาณการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาส 2 
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แผนภูมิที่ 2 ร้อยละรายได้จกค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบประมาณการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ณ ไตรมาส 2 
 
ประเมินผลการดำเนินงาน:  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ร้อยละ 90  

ของประมาณการฯ 
ร้อยละ 
34.57 

ร้อยละเทียบกับ
เป้าหมาย 38.41% 

 
จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาจากการ

ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 2 เป็นจำนวนเงิน 202.5061 ล้านบาท เทียบกับ ประมาณการ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (585.8221 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 34.57 (ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย) ซึ่งเทียบกับค่า
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 38.41 และเม่ือพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละจัดสรรค่าธรรมเนียมมาก
ที่สุด 3 อันดับแรกคือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 56.48, คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 40.73 และคณะบริหารศาสตร์ 
ร้อยละ 39.19 ตามลำดับ 

ทั้งนี้ งานทะเบียนฯ กองบริการการศึกษา ได้มีการรายงานมียอดค้างชำระและการผ่อนผัน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาอีกเป็นจำนวนเงิน 13.3905 ล้านบาท ซึ่งจำแนกเป็น 1) ค่าธรรมการศึกษา
ค้างชำระ 10.7433 ล้านบาท และ 2) จำนวนค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการผ่อนผัน 2.6471 ล้านบาท  

 

ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบกับแผนหารายได้จากแหล่งอ่ืน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
เป้าหมาย: ร้อยละ 85 ของแผนหารายได้ 
ผลการดำเนินงาน:   

แหล่งที่มาของรายได้ 

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปี 2563 ปี 2564 แผนหารายได้  

จากแหล่งอื่น  
 

ผลการ
ดำเนินงาน  ณ 

ไตรมาส 2 

คิดเป็นร้อยละ 

พันธกิจดา้นการผลติ
บัณฑติหลักสตูร
รูปแบบใหม ่

(1) รายไดจ้ากหลักสูตร Non 
Degree/หลักสตูรรูปแบบ
ใหม ่

0.4250 1.1851 3.3800 - - 



- 22 - 

 

แหล่งที่มาของรายได้ 

ผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ปี 2563 ปี 2564 แผนหารายได้  

จากแหล่งอื่น  
 

ผลการ
ดำเนินงาน  ณ 

ไตรมาส 2 

คิดเป็นร้อยละ 

พันธกิจดา้นงานวิจยั (2) รายไดจ้ากการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรือทรัพยส์ินทาง
ปัญญาจากงานวิจยั 

- 2.2541 1.4778 0.2975 20.13 

(3) รายไดจ้ากแหล่งทุนวิจยั
ภายนอก 

29.4173 65.2501 91.9159 24.1357 26.26 

พันธกิจบริการ
วิชาการ 

(4) รายไดจ้ากการให้บรกิาร
วิชาการ 

91.6491 110.1114 164.1803 50.0013 30.46 

(5) รายไดข้องศูนย์ทดสอบ/ศูนย์
เครื่องมือ 

3.7815 6.7232 10.4240 2.8584 27.42 

(6) รายไดจ้ากโรงพยาบาล 25.2597 25.3861 36.9718 19.3585 52.36 

การหารายได้จาก
แหล่งอืน่ ๆ  

(7) รายไดจ้ากการบรหิาร
ทรัพยากร 

116.2802 109.0963 82.6874 40.8752 49.43 

(8) รายไดจ้ากการรับบริจาคและ
การจัดกจิกรรมหารายได ้

64.2575 80.8055 18.8740 6.5403 34.65 

(9) รายได้อื่นๆ เช่น รายได้จาก
การสนับสนุนจาก
หน่วยงานภายนอก 

- - 72.8820 34.2799 47.03 

รวมรายได้จากแหล่งอื่น (หน่วย: ล้านบาท) 331.0702 400.8116 482.7932 178.3468 36.94 

ที่มา: กองคลัง/กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี 
 

 
แผนภูมิที่ 3  ผลการหารายได้จากแหล่งอ่ืนเทียบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาส 2 
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ประเมินผลการดำเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จาก
แหล่งอ่ืน 

ร้อยละ 85  
ของแผนหารายได้ 

ร้อยละ 
36.94 

บรรลุเป้าหมาย 
43.46% 

 

 
แผนภูมิที่ 4  ร้อยละการหารายได้จากแหล่งอ่ืนเทียบแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาส 2  

 
จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีรายได้จากแหล่งอื่น ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 เป็นจำนวนเงิน 178.3468 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.94 ของแผนหา
รายได้ และเม่ือเทียบกับค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85) คิดเป็นร้อยละ 43.46  

เมื่อพิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ ณ ไตรมาส 2 พบว่า มหาวิทยาลัยมีรายได้ จากการให้บริการ
วิชาการ เป็นจำนวนเงินที่มากที่สุด คือ 50.0013 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.46 ตามแผนรายได้ รองลงมาคือ 
รายได้จากการบริหารทรัพยากร เป็นจำนวนเงิน 40.8752 ล้านบาท และแหล่งรายได้ที่ยังไม่มีรายได้ คือ รายได้จาก
หลักสูตร Non Degree/หลักสูตรรูปแบบใหม่   

เมื่อพิจารณารายคณะ/วิทยาลัย/สำนัก พบว่า หน่วยงานที่ผลการดำเนินงานโดยภาพรวม เป็นไปตาม
แผนมากที่สุด คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 112.52 ของแผนหารายได้ ซึ่งมีรายได้
จากแหล่งอื่นรวมทั้งสิ ้น 54.6053 ล้านบาท และรายได้ส่วนใหญ่มาจากการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เป็น
จำนวนเงิน 29.8410 ล้านบาท รองลงมาคือ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 62.30 และคณะ
วิทยาศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 52.31 ตามลำดับ และหน่วยงานมีผลการดำเนินงานโดยภาพรวม เป็นไปตามแผนการหา
รายได้ ที่มีสัดส่วนน้อยที่สุด คือ คณะพยาบาศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 6.17 ของแผนการรายได้ของคณะ ซึ่งคณะฯ ได้มี
การดำเนินงานที่เป็นไปตามแผนหารายได้ของคณะฯ แต่ในกรณี โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) 
หลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 6 นั้น เป็นหลักสูตรที่ได้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีรายได้เข้า
คณะฯ เรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน 2,178,000 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างนำส่งเงินดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
เป้าหมาย: การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 30 
สูตรการคำนวณ: 

 
หมายเหตุ:   

1. งบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ทุกหมวดรายจ่ายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ยกเว้นงบบุคลากรและรายจ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 

2. โดยการรวมความถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ณ ช่วงเวลาที่ประเมินตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน:   
 

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก 
การจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร้อยละของการ

จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ 

งบประมาณ 
ของภารกิจประจำ 

รวมงบประมาณ 

คณะนิติศาสตร์  11,843,100   20,445,000   32,288,100   36.68   
คณะรัฐศาสตร์  896,400   33,520,900   34,417,300   2.60   

คณะบริหารศาสตร์  36,329,500   53,848,200   90,177,700   40.29   
คณะศิลปศาสตร์  59,485,900   79,686,900   139,172,800   42.74   
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  216,382,600   79,562,700   295,945,300   73.12   
คณะพยาบาลศาสตร์  13,078,400   24,193,100   37,271,500   35.09   
คณะเภสัชศาสตร์  40,623,600   62,768,500   103,392,100   39.29   
คณะศิลปประยุกต์ฯ  3,629,600   12,698,000   16,327,600   22.23   
คณะวิทยาศาสตร์  26,277,100   169,892,100   196,169,200   13.40   
คณะวิศวกรรมศาสตร์  40,962,200   94,435,500   135,397,700   30.25   
คณะเกษตรศาสตร์  54,695,700   56,331,600   111,027,300   49.26   
สำนักวิทยบริการ  15,103,300   26,919,700   42,023,000   35.94   
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ  8,804,200   16,969,600   25,773,800   34.16   
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ  3,746,800   36,496,200   40,243,000   9.31   
สถานปฏิบัติการโรงแรม  -     9,768,000   9,768,000   -     
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  -     4,400,000   4,400,000   -     
สำนักงานอธิการบดี  188,462,860   250,178,940   438,641,800  42.97  

มอบ.  720,321,260  1,032,114,940   1,752,436,200    41.10  
ที่มา: กองแผนงาน  การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการในระบบ UBUFMIS  
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แผนภูมิที่ 5 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

ณ ไตรมาส 2   
 
ประเมินผลการดำเนินงาน:  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ร้อยละ 30 
หรือมากกว่า 

ร้อยละ 
41.10 

บรรลุเป้าหมาย  

 
จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 41.10 
เมื ่อพิจารณารายคณะ/วิทยาลัย/สำนัก พบว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีร้อยละของการจัดสรร

งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มากที่สุด คือ ร้อยละ 73.12 รองลงมาคือ คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 49.26 
และสำนักอธิการบดี ร้อยละ  42.97 ตามลำดับ 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 (ณ ไตรมาส 2 ร้อยละ 51) 
ผลการดำเนินงาน:   
กรณีที่ 1: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตามการจัดสรรงบประมาณ (งบบุคลากร งบ
ดำเนินงาน และอื่น ๆ บางส่วน) ให้สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานกลางที่บริหารงบประมาณรวม ซึ่งผลการเบิกจ่าย
ภาพรวมทุกรายจ่าย ตามเป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 51 มีคณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 
51 ม ี4 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51  มี 6 หน่วยงาน ดังนี้ 
 

ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 100.00 
2 สำนักวิทยบริการ 100.00 
3 คณะศลิปศาสตร ์ 59.02 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 55.20 
5 คณะพยาบาลศาสตร ์ 50.00 
6 สำนักงานอธิการบด ี 49.74 
7 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 35.43 
8 คณะวิทยาศาสตร ์ 27.98 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 51 
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ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
9 คณะเกษตรศาสตร ์ 10.60 

10 คณะเภสัชศาสตร ์ 10.37 
รวม 45.75 

กรณีที่ 2: รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ตามการหน่วยงานหลักที่ได้รับการ
จัดสรรและการใช้จ่ายจริง (งบบุคลากร งบดำเนินงาน และอื ่น ๆ บางส่วน) ตามคณะ/วิทยาลัย/สำนัก  มีการ
ดำเนินงานดังนี้ 
 
คณะ/วิทยาลัย/สำนัก (1) จำนวนเงินที่ได้รับจดสรร 

(บาท) 
(2) จำนวนเงินเบิกจ่าย  

(บาท) 
ร้อยละเบิกจ่าย 
(2)*100/(1) 

คณะนิติศาสตร์ 5,632,700 2,917,962.33 51.80  
คณะรัฐศาสตร์ 9,331,500 4,873,693.19 52.23  
คณะบริหารศาสตร์ 29,334,000 14,712,425.73 50.15  
คณะศิลปศาสตร์ 72,491,600 35,163,059 48.51  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 138,336,200 58,254,432 42.11  
คณะพยาบาลศาสตร์ 12,666,000 6,604,063 52.14  
คณะเภสัชศาสตร์ 59,777,200 26,358,370 44.09  
คณะศิลปประยุกต์ฯ 6,185,300 3,294,554 53.26  
คณะวิทยาศาสตร์ 110,039,800 55,140,385 50.11  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 78,954,900 39,408,124 49.91  
คณะเกษตรศาสตร์ 64,992,000 30,487,559 46.91  
สำนักวิทยบริการ 16,297,200 9,446,500 57.96  
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 6,925,800 2,707,145 39.09  
สำนักงานอธิการบดี 133,070,300 51,046,556 38.36  

มอบ. 744,034,500 340,414,829 45.75  
การรายงานตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีกำหนดเป้าหมายในการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ประเภทรายจา่ย ไตรมาส 1 สะสม ณ ไตรมาส 2 สะสม ณ ไตรมาส 3 สะสม ณ ไตรมาส 4 

รายจ่ายประจำ 34.00 57.00 79.00 98.00 
รายจ่ายลงทุน 13.00 29.00 46.00 75.00 

ภาพรวม 30.00 51.00 72.00 93.00 
หมายเหต:ุ      ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS  ณ สิ้นไตรมาส 2 (31 มีนาคม 2565) 
ข้อมูลอ้างอิง:  จากรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั ้งที่ 

8/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ระเบียบวาระที่ 4.2    
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แผนภูมิที่ 6  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาส 2  

 
ประเมินผลการดำเนินงาน:  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่าย

งบประมาณแผ่นดิน 
ร้อยละ 51.00 
(ณ ไตรมาส 2) 

45.75 
ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

89.71% 
 

จากผลการดำเนินงานข้างต้น ขอรายงานผลและประเมินของกรณีที่ 2 เพื่อให้การรายงานผลการ
ดำเนินงานและการบริหารงบประมาณในส่วนของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ที่ได้รับจัดสรร ให้เป็นไปตามการใช้จ่ายจริง
ของหน่วยงานนั้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 45.75  

เมื่อพิจารณารายหน่วยงานพบว่า หน่วยงานที่บรรลุเป้าหมายที่กำหนด ณ สิ้นไตรมาส 2 มี 5 
หน่วยงาน คือ สำนักวิทยบริการ ร้อยละ 57.96, คณะศิลปะประยุก 

ต์ ร้อยละ 53.26, คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 52.23, คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 52.14 และ
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 51.80 ตามลำดับ 

 
ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงิน

รายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลา
ที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

เป้าหมาย: สัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 
สูตรการคำนวณ:   

 
1. ร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้  

คือ ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมของเงินรายได้ที่มีผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติ การ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
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2. ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติ
การเงินรายได้ คือ ร้อยละของการเบิกจ่ายของโครงการ/กิจกรรมของเงินรายได้ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 
 

ผลการดำเนินงาน:   
คณะ/หน่วยงาน ร้อยละโครงการที่มีผลการดำเนิน

บรรลุเป้าหมาย (ประสิทธิผล)  
(1) 

ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
โครงการฯ (ประสิทธิภาพ)  

(2) 

สัดส่วน 
ประสิทธิผล (1) /
ประสิทธิภาพ (2) 

คณะนิติศาสตร์  -     29.46   -    
คณะรัฐศาสตร์  -     29.52   -    
คณะบริหารศาสตร์  33.33   22.11   1.5079  
คณะศิลปศาสตร์  -     16.37   -    
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  -     2.19   -    
คณะพยาบาลศาสตร์  11.11   37.89   0.2933  
คณะเภสัชศาสตร์  -     20.93   -    
คณะศิลปประยุกต์ฯ  -     35.09   -    
คณะวิทยาศาสตร์  -     45.19   -    
คณะวิศวกรรมศาสตร์  23.53   21.22   1.1089  
คณะเกษตรศาสตร์  -     16.03   -    
สำนักวิทยบริการ  21.43   23.13   0.9264  
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ  13.33   23.77   0.5609  
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ  -     20.40   -    
สถานปฏิบัติการโรงแรม  -     42.56   -    
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  -     28.48   -    
สำนักงานอธิการบดี  4.76   28.86   0.1650  

มอบ.  6.59   23.46   0.2810  
ข้อมูลอ้างอิง:  จากรายงานผลการดำเนินงานในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั ้งที่ 

8/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ระเบียบวาระที่ 4.2    
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แผนภูมิที่ 7  สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการเงินรายได้ตามแผนปฏิบัติการฯ  
 

ประเมินผลการดำเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของ
ความสำเร็จในการดำเนินงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

สัดส่วนมากกว่า 
หรือเท่ากับ 1.0 

สัดส่วน  
0.281 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
28.10% 

 

จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยของความสำเร็จในการ
ดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) (ร้อยละ 6.59) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของ
การเบิกจ่ายเงินโครงการที่ดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) (ร้อยละ 
23.46) เท่ากับ 0.281 ซึ่งเป็นผลอันเนื่องจากโครงการฯ เงินรายได้ ในแผนปฏิบัติการฯ ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่
การดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ระลอกใหม่และมีความต่อเนื่องยาวนาน ทำให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ต้องมีการปรับแผนการดำเนินงาน
อย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้ทันกาลอยู่ตลอดเวลา  จึงส่งผลให้การดำเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย เพียงร้อยละ 6.59  

จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2565 (วาระพิเศษ) เมื่อ
วันที่ 20 เมษายน 2565 และคณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ให้พิจารณา
ทบทวนการรายงานข้อมูลและการประเมินผลของโครงการที่มีผลการดำเนินบรรลุเป้าหมาย (ประสิทธิผล) เพ่ือให้สะท้อน
ถึงผลการดำเนินงานได้อย่างแท้จริง  

กองแผนงาน ได้ดำเนินการวิเคราะห์และพิจารณาทบทวนแล้ว จึงเสนอแนวทางการรายงานข้อมูลและ
การประเมินผลของโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ในระหว่างรอบปีงบประมาณ ดังนี้ 

1. จำแนกประเภทโครงการ  
1.1 โครงการพัฒนาหน่วยงานและโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ คือ โครงการที่สามารถระบุ

ช่วงเวลาหรือวันที่เริ่มต้นและวันสิ้นสุดได้ชัดเจน ซึ่งมักเป็นโครงการที่มีการดำเนินงานไม่เกิน 3 เดือน เช่น โครงการ
ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่, โครงการปัจฉิมนิเทศ, โครงการไหว้ครู, โครงการกิจกรรมกีฬา, โครงการ
พัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันสำหรับนักศึกษา, โครงการตรวจสุขภาพประจำปี, โครงการประเภทฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน/
สัมมนา, เป็นต้น 

1.2 โครงการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี ได้แก่ งานประจำตามภารกิจของหน่วยงาน และ
งบบริหารจัดการหน่วยงาน เช่น โครงการจ้างบุคลากรและพนักงาน, โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค, โครงการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน,  โครงการแนะแนวและให้คำปรึกษานักศึกษา, โครงการสวัสดิการและสวัสดิภาพ, 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ), โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน, 
โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์/ปรับปรุงอาคาร, โครงการก่อสร้าง, โครงการจัดหาครุภัณฑ์/วัสดุ, โครงการประชาสัมพันธ์, 
โครงการสร้างเครือข่าย, โครงการบริหารการประชุม, โครงการบริหารจัดการส่วนกลาง, โครงการบริหารหน่วยงาน 
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ), โครงการวิจัย, โครงการพัฒนาระบบ รวมทั้งโครงการที่ไม่สามารถระบุช่วงเวลาหรือวันที่จะ
ดำเนินโครงการได้  

2. การรายงานข้อมูลและการประเมินผล 
2.1 กรณีที่ 1 ประเมินผลตามตัวชี้วัดโครงการ ซี่งเป็นกรณปีระเภทโครงการพัฒนาหน่วยงานและ

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เมื่อมีการดำเนินโครงการสิ้นสุดแล้ว ให้รายงานผลและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ได้ระบุไว้
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ในโครงการหรือแผนปฏิบัติการฯ และให้ประเมินความสำเร็จของโครงการ “ต่ำกว่าเป้าหมาย” “ตามเป้าหมาย” “สูงกว่า
เป้าหมาย” และในกรณีท่ีมีการระบุตัวชี้วัดโครงการมากกว่า 1 ตัวชี้วัด ให้พิจารณาประเมินผลตัวชี้วัดทั้งหมดเป็นค่าเฉลี่ย
ร้อยละความสำเร็จของโครงการ หรือค่าเฉลี่ยของผลการประเมินทั้งหมดของตัวชี้วัดโครงการ (ผลประเมิน สัดส่วนไม่เกิน 
1.00 หรือร้อยละ 100) 

2.2 กรณีที่ 2 ประเมินผลระหว่างการดำเนินงาน ซึ่งเป็นกรณีประเภทโครงการที่ดำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี ส่วนใหญ่จะมีการใช้จ่ายเงินระหว่างการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจะต้องมีการเบิกจ่ายเงินพร้อมทั้ง
การส่งใช้ใบสำคัญรับเงินตามระยะเวลาที่กำหนด ให้เป็นไปตามระเบียบและนโยบายการใช้จ่ายเงินของมหาวิทยาลัย  

1) การประเมินผลระหว่างรอบปีงบประมาณ ซึ่งโครงการดังกล่าวยังไม่สามารถประเมินตาม
ตัวชี้วัดของโครงการได้ เนื่องจากยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ ดังนั้น ให้ประเมิผลวัดความสำเร็จด้วยร้อยละการดำเนินงานที่แล้ว
เสร็จ ณ ช่วงเวลานั้น (ผลประเมิน ไม่เกินร้อยละ 100) ซึ่งข้อดีของการประเมินผลระหว่างการดำเนินงานนั้น เพ่ือเป็นการ
ตรวจสอบว่างานที่ปฏิบัติอยู่นั้นเป็นไปตามแผนที่ปฏิบัติหรือไม่ มีปัญหา อุปสรรคหรือไม่ อย่างไร ทั้งนี้เพ่ือที่จะได้หาทางใน
การดำเนินการป้องกัน แก้ไข หรือระงับการทำงานนั้น  

2) การประเมินผล ณ สิ้นปีงบประมาณ (ณ สิ้นไตรมาส 4) ให้รายงานและประเมินผลตาม
ตัวชี้วัดโครงการฯ ที่ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการฯ เช่นเดียวกับกรณีที่ 1  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
เป้าหมาย: ลดลง 6.5 ล้านบาท จากปีที่ผ่านมา 
ผลการดำเนินงาน:   

คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ปี 2564 
ณ ไตรมาส 2 (บาท) 

ปี 2565 
ณ ไตรมาส 2 (บาท) 

ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานของปี 2565 
เทียบปี 2564 ณ ไตรมาส 2 

(เพ่ิม/ลด บาท) 
คณะนติิศาสตร ์  2,795,479.88   1,889,768.69  -905,711.19   
คณะรัฐศาสตร ์  2,632,154.12   2,165,885.16  -466,268.96   
คณะบริหารศาสตร ์  4,679,630.36   4,886,521.73   206,891.37   
คณะศลิปศาสตร ์  5,445,656.29   4,946,724.38  -498,931.91   
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์  20,208,490.64   20,698,350.33   489,859.69   
คณะพยาบาลศาสตร ์  1,733,783.59   1,635,592.65  -98,190.94   
คณะเภสัชศาสตร ์  3,925,708.76   3,326,584.95  -599,123.81   
คณะศลิปประยุกตฯ์  908,167.98   993,881.67   85,713.69   
คณะวิทยาศาสตร ์  7,533,366.95   7,327,942.95  -205,424.00   
คณะวิศวกรรมศาสตร ์  8,219,489.02   8,809,431.09   589,942.07   
คณะเกษตรศาสตร ์  3,805,222.96   3,187,626.20  -617,596.76   
สำนักวิทยบริการ  5,134,560.79   5,225,219.25   90,658.46   
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ  2,444,354.78   2,353,388.10  -90,966.68   
สำนักบริหารทรัพยส์ินฯ  3,646,755.99   4,640,155.52   993,399.53   
สถานปฏิบัติการโรงแรม  2,541,784.34   2,391,613.55  -150,170.79   
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  1,016,832.00   643,948.27  -372,883.73   
สำนักงานอธิการบด ี  40,815,998.37   36,198,876.43  -4,617,121.94   

มอบ.  117,487,436.82   111,321,510.92  -6,165,925.90   
หมายเหตุ:  ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค 
ที่มา:  ข้อมูลค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน จากกองคลัง ในระบบ UBUFMIS ณ สิ้นไตรมาส 2 
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แผนภูมิที่ 8  ค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานลดลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2 เทียบกับปีที่ผ่านมา 
 
ประเมินผลการดำเนินงาน:  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนค่าใช้จ่าย     

งบดำเนินงานที่ลดลง 
ลดลง 6.5 ล้านบาท  

เทียบปีที่ผ่านมา 
ลดลง 

6.1659 ล้านบาท 
ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

94.86% 
 

จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายงบดำเนินงาน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ไตรมาส 2 ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นจำนวนเงิน 6.1659 ล้านบาท ซึ่ง
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.99 และเมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า 3 อันดับแรก ที่มีสามารถลดค่าใช้จ่ายของงบ
ดำเนินงาน ได้มากที่สุด คือ สำนักงานอธิการบดี ลดลงเป็นจำนวนเงิน 4.6171 ล้านบาท, คณะนิติศาสตร์ ลดลงเป็น
จำนวนเงิน 0.957 ล้านบาท และคณะเกษตรศาสตร์ ลดลงเป็นจำนวนเงิน 0.6175 ล้านบาท ตามลำดับ  
 
ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง  
เป้าหมาย: ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562-2564) เท่ากับ 0.4019 
สูตรการคำนวณ:   

 
คำอธิบายตัวชี้วัด: งบบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่าย

อ่ืนตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ยกเว้นบำเหน็จ บำนาญ) ทุกแหล่งเงิน 
 

ผลการดำเนินงาน:   
คณะ/หน่วยงาน ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร (บาท) 

ปี 2565 ณ ไตรมาส 2 (1) 
รายรับทั้งหมด (บาท) 

(2) 
สัดส่วน 
(1)/(2) 

เทียบค่าเป้าหมาย 
(0.4019) 

คณะนิติศาสตร ์ 7,557,522.33  15,152,636.15  0.4988  
คณะรัฐศาสตร ์ 8,917,123.19  17,024,777.58  0.5238  
คณะบริหารศาสตร ์ 22,392,655.73  45,671,752.67  0.4903  
คณะศิลปศาสตร ์ 39,747,423.70  83,816,208.69  0.4742  
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คณะ/หน่วยงาน ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร (บาท) 
ปี 2565 ณ ไตรมาส 2 (1) 

รายรับทั้งหมด (บาท) 
(2) 

สัดส่วน 
(1)/(2) 

เทียบค่าเป้าหมาย 
(0.4019) 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 40,296,446.08  204,468,663.59  0.1971  
คณะพยาบาลศาสตร ์ 9,490,278.20  16,919,702.00  0.5609  
คณะเภสัชศาสตร์ 27,016,432.95  74,150,714.18  0.3643  
คณะศิลปประยุกต์ฯ 6,749,166.87  8,830,685.00  0.7643  
คณะวิทยาศาสตร ์ 54,428,724.90  149,500,376.53  0.3641  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 36,980,498.27  90,982,738.24  0.4065  
คณะเกษตรศาสตร์ 29,594,168.04  72,892,689.95  0.4060  
สำนักวิทยบริการ 8,521,364.20  20,503,100.00  0.4156  
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 3,575,294.70  11,163,020.00  0.3203  
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ 2,219,676.00  12,728,764.53  0.1744  
สถานปฏิบัติการโรงแรม 1,642,458.00  2,307,906.14  0.7117  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 609,000.00  994,745.81  0.6122  
สำนักงานอธิการบด ี 44,377,490.26  224,271,700.47  0.1979  

มอบ. 344,115,723.42  1,051,380,181.53  0.3273  
 

ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ณ ไตรมาส 2 
สัดส่วนของงบบุคลากรต่อ  
เงินรายรับท้ังหมด 

0.3902 0.4265 0.3890 0.3273 

หมายเหตุ: รายรับรวมทั้งหมด หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้จากแหล่งอื่น และเงินงบประมาณแผ่นดิน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 
ที่มา:   1. ข้อมูลรายรับจากกองคลัง  2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายงบบุคลากร จากกองแผนงาน     
 

 
แผนภูมิที่ 9 สัดส่วนงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2  

เทียบปีก่อน 
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ประเมินผลการดำเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากร
ต่อเงินรายรับทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 
3 ปีย้อนหลัง  

(สัดส่วนเฉลี่ย 0.4019) 
0.3273 บรรลเุป้าหมาย 

 
จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัย มีสัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงิน

รายรับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ไตรมาส 2 เท่ากับ 0.3274 ซึ่งต่ำกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง (สัดส่วนเฉลี่ย 0.4019) เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  

เมื่อพิจารณารายหน่วยงานพบว่า หน่วยงานที่มีสัดส่วนมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คณะศิลป
ประยกุต์ฯ เท่ากับ 0.7643, สถานปฏิบัติการโรงแรม เท่ากับ 0.7117 และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย เท่ากับ 0.6122 
ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า 3 หน่วยงานดังกล่าวล้วนแล้วแต่เป็นหน่วยงานที่ต้องพึ่งพิงด้วยเงินรายได้ของหน่วยเอง 
ประกอบกับความสามารถหารายได้จากแหล่งอื่น (ตัวชี้วัดที่ 2) ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งอาจส่งผลกระทบใน
การบริหารงบประมาณ (รายได้ไม่ครอบคลุมกับรายจ่ายในส่วนบุคลากร)  
 
ตัวช้ีวัดที ่8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับท้ังหมด ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง  
เป้าหมาย: ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2562-2564) เท่ากับ 0.0314 
สูตรการคำนวณ:   

 
 
ผลการดำเนินงาน:   

คณะ/หน่วยงาน ค่ากระแสไฟฟ้า (บาท) 
(1) 

รายรับทั้งหมด (บาท) 
(2) 

สัดส่วน 
(1)/(2) 

เทียบค่าเป้าหมาย 
(0.0314) 

คณะนิติศาสตร ์ 277,296.96  15,152,636.15  0.0183  
คณะรัฐศาสตร ์ 276,560.20  17,024,777.58  0.0162  
คณะบริหารศาสตร ์ 572,889.21  45,671,752.67  0.0125  
คณะศิลปศาสตร ์ 435,457.43  83,816,208.69  0.0052  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 4,695,713.82  204,468,663.59  0.0230  
คณะพยาบาลศาสตร ์ 259,081.76  16,919,702.00  0.0153  
คณะเภสัชศาสตร์ 809,134.84  74,150,714.18  0.0109  
คณะศิลปประยุกต์ฯ 226,914.46  8,830,685.00  0.0257  
คณะวิทยาศาสตร ์ 1,836,990.04  149,500,376.53  0.0123  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,385,499.54  90,982,738.24  0.0152  
คณะเกษตรศาสตร์ 1,065,908.62  72,892,689.95  0.0146  
สำนักวิทยบริการ 376,968.67  20,503,100.00  0.0184  
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ 824,634.36  11,163,020.00  0.0739  
สำนักบริหารทรัพย์สินฯ 1,049,390.04  12,728,764.53  0.0824  
สถานปฏิบัติการโรงแรม 296,827.43  2,307,906.14  0.1286  
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คณะ/หน่วยงาน ค่ากระแสไฟฟ้า (บาท) 
(1) 

รายรับทั้งหมด (บาท) 
(2) 

สัดส่วน 
(1)/(2) 

เทียบค่าเป้าหมาย 
(0.0314) 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 80,471.97  994,745.81  0.0809  
สำนักงานอธิการบด ี 7,890,146.91  224,271,700.47  0.0352  

มอบ. 22,359,886.26  1,051,380,181.53  0.0213  
 

ข้อมูลการประเมินตัวชี้วัด ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ณ ไตรมาส 2 
สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า 
ต่อ เงินรายรับท้ังหมด 

0.0337 0.031 0.0295 0.0213 

หมายเหตุ: 1. รายรับรวมทั้งหมด หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้จากแหล่งอื่น และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตร
มาส 2 

ที่มา:   1. ข้อมูลรายรับจากกองคลัง    2. ข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้า จากสำนักงานบริหารกายภาพฯ  
 

 
แผนภูมิที่ 10  สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อรายรับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบปีก่อน 

 
ประเมินผลการดำเนินงาน:  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า 

ต่อ เงินรายรับทั้งหมด  
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 

3 ปีย้อนหลัง  
(สัดส่วนเฉลี่ย 0.0314) 

 
0.0213 

 
บรรลเุป้าหมาย 

 

จากผลการดำเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีค่ากระแสไฟฟ้าเป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ ้น  22.3598 ล้านบาท และมีสัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายรับทั้งหมด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ ไตรมาส 2 เท่ากับ 0.0213 ซึ่งต่ำกว่า เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง (สัดส่วนเฉลี่ย 0.0314) 
ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ภารกิจหลักด้านการเรียน
การสอน (คณะต่าง ๆ) มีสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายรับทั้งหมด ต่ำกว่าสัดส่วนค่าเป้าหมาย ได้มีการจัดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ในกรณี 
หน่วยงานไม่ได้มีภารกิจหลักด้านการเรียนการเรียนการสอน ยังคงมีการดำเนินงานและปฏิบัติงานอย่างปกติด้วย
มาตรการป้องกันต่าง ๆ ภายใต้สภาวะการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซี่งทำให้ยังคงมีสัดส่วนที่สูงกว่าเป้าหมาย 
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สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2  

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียม

การศึกษา 
ร้อยละ 90 

ของประมาณการฯ 
ร้อยละ 
34.57 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
38.41% 

ตัวช้ีวัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น ร้อยละ 85 
ของแผนหารายได ้

ร้อยละ 
36.94 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
43.46% 

ตัวช้ีวัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

ร้อยละ 30 
หรือมากกว่า 

ร้อยละ 
55.13 

ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 51 ร้อยละ 
45.75 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
89.71% 

ตัวช้ีวัดที่ 5 สัดส่วนของร้อยละเฉลีย่ของความสำเร็จใน
การดำเนนิงานของโครงการตาม
แผนปฏิบตัิการฯ 

สัดส่วนมากกว่า 
หรือเท่ากับ 1.0 

สัดส่วน 
0.281 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย  
28.10% 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จำนวนค่าใช้จ่ายงบดำเนินงานที่ลดลง ลดลง 6.5 ล้านบาท 
เทียบปีท่ีผ่านมา 

ลดลง 
6.166 ล้านบาท 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
94.86% 

ตัวช้ีวัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับ
ทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลีย่
ของ 3 ปีย้อนหลัง 

(0.4019) 

0.3273  
(ลดลง  0.0746) 

ร้อยละ 100 

ตัวช้ีวัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟา้ ต่อ เงิน
รายรบัทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง 

(0.0314) 

0.0213  
(ลดลง 0.0101) 

 

ร้อยละ 100  

ภาพรวมมหาวิทยาลัย ร้อยละ 73.31 
 

แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2565 ซึ่งได้มีคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ได้พิจารณาเสนอ
แนวทางการปรับผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด แนวทางการปรับปรุงผลดำเนินงาน หน่วยงานที่เสนอ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
ตัวชี ้ว ัดที ่  1 ร้อยละรายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เทียบกับ ประมาณการรายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 
  

1. เสนอให้กองคลังดำเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตาม
ระยะเวลา และเป้าหมายที่สอดคล้องกับภาคการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไว้ เนื่องจากการจัดสรรรายได้จากค่าธรรมเนียมถึงไตรมาสที่ 2 (ครึ่ง
ปีงบประมาณ) จำนวนร้อยละ 25.39 เมื่อเทียบกับประมาณการรายได้  

คณะเกษตรศาสตร ์

2.  การลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี เพื ่อส่ง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมเรียนล่วงหน้าโดยการันตี
จำนวนนักเรียน (1) แผนการเรียนบริหารธุรกิจ จำนวน 15-20 คน และ      
(2) แผนการเรียนบริหารธุรกิจอินเตอร์ จำนวน 15-20 คน 

คณะบริหารศาสตร ์

  3. พิจารณาการวางแผนการรับนักศึกษาเพื่อให้สามารถเปิดรับผู้เข้าศึกษา    
ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ในกระบวนการกำหนดเกณฑ์/การดำเนินการ
คัดเลือก/การประชาสัมพันธ์เชิงรุก/การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นช่องทางดึงดูดให้
มีผู้สมัครเรียนตามเป้าหมาย 

คณะเภสัชศาสตร ์

  4.  มหาวิทยาลัย ควรปรับปรุงวิธีการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามแผนประมาณการรายรับ 

วิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์ฯ 
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ตัวชี้วัด แนวทางการปรับปรุงผลดำเนินงาน หน่วยงานที่เสนอ 
  5. ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในให้มากข้ึน และร่วมกับการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัยด้วย เป็นการเพิ่มการ
รับรู้เพื่อผลการรับนักศึกษาให้ได้มากกว่าร้อยละ 100 ของแผนการรับ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ตัวชี ้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้
จากแหล่งอื ่น เทียบกับ แผน
หารายได้จากแหล่งอื่น เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  
  

1. เสนอให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้เร่งรัดการดำเนินงานเพื่อจัดหารายได้ให้
เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ 

คณะเกษตรศาสตร ์

2. ปรับรูปแบบกิจกรรมในการจัดหลักสูตรอบรมหารายได้ สร้างหลักสูตรอบรม
แนวใหม่ที่ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการในแบบออนไลน์ และแบบใน
ที่ตั้ง สรรหาวิทยากรระดับชาติ มีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น มีคุณภาพที่มี
เทคนิคการอบรมดึงดูดให้ผู้รับบริการสนใจสมัครอบรมในหลักสูตร  

คณะนติิศาสตร ์

3. จัดทำแผนการหารายได้ โดยเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามโรงพยาบาล
เครือข่าย และแหล่งฝึกปฏิบัติการที่คณะเข้าฝึก 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

  4. มีการกำหนดแผนกลยุทธ์ในด้านการหารายได้จากแหล่งอื ่นเพื ่อให้มี
งบประมาณรองรับการดำเนินงานได้ตามแผน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

คณะเภสัชศาสตร ์

  5. ควรมีการวางแผนการจัดหารายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา เช่น (1) การสร้างความร่วมมือกับบริษัท/หน่วยงานภายนอก       
เพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการจัดการศึกษา ฝึกงาน สหกิจศึกษา 
(2) การสร้างกลุ่มวิจัยที่มีความเข้มแข็ง เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิจัยด้านผู้สูงวัย   

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ ม. 
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการ
จัดสรรงบประมาณเพื ่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด 
  

1. ควรมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 
เช่น การจัดสรรงบประมาณรองรับการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนา
ด้านการวิจัย การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการและอนุรักษ์ศิลปวัฒธรรม 
โดยมีการจ ัดสรรเง ินรายได ้เพื ่อให้สามารถรองร ับการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ที่กำหนดได้ โดยมีการกำกับติดตามผ่านการประชุมคณะกรรมการ
วางแผนการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส  มีการปรับแผนปฏิบัติการเพื่อให้
สอดคล้องกับงบประมาณ 

คณะเภสัชศาสตร ์

2. จัดสรรงบประมาณเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ตามกรอบและ
แนวทางการที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ของคณะให้เป็นไป
ตามวิสัยทัศน์ 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

  3. ควรมีการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดหาวัสดุการศึกษาเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากปีงบประมาณ 2565 ได้รับจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ 
2564 คิดเป็นร้อยละ 50 ทั้งนี้ความต้องการการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนกิส์ 
ยังมีมาก อีกท้ังราคาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีราคาสูงขึ้น 

สำนกัวิทยบริการ 

ตัวชี้วัดที ่4 ร้อยละการเบกิจา่ย 
งบประมาณแผ่นดิน เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กำหนด  
  
  
  
  

1. จัดทำแผนการดำเนินงาน ติดตามและเร่งรัดการดำเนินงานเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

คณะเกษตรศาสตร ์
สำนักคอมพิวเตอร ์

2. ควรมีการดำเนินการจัดซื ้อวัสดุการศึกษาสำหรับสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนจากแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินเป็นอันดับแรก และเร่งรัด
การจัดซื้อวัสดุการศึกษา-วารสารและตำราให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 

คณะบริหารศาสตร ์

3. ควรมีการบรรจุประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่กำหนดไว้ในแผนควบคุมภายในของคณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อ
เป็นการกำกับ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณโดยผู้บริหาร  

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

4. แนวทางการดำเนินงานภายในคณะ 
4.1. จัดทำแผนการจัดซื้อวัสดุในแต่ละเดือนให้เป็นไปตามเป้าหมายรัฐบาล 
4.2. ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามแผน สำหรับรายการที่ได้รับ

คณะเภสัชศาสตร ์
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ตัวชี้วัด แนวทางการปรับปรุงผลดำเนินงาน หน่วยงานที่เสนอ 
อนุมัติงบประมาณในช่วงไตรมาสที่ 1 ได้เร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันได้
ครบถ้วนทุกรายการ  ส่วนรายการที่ยังไม่ได้อนุมัติเงินประจำงวด  ได้ เตรียม
จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้พร้อมดำเนินการจัดซื้อได้ทันทีท่ีไดร้บั
อนุมัติเงินประจำงวด 
5. แนวทางการดำเนินงานภายในคณะ 
5.1 จัดทำแผนการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2565 
โดยมีแผนการจัดญซื้อจัดจ้าง พร้อมลงนามครบทุกรายการในไตรมาส 1 
5.2 มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสทิธภิาพ
การใช้จ่ายภาครัฐ รายไตรมาส 
5.3 รายงานต่อที่ประชุม คกก.ประจำคณะ  
5.4 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปี 2565 ให้กับผู้เกี่ยวข้อง 
5.5 แจ้งเวียนแนวทางการดำเนินงานให้กับภาควิชา และส่วนงานในคณะทราบ 
5.6 มีมาตรการและแนวทางเรง่รัดการเบิกจ่ายโดยมีการรายงานผลความก้าวหนา้
ในที่ประชุม คกก.ประจำคณะ ทุกเดือน หากมีรายการใดดำเนินการล่าช้ากว่า
กำหนด กำหนดให้ผู้รับผิดชอบเร่งดำเนินการและรายงานผลในเดือนถัดไป 

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  

ตัวชี้วัดที ่5 สัดส่วนของร้อยละ
เฉล ี ่ยของความสำเร ็จในการ
ดำเนินงานของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ 
(ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละ
เฉล ี ่ ยของการเบ ิกจ ่ ายเงิน
โครงการฯ ตามแผนปฏิบ ัติ
การเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

1. จัดกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้การบริหารจัดการโครงการที ่ด ีสำหรับ
ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้สนใจ เพื่อทบทวนการบริหารจัดการโครงการที่
มุ่งเน้นการดำเนินงานให้บรรลุตามตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย จัดตตามระยะเวลา
ที่กำหนดไว้ในโครงการ คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเป็นสำคัญ   

คณะนติิศาสตร ์

2. ควรมีการพิจารณาดังนี ้
2.1 พิจารณากำหนดตัวช้ีวัดความสำเร็จของโครงการให้เหมาะสม 
2.2 วางแผนการดำเนินงานเพื ่อให้การดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.3 มีการกำกับติดตามโดยคณะกรรมการวางแผนการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส 

คณะเภสัชศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
ตัวชี้วัดที่ 6 จำนวนค่าใช้จ่าย
งบดำเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบ
ก ับป ีท ี ่ผ ่านมา เป ็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

1. ควบคุมค่าใช้จ่ายค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, ค่าใช้จ่ายในการประชุม, 
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง โดยจากปีงบประมาณ 2562- 2564 ซึ่งทำให้มีแนวโน้ม
ลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีเงินของรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปี ไม่น้อย
กว่าปีละ 20 ล้านบาท 

คณะบริหารศาสตร ์

  2. ควรมีการดำเนินงานเพื่อมุ่งการประหยัดงบดำเนินงานโดยภาพรวมขององค์กร 
เช่น การจัดประชุมออนไลน์ การใช้วัสดุ/อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึง
การใช้ทรัพยากรร่วมกับภายในโครงการที่มีรูปแบบการจัดคล้ายกัน 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

  3. ควรมีการรณรงค์ลดการใช้วัสดุสิ้นเปลือง เช่น กระดาษ โดยดำเนินงาน
ผ่านเทคโนโนยีสารสนเทศ เช่น การจัดประชุมผ่านระบบ E-meeting  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผ่านระบบฐานข้อมูล ระบบขออนุมัติผลิตเอกสาร
แบบออนไลน์ ซึ่งเป็นการลดการใช้แบบฟอร์มและมีการพิจารณาจำนวนการ
ผลิตที่เหมาะสม ไม่ผลิตเอกสารเกินความจำเป็น 

คณะเภสัชศาสตร ์

  4. วิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) ลดการใช้กระดาษในการจัดประชุมคณะกรรมการ
ชุดต่างๆ โดยนำระบบการประชุมออนไลน์มาใช้ 2) รณรงค์ให้ใช้กระดาษทั้งสอง
หน้า 3) ลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครืองดื ่มในการจัดประชุมภายใน
หน่วยงาน 

สำนักคอมพิวเตอร ์
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ตัวชี้วัด แนวทางการปรับปรุงผลดำเนินงาน หน่วยงานที่เสนอ 
ตัวชี ้ว ัดที่ 7 ส ัดส่วนของงบ
บุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด 
ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 
3 ป ีย ้อนหล ั ง เป ็นไปตาม
เป้าหมายที่กำหนด 

1. แนวทางการดำเนินงานภายในคณะ 
1.1 ปรับหมวดบุคลากรสายวิชาการเงินรายได้ ไปยังหมวดเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 
1.2 บริหารอัตราส่วนบุคลลกรสายสนับสนุนต่อบุคลากรสายวิชาการ ไม่เกิน 0.5 
1.3 ในกรณีบุคลากรสนัยสนับสนุนลาออก มีการมอบหมายเกลี่ยภาระงานให้
บุคลากรที่ยังปฏิบัติราชการอยู่ปฏิบัติงานแทน (ไม่มีนโยบายรับบุคลากรเพิ่ม) 

คณะบริหารศาสตร ์

  2. มีการจัดทำแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
กำหนดไว้ในแต่ละปี เพื่อให้การบริหารงบประมาณรองรับแผนการจ้างอยู่ใน
กรอบวงเงินในสัดส่วนที ่เป็นไปตามเกณฑ์  และเตรียมวางแผนศึกษา
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี 

คณะเภสัชศาสตร ์

ตัวชี้วัดที่ 8  สัดส่วนของค่า
กระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับ
ทั ้งหมด ลดลงเมื ่อเทียบกับ
ค่าเฉล ี ่ยของ 3 ปีย ้อนหลัง 
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

1. รณรงค์ประหยัดพลังงาน และ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน 
มาทดแทนของเดิมที่ชำรุด 

คณะบริหารศาสตร ์

2. กำหนดนโยบาย/กิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนักการอนุรักษ์พลังงาน เช่น  
การประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อ Website, Facebook ติดสติ๊กเกอร์รณรงค์ 
การประหยัดพลังงานตามจุดต่างๆภายในอาคาร 

คณะพยาบาล
ศาสตร ์

3. แนวทางการดำเนินงานภายในคณะ 
3.1 มีการรณรงค์ลดการเปิดใช้งานเครื่องปรับอากาศในสภาวะที่มีการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของ
เชื้อโรค และลดการใช้พลังงาน 
3.2 มีการรณรงค์ให้เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ โดยช่วงเช้ากำหนดให้เปิดเวลา 
09.30 - 11.30 น. และช่วงบ่ายเปิดเวลา 13.30 - 16.00 น. 

คณะเภสัชศาสตร ์

  

4. วิธีการดำเนินงาน  ดังนี้ 1) ปิดไฟฟ้าในพื้นที่ไม่มีการใช้งาน หรือลดจำนวน
การเปิดไฟฟ้าลดลง 2) ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ 3) รณรงค์การ
เดินระหว่างช้ันเพื่อลดการใช้ลิฟต์ 

สำนักคอมพิวเตอร ์
และเครือข่าย 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 
คณะกรรมการคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือพิจารณาดังนี้ 
1.  พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้ว ัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัด  

2. พิจารณาแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานในปี 2565 เพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ขอให้คณะ/หน่วยงาน เร่งพิจารณาดำเนินงานเพื่อหารายได้จากแหล่งอื ่นทุกประเภท 

โดยเฉพาะรายได้จากหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ 
2. มอบกองแผนงาน พิจารณาการตั้งค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 1, ตัวช้ีวัดที่ 2 และตัวชี้วัดที่ 5 

เป็นรายไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานที่แสดงผลเป็นรายไตรมาส  
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3. มอบกองแผนงาน เพิ ่มหมายเหตุการรายงานผลของตัวชี ้ว ัดที ่ 1 ร ้อยละรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของคณะไม่เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เนื่องจากสาเหตุเกิดจากการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมและมีรายการค้างชำระ ให้เพิ ่มข้อมูล เช่น จำนวนเงินค้างชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
และจำนวนขอเงินผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา โดยจำแนกรายคณะ/วิทยาลัย 

4. มอบกองแผนงาน พิจารณาตัวชี้วัดที่ 5 ในการจำแนกประเภทโครงการตามตัวชี้วัดที่ระบุไว้ใน
โครงการ ได้แก่ตัวชี้วัดที่สามารถวัดและประเมินผลได้ในระหว่างรอบปีงบประมาณ หรือเป็นตัวชี้วัดที่วัดและ
ประเมินผลได้เพียงครั้งเดียว ณ สิ้นไตรมาส 4 เพื่อประกอบการรายงานผลการดำเนินงานต่อไป 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย 
 
4.6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สิ้นไตรมาส 2 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามท่ี คณะกรรมการดำเนินงาน

ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ ๑ กันยายน 
๒๕๖4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2564 วันที่ 7 กันยายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
5 และปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 - ๒๕๖6 และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๖4 วันที่ ๒5 กันยายน 
2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 

กองแผนงาน ได้ดำเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สิ้นไตรมาส ๒ กำหนดให้จัดส่ง
ภายในวันที่ 11 เมษายน 2565 โดยผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยคณะ/หน่วยงานที่จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานได้ทันระยะเวลาที่
กำหนด (ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส) จำนวน 9 หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 58.82 
และมีคณะที่ยังไม่ได้จัดส่งผลการดำเนินงาน จำนวน 1 คณะ คือ คณะเกษตรศาสตร์ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 
๒๕๖4 เวลา 16.30 น.) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

คณะ/หน่วยงาน 

๑. ด้านทรัพยากร 
(การเงิน/งบประมาณ) 

2. ด้านกฎหมาย 
ระเบียบฯ/การป้องกัน

การทุจริต 
3. ด้านการบริหารจัดการ  

4. ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมประเด็น

ความเสี่ยง
ทั้งสิ้น  

ความเสี่ยง 
ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง 
ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

คณะนิติศาสตร ์   1     3       4 
คณะบริหารศาสตร ์ 1 2     2 1   2 8 
คณะพยาบาลศาสตร ์   2   1 1 2 1   7 
คณะเภสัชศาสตร ์   1     1 4     6 
คณะรัฐศาสตร ์ 1       2 1 1   5 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 1   2 

  
2 1     7 

คณะศิลปประยุกต์ฯ  2       1 2     5 
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คณะ/หน่วยงาน 

๑. ด้านทรัพยากร 
(การเงิน/งบประมาณ) 

2. ด้านกฎหมาย 
ระเบียบฯ/การป้องกัน

การทุจริต 
3. ด้านการบริหารจัดการ  

4. ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมประเด็น

ความเสี่ยง
ทั้งสิ้น  

ความเสี่ยง 
ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความเสี่ยง 
ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

คณะศิลปศาสตร ์         1       1 
วิทยาลยัแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสขุ  

2 1       1     4 

คณะวิทยาศาสตร ์     2 1    
โรงพิมพ์ 1 1     1       3 
สถานปฏบิัติการโรงแรมฯ  1     1         2 
สำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

  1 1 1 1 3 1   8 

สำนักงานอธิการบดี        1 1 1     3 
สำนักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

1       1  
 

1     3 

สำนักวิทยบริการ   2 
  

  2   3 2   9 

 ดำเนินการแล้วเสร็จ - 1 - 1 1 - - - 3 
 อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 11 1 7 18 21 5 2 72 

รวมประเด็นทั้งสิ้น 10 12 1 8 19 21 5 2 75 
(ข้อมูล ณ วันที ่27 เมษายน ๒๕๖4 เวลา 16.30 น.) 

*หมายเหตุ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์/การบริหารหลักสูตร/วิจัย/บริการวิชาการ/บุคลากร/การให้บริการ/ฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
1. ขอให้คณะ/หน่วยงานดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด คือ 

ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ หากไม่สามารถดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานได้ตามแผนที่กำหนด ให้
รายงานปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหามายังกองแผนงานด้วย  

2. ขอให้คณะที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ ดำเนินการจัดส่งรายงานผลการดำเนินงาน
มายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565  
 

๒. ระดับมหาวิทยาลัย ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส ๒ สรุปได้ดังนี้ 

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส ๒ จำนวนประเด็นความเสี่ยง ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการบรรลุ
เป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่กำหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม เป็นประเด็นความเสี่ยง
ใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ๑ นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ มีผลการดำเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

ในปีงบประมาณ 2565   
ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ๒ งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 

มีผลการดำเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ในปีงบประมาณ 2565   
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ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี 1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ มีผลการดำเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2565   

ผู้รับผิดชอบหลัก :  สำนักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน :  
วิธีการจัดการความเสี่ยง สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

การติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษา  
(ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 
1. สำนักงานพัฒนานักศึกษา กำหนดแผนการ
ดำเนินงานในการกำกับติดตามข้อมูลการเป็น
ผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษา 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. รับนโยบายการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ และศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดตามตัวชี้วัดและออกแบบเครื่องมือเพื่อ
ติดตามข้อมูลตามตัวชี้วัด 
2. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินตนเอง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รอบปีการประเมิน 2564 เมื ่อว ันที ่ 28 มกราคม 
2565 เวลา 13.30 น. ณ ห ้องประช ุมบ ุณฑริก 
สำนักงานอธิการบดี 
3. วางแผนการติดตามและรวบรวมข้อมูลท่ีสอดคล้องกับ
ตัวชี้วัด 

2. สำนักงานพัฒนานักศึกษา ออกแบบการจัดเก็บ
ข้อมูล และดำเนินการติดตามรวบรวมข้อมูลการ
เป็นผู ้ประกอบการของศิษย์เก ่า ในรอบ 5 ปี
การศึกษาร่วมกับคณะ ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4   

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. ว ิ เคราะห์ และออกแบบฐานข้อม ูลรางว ัลด ้ าน
ผู้ประกอบการของนักศึกษาหรือบัณฑิต และฐานข้อมูล
การเป็นผู ้ประกอบการตามตัวชี ้ว ัด “นักศึกษาและ
บ ัณฑ ิ ตผ ู ้ ป ระกอบการ  ( Student and Graduate 
Entrepreneur)” 
2. จัดทำแบบสำรวจการเป็นผู้ประกอบการใหม่ในรอบปี
การศึกษาของนักศึกษา (ทุกชั้นปี) เพื่อเป็นฐานข้อมูลการ
เป ็นผ ู ้ประกอบการของน ักศ ึกษา มหาว ิทยาลัย
อ ุบลราชธาน ี  https://bit.ly/34Jb7 IU และจ ัดทำ
ฐานข้อมูลรางวัลด้านผู ้ประกอบการของนักศึกษาหรือ
บัณฑิต 
3. ประสานงานกับทุกคณะเพื ่อขอข้อมูลรางวัลด้าน
ผู ้ประกอบการ (Startup Award) ของนักศึกษาหรือ
บ ั ณ ฑ ิ ต  ผ ่ า น ใ ห ้ ข ้ อ ม ู ล ผ ่ า น  Google Drive (อว 
0604.4.1/ว327 ลว 2 กุมภาพันธ์ 2565) และ
ประสานคณะเพื่อสำรวจการเป็นผู้ประกอบการใหม่ใน
รอบปีการศึกษาของนักศึกษาและบัณฑิต ผ่าน Google 
Form (อว 0604.4.1/ว 403 ลว 8 ก ุมภาพ ันธ์  
2565) 

3. สำนักงานพัฒนานักศึกษารายงานผลการ
ดำเนินงานมายังกองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 3 
4   

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี ้วัดการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (ระบบ UCLAS) 
2. เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลประเมินตนเองการจัด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 
เวลา 13.30 น. ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร (ยืนยัน
ข้อมูลรายงานตัวชี้วัด) 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

4. สำนักงานพัฒนานักศึกษาและคณะ/หน่วยงาน 
กำหนดแนวทางในการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าท่ี
เป็นผู้ประกอบการในปีถัดไป  

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา
ดำเนินการ 

ส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบันในการเป็นผู้ประกอบการ  
(ผู้รับผิดชอบหลัก : สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) 
๑.  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ 
เอกชน ท่ีมีแผนการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ของนักศึกษา เช่น ธนาคารออมสิน SMEs Bank  

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. บันทึกข ้อตกลงความร่วมมือโครงการออมสินยุ
วพ ัฒนาร ักษ ์ถ ิ ่นและโครงการส ่ ง เสริ มศ ักยภาพ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ระหว่างธนาคารออม
สินและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีผลบังคับใช้ 3 ปี 
(ลงนาม วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2564)  
2. สัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานหน่วยงานขับเคลื่อน
น ว ั ต ก ร ร ม เ พ ื ่ อ ส ั ง ค ม  ป ร ะ จ ำ พ ื ้ น ท ี ่ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2565 
ระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการตั ้งแต่ 22 
มกราคม - 21 กันยายน 2565 

๒.  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่น
เยาว์และชมรมท่ีเกี่ยวข้องกับ startup  

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
และชมรมท่ีเกี่ยวข้องกับ startup 

๓.  สำน ักงานส ่ ง เสร ิ มบร ิ หารง านว ิ จ ั ย ฯ 
สนับสนุนการจัดต้ังบริษัทจำลอง 

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดต้ังบริษัทจำลอง 

๔.  สำนักงานส่งเสร ิมบริหารงานวิจ ัยฯ จัด
ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและ
กิจกรรมส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดอบรมโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ New Gen 
Technopreneur แผนงานการสร้างผู ้ประกอบการใน
ห้องเรียน  
(T1: Class to Work platform) ระหว ่าง  ก ันยายน 
2564 – มีนาคม 2565 โดยมีนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วม 116 คน 

5. สำนักงานส่งเสร ิมบริหารงานวิจ ัยฯกำกับ
ติดตามจำนวนนักศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการ กับ
คณะ/หน่วยงาน และรายงานต่อกองแผนงานใน
ไตรมาสท่ี 2 3 และ 4   

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู ่ระหว่างดำเนินการ ประสานกับสำนักงานพัฒนา
น ักศ ึกษาในการต ิดตามจำนวนน ักศ ึกษาท ี ่ เป็น
ผู้ประกอบการกับคณะ/หน่วยงาน  

 

สรุปผลการประเมิน : 
1. มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ปีการศึกษา 2559 – 2563 จำนวน 1,849 

คน จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด (ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) ที่รายงานในระบบ  CHE QA Online 
รอบปีการศึกษา 2563 จำนวน 12,912 คน คิดเป็นร้อยละ 14.32 (ระดับ 2 จำนวนนักศึกษา/บัณฑิตศึกษาที่เป็น
ผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 10) รายละเอียดดังนี้  

 

คณะ/หน่วยงาน 
ปีการศึกษา รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 จำนวน (คน) 
คณะเกษตรศาสตร์ 71 29 13 16 9 138 

คณะวิทยาศาสตร์ 18 20 12 25 10 85 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 52 41 9 28 14 144 
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คณะ/หน่วยงาน 
ปีการศึกษา รวม 

2559 2560 2561 2562 2563 จำนวน (คน) 
คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

7 8 2 4 5 26 

คณะเภสัชศาสตร์ 4 6 3 8 1 22 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขศาสตร์ 

4 13 3 10 1 31 

คณะพยาบาลศาสตร์ - 1 2 - - 3 

คณะศิลปศาสตร์ 91 28 40 112 55 326 

คณะบริหารศาสตร์ 54 72 66 73 39 304 

คณะนิติศาสตร์ 30 11 37 24 4 106 

คณะรัฐศาสตร์ 135 163 122 127 117 664 

รวม 466 392 309 427 255 1,849 

 
๒. ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : กองแผนงาน และสำนักงานพัฒนานักศึกษา ควรกำหนดแผนการดำเนินงานใน

การติดตามข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตเป็นผู้ประกอบการเป็นระยะๆ เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำ
ข้อมูลมาออกแบบหลักสูตรระยะสั้นตามความต้องการของผู้เรียน ทั้งนักศึกษา และกลุ่มศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย  

ตัวบ่งชี ้ย่อยที ่ 2 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู ้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่                
มีผลการดำเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2565   

ผู้รับผิดชอบหลัก :  สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลการดำเนินงาน :  

 

วิธีการจัดการความเสี่ยง สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

1. สำนักงานส่งเสร ิมบริหารงานวิจ ัยฯจัดทำประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่ม
บริการวิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้กลุ่มท่ีศักยภาพยื่นขอรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่ม
บริการวิชาการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดทำประกาศ เรื่อง 
การรับรองและการสนับสนุนศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการ 
และศูนย์เชี ่ยวชาญ พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที ่ 2 
พฤศจิกายน 2564 
2. เสนอแผนดำเนินงานรับรองกลุ่มวิจัย ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2565 
3. รับสมัครศูนย์ กลุ ่มวิจัย เพื ่อขอรับการรับรอง ตาม
บันทึกที่ อว 0604.1.4/ว 855 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 
2565 โดยเปิดรับถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2565 

2 . สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯจัดอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและทักษะการทำงานบริการวิชาการด้าน
ให้แก่บุคลากร เช่น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ
วิเคราะห์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตร shindan)  

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอโครงการ 

3. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯกำกับติดตามผลการ
ดำเนินงานของผู้เข้าร่วมของแต่ละคณะ/หน่วยงานในการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ  

อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ อยู่ระหว่างการติดตาม
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 - 
มีนาคม 2565)  
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วิธีการจัดการความเสี่ยง สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

4. สำนักงานส่งเสร ิมบริหารงานว ิจ ัยฯกำกับติดตาม
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผ ู ้ ป ร ะกอบการจากคณะ /หน ่ วย ง าน  ร าย ง านต่ อ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ ในไตรมาส
ที่ 2 3 4  และจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานให้กับกอง
แผนงาน  

ยังไม่ได้ดำเนินการ ย ังไม ่ได้ดำเน ินการ ทั ้งน ี ้จะม ีการสรุปข ้อม ูลผลการ
ดำเนินงานไตรมาส 2 (สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2565) 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในการประชุมครั้ง
ท่ี 4/2565 ในเดือนเมษายน 2565 

5. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ มากำหนดเป็นแผนการดำเนินงานปีถัดไป  

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

 
สรุปผลการประเมิน :   
๑. ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 พบว่า งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง

ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ จำนวน 13,884,734.75 บาท จาก รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริการด้านบริการ
วิชาการ* จำนวน 58,384,211 บาท (ที่มา: *ข้อมูลรายจ่ายจริงเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ สิ้นไตรมาส 2) คิดเป็นร้อยละ 23.78 (ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20)   

๒. ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ขอให้สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรมเร่งดำเนินการกำกับติดตามงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการจาก
คณะ/หน่วยงาน รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ และดำเนินการตามวิธีการจัดการความ
เสี่ยงข้ออ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด  

 
2.2 ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีประเด็นความเสี่ยง จำนวนทั้งสิ้น 3 ประเด็นความเสี่ยง ผลการ
ดำเนินงานดังนี้  

2.2.1 ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตาม
แผน และการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย  เป็น
ประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 จึงนำมาดำเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ 2565 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี ้ย่อยที่ ๑ การก่อหนี้ผูกพันครบทุก
รายการ 

ก่อหน้ีผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาสท่ี ๑ 

ตัวบ่งชี ้ย ่อยที ่ ๒ การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
มาตรการเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพการใช ้จ ่าย
ภาครัฐ* 
 
 

ประเภทรายจ่าย  
ไตรมาส 

๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจำ 34 57 79 98 
รายจ่ายลงทุน 13 29 46 75 
ภาพรวม (ร้อยละ)  30 51 72 93 

 

 หมายเหตุ สำนักงบประมาณได้กำหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยกำหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
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ผลการดำเนินงาน :  
การปรับปรุงการควบคุม สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

๑. กองแผนงานจัดทำแผนการใช้จ ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
   ๑.๑ กองแผนงาน/คณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบ 
ประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบ
รายจ่ายลงทุน ร่วมกันจัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง 
แผนการเบ ิกจ ่าย และย ืนย ันความพร ้อมในการ
ดำเนินการอย่างเป็นทางการ โดยผู ้บร ิหารลงนาม
รับรอง 
   ๑.๒ กองแผนงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบ
รายจ่ายประจำตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณท่ีรัฐบาล
กำหนด 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565  
2. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ีเป็นไปตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ 

๒. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัด   จ้างงบลงทุน 
และแผนการใช้จ ่ายงบประมาณรายจ่ าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้กับคณะ/หน่วยงาน  

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนการจัดซื ้อจ ัดจ้างงบลงทุน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 
0604.5/ว 1908 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 2564  
2. กองแผงานแจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามบ ันท ึกข ้อความ ท ี ่  อว 
0604.5/1777 ลงวันท่ี 14 ตุลาคม 2564  

๓. กองแผนงาน จัดทำมาตรการ และแนวทางการ
เร ่งร ัดการเบิกจ ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ดำเนินการแล้วเสร็จ กองแผนงานแจ้งเวียนมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามบันทึกข้อความ ที ่ อว 0604.5/ว 2003 ลงวันที ่ 9 
พฤศจิกายน 2564  

๔. กองแผนงานติดตามการดำเนินงาน ดังน้ี 
๔.๑ คณะ/หน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามแผนการจัดซื ้อจัดจ้าง เป็นรายเดือน (ช่วงเดือน
ตุลาคม – ธ ันวาคม 2564) เพ ื ่อให ้กองแผนงาน
ดำเนินการสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน   

 
 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 

 
 
1. กองแผนงาน ติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างราย
เดือน ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 1908 ลงวันท่ี 
29 ตุลาคม 2565 และบันทึกข้อความที่ อว 0604.5/ว 
138 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2565  
2. เนื ่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ ทั ้งอำนาจ
หัวหน้าส่วนราชการ และอำนาจสำนักงบประมาณ ทำให้ไม่
สามารถลงนามได้ทันภายในไตรมาสท่ี 1  

    ๔.๒ กองแผนงานติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕65 กับคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
รัฐบาลกำหนด โดยติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตร
มาส หากหน่วยงานใดไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน
ท่ีกำหนด  จะดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. กองแผนงาน ดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายไปยังคณะ/
วิทยาลัย/สำนัก ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 313 
ลงวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565  
2. เพื่อเป็นการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล 
กองแผนงาน ได้แจ้งให้คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดทำแผนเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ตามบันทึก ที ่ อว 0604.5/ว 620 ลงวันที ่ 25 
มีนาคม 2565  

๕. กองแผนงานรายงานผลการดำเนินงานเบิกจ่ายการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านนโยบายฯ คณะกรรมการบร ิหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุก
สิ้นไตรมาส 

อยู่ระหว่างดำเนินการ ณ ไตรมาสท่ี 1  
1. รายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี  3/2564 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2565 
ที ่ประช ุมม ีมต ิ มอบกองแผนงาน ตรวจสอบข้อม ูลตาม
ข ้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบร ิหารและเสนอสภา
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การปรับปรุงการควบคุม สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังน้ี 
  1.1 ให้กองแผนงานตรวจสอบข้อมูลในทุกรายการก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัย หากยังไม่มีการใช้จ่ายเงินให้มีหมายเหตุ และ
แสดงเหตุผล  

1.2 ให้คณะ/สำนัก เร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุน  
2. รายงานผลการดำเนินงานต่อที ่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมมี
มติ เห็นชอบ และมีข้อเสนอแนะ โดยมอบมหาวิทยาลัยกำกับ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้
เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้
จ ่ายภาคร ัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้
หน่วยงานที ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายท่ี
กำหนด จัดทำแผนการดำเนินงานที ่จะทำให้การเบิกจ ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไป
ตามเป้าหมาย และรายงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมครั้งต่อไป  
ณ ไตรมาสที่ 2 อยู ่ระหว่างนำเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม 2565  

๖. กองแผนงานนำผลการดำเนินงานมาปร ับปรุง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับปรุงมาตรการและ
แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยในปี
ถัดไป  

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ 

 
สำนักงบประมาณเห็นชอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 744,034,500 บาท โดยได้รับเงินประจำงวด จำนวน 595,520,000 บาท 
คงเหลือยังไม่จัดสรร จำนวน 148,514,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

งบรายจ่าย  ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
เงินจัดสรรกำหนด 

ให้แล้ว 
คงเหลือที่จะจัดสรรให้ใน

ไตรมาสท่ี 4 
ร้อยละ 

การจัดสรร 
ก. รายจ่ายประจำ 594,057,100.00 445,542,600.00 148,520,000.00 75.00 

งบบุคลากร 238,742,800.00 178,233,200.00 60,509,600.00 75.00 
งบดำเนินงาน 10,528,800.00 7,896,000.00 2,632,800.00 75.00 
งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00 259,413,400.00 85,372,100.00 75.24 

ข. รายจ่ายลงทุน 149,977,400.00 149,977,400.00 - 100.00 
รวม 744,034,500.00 595,520,000.00 148,514,500.00 80.04 

     
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2562) ดังนี้ 
   ผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีผลการเบิกจ่าย 340,414,828.50 บาท จากงบประมาณ
ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 744,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 
5.25 (เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 51.00) โดยจำแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
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- รายจ่ายประจำ ได้รับจัดสรร จำนวน 594,057,100 บาท เบิกจ่าย 298,005,368.50 บาท คิด
เป็นร้อยละ 50.16 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 6.84 (เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 57) 

-  รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จำนวน 149,977,400 บาท เบิกจ่าย 42,409,460.00 คิดเป็นร้อย
ละ 28.28 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 0.72 (เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 29.00)  

แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 
โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 51 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย 
สูงกว่าร้อยละ 51 มี 4 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 51 มี 6 หน่วยงาน ดังนี้ 

 

งบรายจา่ย
 ได้รับจดัสรร
งบประมาณ

เบิกจา่ย คงเหลือ
ร้อยละการ
เบิกจา่ย

ร้อยละ
เป้าหมาย
ท่ีก าหนด

ก. รายจา่ยประจ า 594,057,100.00  298,005,368.50 296,051,731.50 50.16 57.00

  งบบุคลากร 238,742,800.00  123,176,896.13 115,565,903.87 51.59

  งบด าเนินงาน 10,528,800.00    2,589,590.71     7,939,209.29     24.60

  งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00  172,238,881.66 172,546,618.34 49.96

ข. รายจา่ยลงทุน 149,977,400.00  42,409,460.00   107,567,940.00 28.28 29.00

รวม 744,034,500.00  340,414,828.50 403,619,671.50 45.75 51.00
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รายจ่ายประจำ เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าร้อย

ละ 57  มี 5 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 57 มี 5 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

หมายเหต ุ 
1. รายจ่ายประจำ ประกอบดว้ย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน 
2. ร า ย ก า ร ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ย บ ุ ค ล า ก ร ภ า ค ร ั ฐ  ( ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  ง บ บ ุ ค ล า ก ร  ห ม ว ด เ ง ิ น เ ด ื อ น แ ล ะ ค ่ า จ ้ า ง ป ร ะ จ ำ  

หมวดค่าจ้างชั่วคราว, งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และงบเงินอุดหนุน ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย) สรุปผลการเบิกจ่ายไว้ที่ส ำนักงาน
อธิการบดี 

    
รายจ่ายลงทุน  เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 29 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย  

สูงกว่าร้อยละ 29 มี 3 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าร้อยละ 29 มี 3 หน่วยงาน ดังนี้  

 

หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
กำหนด เนื่องจากได้รับอนุมัติงบประมาณเพิ่มเตมิจากการโอนเปลีย่นแปลงรายการจากสำนักงานอธิการบดี จำนวน 6,850,000 บาท 
9,930,000 บาท และ 5,300,000 บาท ตามลำดับ ซึ่งสำนักงบประมาณอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 
อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด  

 
จากการตรวจสอบในระบบ  GFMIS ณ ไตรมาสที ่  2 (31 มีนาคม 2565) รายจ่ายลงทุน 

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 118 รายการ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน
แล้ว จำนวน 92 รายการ ยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 26 รายการ (รวมรายการที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้โอน
เปลี่ยนแปลง จำนวน 10 รายการ ซึ่งได้รับอนุมัติเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2565) 
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     ณ วันที่ 19 เมษายน 2565 มหาวิทยาลัยคงเหลือรายการงบลงทุนที่ยังไม่ลงนามในสัญญา จำนวน 
12 รายการ (จาก 26 รายการ) วงเงิน 27,785,000 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
 กลุ่มที ่ 1 ได้รับอนุมัติจัดสรรตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ยังไม่ลงนามในสัญญา 2 รายการ วงเงิน 
5,705,000 บาท โดยมีสถานะการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสดุ 
คาดว่าจะ 

ลงนามในสัญญา 
1 ปรับปรุงโรงเรือนไก่ไข่พร้อม

กรงเลี้ยง ระบบทำความเย็น
แบบเยื่อกระดาษ 1 รายการ 
(คณะเกษตรศาสตร์) 

1,705,000 ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีผู้มาเสนอราคา จำนวน 2 ราย แต่
ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้ง 2 ราย ดังนั้น จึงยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างและดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ซ่ึง
ขณะน้ีอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา  

ภายในเดือน
มิถุนายน  2565 

2 เตียงนอนผู้ป่วยปรับด้วย
ระบบไฟฟ้า 50 เตียง 
(วิทยาลัยแพทย์ฯ) 

4,000,000 ดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างแล้ว ครั ้งที ่ 1 มีผู ้อ ุทธรณ์ และ
มหาว ิทยาล ัย ได ้ ส ่ ง เ ร ื ่ อ ง ไปย ั งกรมบ ัญช ีกลาง  และ
กรมบัญชีกลางให้ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง เนื่องจากคำอุทธรณ์
ของผู้อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น แต่ท่ีต้องยกเลิก กรมบัญชีกลางเห็นว่า 
เกณฑ์การพิจารณาผลการประกวดราคาไม่มีความชัดเจน โดย
ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ให้คะแนนย่อยของแต่ละเกณฑ์หลักไว้ อาจ
ทำให้เกิดข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการเสนอราคา จึงให้
ยกเลิกการประกวดราคาและให้จัดทำเกณฑ์การพิจารณาให้
ชัดเจน และให้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างใหม่  และมหาวิทยาลัย
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งที่ 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ
เชิญชวน 

ภายในเดือน
พฤษภาคม 2565 

รวม 5,705,000     

 
 กลุ่มที่ 2  เป็นรายการที่ขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปสำนักงบประมาณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนัก
งบประมาณ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 10 รายการ วงเงิน 22,080,000 บาท  
โดยมีสถานะการดำเนินการ ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสดุ 
คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา 
1 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอยชนิดหัวฉีดและแบบ

จานเหวี่ยง 1 เครื่อง    
(คณะเกษตรศาสตร์) 

1,800,000 อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ภายในเดือนมิถุนายน  
2565 

2 ชุดผลิตน้ำนมพาสเจอร์ไรส์บรรจุถุงพร้อมด่ืม 1 
ชุด  (คณะเกษตรศาสตร์) 

3,500,000 อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลาง ภายในเดือนมิถุนายน  
2565 

3 ชุดทดลองทางด้านเอกซเรย์ 1 ชุด  
(คณะวิทยาศาสตร์)    

1,500,000 อยู ่ระหว่างร่างประกาศประกวด
ราคา 

ภายในเดือนพฤษภาคม 
2565 

4 เครื่องทดลองการตรวจสอบภาพซีทีด้วยอัลตร้า
โซนิก 1 เครื่อง (คณะวิทยาศาสตร์)    

1,450,000 อย ู ่ระหว ่างการทำรายละเอ ียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

ภายในเดือนมิถุนายน  
2565 

5 เครื่องทดลองปรากฏการณ์นิวเคลียร์แมก
เนติกเรโซแนนซ์แบบพัลส์ 1 เครื่อง (คณะ
วิทยาศาสตร์) 

1,300,000 อย ู ่ระหว ่างการทำรายละเอ ียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

ภายในเดือนมิถุนายน  
2565 

6 ชุดทดลองทางด้านเลเซอร์ 1 ชุด 
(คณะวิทยาศาสตร์) 

2,600,000 อยู ่ระหว่างร่างประกาศประกวด
ราคา 

ภายในเดือนมิถุนายน  
2565 

7 เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย  1 เครื่อง  
(คณะเภสัชศาสตร์) 

2,000,000 อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR ภายในเดือนมิถุนายน  
2565 
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ที ่ รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสดุ 
คาดว่าจะลงนาม 

ในสัญญา 
8 เครื่องสกัดและสังเคราะห์สารด้วยคลื่น

ไมโครเวฟระดับกึ่งอุตสาหกรรม 1 เครื่อง  
(คณะเภสัชศาสตร์) 

2,100,000 อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน ภายในเดือนพฤษภาคม 
2565 

9 เครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารสำคัญ 
พร้อมเก็บข้อมูลด้วยภาพถ่ายบนแผ่นวิเคราะห์ 
TLC/HPTLC (TLC/HPTLC Densitometer)  
1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) 

3,873,400 อย ู ่ ร ะหว ่ า งพ ิ จ า รณาผลการ
ประกวดราคา 

ภายในเดือนพฤษภาคม 
2565 

10 เครื่องเตรียมและแยกสารบนแผ่นวิเคราะห์ 
TLC/HPTLC 1 เครื่อง (คณะเภสัชศาสตร์) 

1,956,600 อย ู ่ ร ะหว ่ า งพ ิ จ า รณาผลการ
ประกวดราคา 

ภายในเดือนพฤษภาคม 
2565 

รวม 22,080,000 
 

  

   
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยสามารถก่อหนี้ผูกพันในสัญญาครบทุกรายการภายในเดือนมิถุนายน 2565 และ
สามารถเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   
 อนึ่ง กองแผนงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ส ิ ้นไตรมาสท ี ่  1 (31 ธ ันวาคม 2564) ต ่อท ี ่ประช ุมสภามหาว ิทยาลัย  
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมานั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ โดยมอบ
มหาวิทยาลัยกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของคณะ/วิทยาลัย/สำนัก ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และให้หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ำ
กว่าเป้าหมายที่กำหนด จัดทำแผนการดำเนินงานที่จะทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด นั้น ในไตรมาสที่ 2 คณะ/วิทยาลัย/สำนัก จัดทำแผนการเบิกจ่าย
ในภาพรวม ร้อยละ 46.66 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดร้อยละ 4.34 ซึ่งผลการดำเนินงาน ณ ไตรมาสที่ 2 มี
ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ร้อยละ 45.75 ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 5.25  ดังรายงานผลการ
ดำเนินงานข้างต้น ทั้งนี้ ในไตรมาสที่ 3 และ 4 คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ได้จัดทำแผนการเบิกจ่าย ซึ่งเมื่อเทียบกับ
เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดแล้ว สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

 
    
 สำหรับเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 ที่ยังเบิกจ่ายไม่
แล้วเสร็จ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 533,000 บาท และกรมบัญชีกลางได้อนุมัติให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จ
ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนกันยายน 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
สำนักงานอธิการบดี 
(อุทยานวิทยาศาสตร์) 

1. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง  408,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 
2. เครื่องบด 1 เครื่อง 125,000 อยู่ระหว่างส่งมอบของ 

สรุปผลการประเมิน :   
1. จากการตรวจสอบในระบบ GFMIS ณ ไตรมาสที ่ 2 (31 มีนาคม 2565) รายจ่ายลงทุน 

มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลงรายการ จำนวน 118 รายการ ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน

รายจ่ายประจ า รายจ่ายลงทุน ภาพรวม รายจ่ายประจ า รายจา่ยลงทุน ภาพรวม
แผนคณะ/หน่วยงาน 76.14 57.52 72.39 100.00 97.95 99.59
เป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด 79.00 46.00 72.00 98.00 75.00 93.00
 +สูง/ต่ า กว่าเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด -2.86 11.52 0.39 2.00 22.95 6.59

ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสท่ี 3 ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม ณ ไตรมาสท่ี 4
รายการ
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แล้ว จำนวน 92 รายการ คิดเป็นร้อยละ 77.97 ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนด และยังไม่ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 26 
รายการ (รวมรายการที่สำนักงบประมาณอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 10 รายการ ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2565) 

2. ผลการดำเน ินงาน ณ ส ิ ้นไตรมาสที ่  2 ม ีผลการเบ ิกจ ่าย 340 ,414 ,828.50 บาท  
จากงบประมาณได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 744 ,034,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 ต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
กำหนด ร้อยละ 5.25 (เป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด ร้อยละ 51.00)  

3. ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ขอให้คณะ/หน่วยงานเร่งดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในสัญญาให้ครบทุกรายการ 

ให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนด และเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
2.๒.2 ความเสี ่ยงที ่ 2 : ความเสี ่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื ่อมโยงกับ

แผนปฏิบัติการประจำปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม ที่ยังไม่สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 คือ ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี จึงนำมาดำเนินการต่อในปีงบประมาณ 2565  

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จำนวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี ้ย่อยที ่ 1 มีระบบสารสนเทศเพื ่อการกำกับ
ติดตามและประเมินผล  

1 ระบบ 

ตัวบ่งชี ้ย่อยที ่ 2 ความพึงพอใจของผู ้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการกำกับติดตามและประเมินผล 

ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51 
 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการดำเนินงาน :  

การปรับปรุงการควบคุม สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

1. กองแผนงานทบทวนคำอธิบายตัวชี้วัดร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะ/หน่วยงาน และตัวชี ้วัดยุทธศาสตร์ต่างๆ 
พร้อมทั้งประชุมสร้างความชัดเจนของคำอธิบาย
ตัวชี ้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ
ปฏิทินการดำเนนิงาน และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 1. มหาวิทยาลัยจัดทำ (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดย
คำนึงถึงสถานการณ์โดยรวมของประเทศในปัจจุบัน ที่มี
การเปลี่ยนแปลงไปโดยการวิเคราะห์ปัจจัยท้ังภายในและ
ภายนอกด้วยกระบวนการ SWOT Analysis, PESTEL 
Analysis เพ ื ่อจ ัดทำประเด ็นที ่ม ีผลกระทบต่อการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย กำหนดเป็นความท้าทาย
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge: SC) ความได้เปรียบ
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Advantage: SA) โอกาสเชิงกล
ย ุทธ ์ (Strategic Objectives: SO) ที ่สำคัญ เสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-
2570) 
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การปรับปรุงการควบคุม สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

2. กองแผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนคำอธิบาย
ต ัวช ี ้ ว ัดร ่วมก ับผ ู ้ ร ับผ ิดชอบหล ัก ต ัวช ี ้ ว ัดระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. กองแผนงานร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลัย จัดทำข้อมูลพื้นฐาน (Common 
Data Set) เพิ่มเติม เพื่อประกอบการจัดทำระบบ
สารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล 

อยู่ระหว่างดำเนินการ กองแผนงานอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) เพิ่มเติม เพื่อประกอบการจัดทำ
ระบบสารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล 

3. กองแผนงานพัฒนาและออกแบบระบบ
สารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล 
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย  

อยู่ระหว่างดำเนินการ สำนักงานอธิการบดี ประชุมร่วมกับสำนักคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายในการพิจารณาแผนความต้องการในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ภายใต้
แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2566-2570) เมื ่อวันที ่ 31 มีนาคม 2565 ซึ ่งมี
กำหนดแผนความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ค ื อ  ร ะ บบ  “ ฐ า น  Common Data Set แ ล ะ  KPI 
Dashboard” ที่จะใช้ในการจัดทำชุดข้อมูล Common 
Data Set และรายงาน KPI Dashboard โดยม ีการ
รายงานข้อมูลจากหน่วยงานผู ้ร ับผ ิดชอบหลักจาก
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 

4. ทดสอบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการ
กำกับติดตามและประเมินผล ร่วมกับผู้รับผิดชอบ
หลัก ระดับมหาวิทยาลัย  

ยังไม่ได้ดำเนินการ กองแผนงานจะดำเนินการทดสอบและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื ่อการกำก ับติดตามและประเม ินผล 
ภายหลังการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศ 

5. เปิดใช้งานระบบสารสนเทศเพื ่อการกำกับ
ติดตามและประเมินผล ในการติดตามผลการ
ดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2, 3 และ 4  

ยังไม่ได้ดำเนินการ กองแผนงานจะดำเนินการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศ
เพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล  

6. ประเมินความพึงพอใจของผู ้ใช ้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการกำกับติดตามและประเมินผล 
ณ สิ้นไตรมาส 2 และ 4 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยจะดำเนินการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ ภายหลังการเปิดใช้
งานระบบสารสนเทศ 

7. รายงานผลการพ ัฒนาระบบต ิดตามและ
ประเมินผลที่เชื่อมต่อกับแผนปฏิบัติการประจำปี 
ต ่อคณะกรรมการดำเนินงานด้านนโยบายฯ 
เพื่อให้ข้อเสนอแนะและนำไปปรับใช้ในปีถัดไป 

ยังไม่ได้ดำเนินการ ย ังไม ่ได ้ดำเน ินการ เน ื ่องจากย ังไม ่ถ ึงระยะเวลา
ดำเนินการ 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. อยู ่ในระหว่างดำเนินการทบทวนคำอธิบายตัวชี ้ว ัดร่วมกับผู ้รับผิดชอบหลัก ตัวชี ้ว ัดระดับ

มหาวิทยาลัยและตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั ้งประชุมสร้างความชัดเจนของคำอธิบายตัวชี ้ว ัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และปฏิทินการดำเนินงาน และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 

๒. ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : 
1. ขอให้กองแผนงาน เร่งดำเนินการทบทวนคำอธิบายตัวชี้วัดร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับ

มหาวิทยาลัย และตัวชี ้ว ัดยุทธศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั ้งประชุมสร้างความชัดเจนของคำอธิบายตัวชี ้ว ัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และปฏิทินการดำเนินงาน และระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 

2. ขอให้กองแผนงาน เร่งดำเนินการจัดการความเสี่ยงให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด และหากไม่
สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่กำหนด ขอให้รายงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขมายังกองแผนงานด้วย  
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2.๒.3 ความเสี ่ยงที ่ 3 : ความเสี ่ยงด้านความเชื ่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อ

ประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565  
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : จำนวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่

เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าเป้าหมาย : จำนวน 0 ครั้ง (หากตรวจสอบพบและดำเนินการแก้ไขก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

จะไม่นับว่าเป็นความผิดพลาดฯ) 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง กองบริการการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ และสำนักงานกฎหมาย

และนิติการ 
 
ผลการดำเนินงาน :  

การปรับปรุงการควบคุม สถานะเทียบกับแผน ผลการดำเนินงาน  

1. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลัง
กับกองการเจ้าหน้าที ่ ทบทวนแนวทางในการ
ปฏิบัติเกี ่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึก
ข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล 
เสนอต่อคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี 
และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู ่ระหว่างดำเนินการทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล 

2. ทบทวนแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน และ
ซ ั กซ ้ อมความ เข ้ า ใจและแนวปฏ ิบ ัต ิ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน ในการดำเนินการตามประกาศ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู ่ระหว่างดำเนินการทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล 

3. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลัง
ก ับกองการเจ ้าหน้าที ่  ร ่วมจ ัดทำปฏิท ินการ
ดำเนินงาน และแจ้งเวียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ถือเป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามใน
บันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบ
ข้อมูลร่วมกัน  

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน และ
แจ้งเวียนให้กับผู ้ที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน 

4. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ระหว่างกองคลังกับกองบริการการศึกษา และกอง
คลังกับกองการเจ้าหน้าท่ี  

- กองคลัง/กองบริการการศึกษา เกี ่ยวกับ
ข้อมูลนักศึกษา 

- กองคลัง/กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลเงินเดือน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และ
สำนักงานกฎหมายและนิติการ เกี่ยวข้องกับข้อมูล
ผู้ท่ีถูกลงโทษทางวินัย 

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาเชื ่อมโยงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศระหว่างกองคลังกับกองบริการการศึกษา 
และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าท่ี 

5. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลัง
กับกองการเจ้าหน้าที่ ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอ
เบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้
ข้อมูลจากระบบสารสนเทศกลางร่วมกัน  

อยู่ระหว่างดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำปฏิทินการดำเนินงาน และ
แจ้งเวียนให้กับผู ้ที ่เก ี ่ยวข้องเพื ่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน 

6. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลัง
กับกองการเจ ้าหน้าท่ี ติดตาม ทบทวน และ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ ในไตร
มาสท่ี 2 – 4 

ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการติดตาม ทบทวน และประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ ภายหลังดำเนินการแจ้ง
เวียนแนวปฏิบัติฯ แล้ว  
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สรุปผลการประเมิน :   
๑. เกิดข้อผิดพลาดในการจ่ายเงิน จำนวน 2 ครั้ง แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ไม่ส่งผลกระทบต่อสว่น

ราชการ (ข้อมูล ณ 31 มีนาคม 2565) (ค่าเป้าหมาย : 0 ครั้ง) (ท่ีมา : กองคลังรายงานข้อมูลจากการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามแนวทางการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับมหาวิทยาลั ย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565)  

๒. ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : ความเข้าใจของผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม ระดับมหาวิทยาลัย ใน

การดำเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
1. ขอให้ทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง และสร้างความเข้าใจวิธีการจัดการความ เสี่ยงให้กับ

ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม ระดับมหาวิทยาลัยในการจัดการความเสี่ยง ให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

2. ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม ระดับมหาวิทยาลัยเร่งดำเนินการทบทวนแนวทางใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับอำนาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูลและดำเนินการตาม
วิธีการจัดการความเสี่ยงข้ออ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข 

 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน แนวทางการแก้ไข 
1. การจัดส่งแผนบริหารความเสี ่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณไม่เป็นไปตาม
ระยะเวลาที่กำหนด  

1. ผู้รับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานควรดำเนินการ
ตามปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุม
ภายในอย่างเคร่งครัด  
2. ขอให้ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานกำกับติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน
ของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของ
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามปฏิทินการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
การปรับปรุงควบคุมภายใน และหากไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนที่
กำหนด ให้รายงานข้อจำกัด/ปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทาง
การแก้ไขปัญหามาด้วย  

2. การจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หน่วยงาน มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน 10 
วันหลังส้ินไตรมาส) และล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดมากกว่า 13 วัน 
อาจทำให้การสรุปผลการดำเนินงานฯ ไม่ครบถ้วน  

3. การรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ซึ่งควรมี
การรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละวิธีจัดการความเสี่ยง ผลการ
ประเมินความเส่ียงให้ครบทุกวิธีการจัดการความเส่ียง  
  

ผู้รับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ดำเนินการรายงาน
ผลการดำเนินงานในแต่ละวิธีการจัดการความเส่ียง และการรายงานสถานะการ
ดำเนินงาน การประเมินผลการจัดการความเสี ่ยง ให้เป็นไปตามคู ่มือการ
ดำเนินงานด้านการบริหารความเสี ่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื ่อให้การรายงานผลการดำเนินงานมีความ
ครบถ้วน และสามารถประเมินผลการจัดการความเส่ียงได้  

ข้อกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ
เพิ ่มเติมต่อรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี ่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส ๒  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ 
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4.7 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
และประจำปีการศึกษา 2564 (ขอความเห็นชอบครั้งที ่5/2565) 

ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 9 ข้อ 43 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2550 และท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ 14 ข้อ 56 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะสังกัด
ของผู้สำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา จำนวน 1 
คน และประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 คน และหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา - จำนวน 4 คน รวมจำนวนทั้งหมด 6 คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 5/2565) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 
การสำเร็จการศึกษา  

ข้อ 43 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับกำหนด และคุณสมบัติ อ่ืน 
ๆ ตามท่ีหลักสูตรกำหนด   

และข้อ 45.3 การเสนอชื่อผู ้สำเร็จการศึกษาเพื ่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย  
ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยวันที่สำเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจำคณะมีมติรับรอง
การสำเร็จการศึกษา 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 หมวดที่ 
14 การสำเร็จการศึกษาและการอนุมัติปริญญา 

 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จ
การศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1 คน และประจำปีการศึกษา 2564  
จำนวน 5 คน รวมทั ้งหมดจำนวน 6 คน (ขอความเห็นชอบครั ้งที ่ 5/2565) เพื ่อขออนุมัติปริญญาต่อสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติ

ปริญญาต่อไป 
 

4.8 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,491 คน 
ผู ้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที ่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติ
ไว้ในหมวดที่ 13 ข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
หรือหมวดที ่ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
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โดยคณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
ในการนี้ จึงเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 1,491 คน จำแนกตามปี
การศึกษาที่สำเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน  10  คน  ดังนี้ 
1.1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา จุลชีววิทยา     จำนวน   1   คน 
1.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จำนวน   2   คน 
(2) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จำนวน   1   คน 
(3) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    จำนวน   1   คน 

1.3 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 1 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จำนวน   1   คน 

1.4 คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 1 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 1   คน 

1.5 คณะนิติศาสตร์ จำนวน 3 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา นิติศาสตร์     จำนวน 3   คน 

2. สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน  1,481  คน  ดังนี้   
2.1 คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 41 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา เคมี     จำนวน   5   คน 
(2) สาขาวิชา จุลชีววิทยา     จำนวน   1   คน 
(3) สาขาวิชา ชีววิทยา     จำนวน   2   คน 
(4) สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   จำนวน   3   คน 
(5) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวน   10   คน 
(6) สาขาวิชา ฟิสิกส์     จำนวน   17   คน 
(7) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จำนวน   1   คน 
(8) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จำนวน   2   คน 

2.2 คณะเกษตรศาสตร์ จำนวน 99 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่   จำนวน   24   คน 
(2) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน  จำนวน   18   คน 
(3) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์  จำนวน   23   คน 
(4) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร   จำนวน   23   คน 
(5) สาขาวิชา ประมง     จำนวน   11   คน 

2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 82 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จำนวน   13   คน 
(2) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จำนวน   39   คน 
(3) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า    จำนวน   8   คน 
(4) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    จำนวน   6   คน 
(5) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   จำนวน   4   คน 
(6) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ    จำนวน   12   คน 
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2.4 คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 32 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา ท่องเที่ยว     จำนวน   1   คน 
(2) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม    จำนวน   5   คน 
(3) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์    จำนวน   1   คน 
(4) สาขาวิชา ประวัติศาสตร์    จำนวน   3   คน 
(5) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร   จำนวน   4   คน 
(6) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   จำนวน   9   คน 
(7) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร   จำนวน   6   คน 
(8) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว  

จำนวน 1 คน 
(9) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จำนวน   2   คน 

2.5 คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 105 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา เภสัชศาสตร ์    จำนวน   105   คน 

2.6 คณะบริหารศาสตร์ จำนวน 655 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา – (บัญชีบัณฑิต)    จำนวน   277   คน 
(2) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร   จำนวน   117   คน 
(3) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม   จำนวน   78   คน 
(4) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ    จำนวน   72   คน 
(5) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน   18   คน 
(6) สาขาวิชา การตลาด     จำนวน   7   คน 
(7) สาขาวิชา การตลาด วิชาเอกการตลาด   จำนวน   99   คน 
(8) สาขาวิชา การตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก  จำนวน  31  คน 
(9) สาขาวิชา การบัญชี     จำนวน   3   คน 
(10) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  จำนวน   3   คน 

2.7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จำนวน 90 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา แพทยศาสตร์    จำนวน   2   คน 
(2) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์    จำนวน   87   คน 
(3) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน   1   คน 

2.8 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 2 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน  2   คน 

2.9 คณะนิติศาสตร์ จำนวน 151 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา นิติศาสตร์     จำนวน   151   คน 

2.10 คณะรัฐศาสตร์จำนวน 224 คน จำแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา การปกครอง    จำนวน   95   คน 
(2) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จำนวน   72   คน 
(3) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จำนวน   56   คน 
(4) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จำนวน   1   คน 
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ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 13 

ข้อ 61 และข้อ 63  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 13 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 
คณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา

เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 10 คน และประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ,481 คน  
รวมทั้งหมดจำนวน 1,491 คน เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
 มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 1,490 คน 

มอบกองบริการการศึกษาเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป 
2. ไม่เห็นชอบรายนางสาวปนัดดา สีหบัณท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เนื่องจาก

อยู่ระหว่างรอคณะทบทวนการให้ความเห็นชอบการสำเร็จการศึกษา 
 
4.9 ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ

ประจำคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ และขอความเห็นชอบให้นำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการ
การศึกษาได้ตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาและการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตาม
หลักเกณฑ์ที ่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 13 ข้อ 52 และข้อ 56 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยกา รศึกษา ขั ้นปริญญาตรี  
พ.ศ. 2547 หรือหมวดที่ 13 ข้อ 61 และข้อ 66 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
หรือหมวดที่ 13 ข้อ 50 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
โดยคณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
แต่ปัจจุบันผู้สำเร็จการศึกษายังคงมีหนี้สินค้างชำระกับทางมหาวิทยาลัย จำนวน 109 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 27 
เมษายน 2565 เวลา 16.30 น.) จำแนกตามระดับ และปีการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 1. ระดับอนุปริญญา จำนวน 1 คน จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 1 คน  

 2. ระดับปริญญาตรี จำนวน 108 คน จำแนกตามปีการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
2.1 ประจำปีการศึกษา 2557  จำนวน 1 คน  
2.2 ประจำปีการศึกษา 2559  จำนวน 4 คน 
2.3 ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 3 คน 
2.4 ประจำปีการศึกษา 2561  จำนวน 3 คน 
2.5 ประจำปีการศึกษา 2562  จำนวน 7 คน 
2.6 ประจำปีการศึกษา 2563  จำนวน 15 คน 
2.7 ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวน 75 คน 
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 รายละเอียดตามรายงานรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีหนี้สินค้างชำระ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 
16.30 น.) พร้อมทั้งขอชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาเพิ่ม เติม จำนวน 1 คน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 (1) สำหรับผู้ขอสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จำนวน 1 คือ นายเกรียงศักดิ์ เผ่าสิงห์ รหัส
ประจำตัว 5223430509 ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 ในภาคเรียน 1/2557 ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 12 ข้อที ่ 50.2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้าง
หลักสูตรกำหนดให้หมายความถึงการลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว)  โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 2.04 แต่ไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากไม่ผ่านการประเมิน
รายวิชาที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรกำหนด จำนวน 1 วิชา คือ รายวิชา 1104141 สถิติเบื้องต้น (Elementary 
Statistics) หน่วยกิต 3(3-0-6) โดยได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น F (ตก) และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 
ซึ่งนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่ 8 สำหรับนายเกรียงศักดิ์ เผ่าสิงห์ รหัสประจำตัว 5223430509 ได้ยื่นคำร้องขอสำเร็จ
การศึกษาระดับอนุปริญญา ตามเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 12 ข้อที่ 50.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 13 ข้อ 
52, 54 และข้อ 56 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่  13 
ข้อ 61, 63 และข้อ 66  

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 13 ข้อ 50 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาดังนี้ 
1. ขอรายงานรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ

ประจำคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ จำนวน 109 คน 
2. ขอความเห็นชอบให้นำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา 

หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม :  
1. เห็นชอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำ

คณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างชำระ และมอบกองบริการการศึกษานำเสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา หากผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อชำระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว  

2. มอบกองบริการการศึกษารายงานสถานภาพของนักศึกษาที่มีหนี ้ค้างชำระต่อที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส   
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4.10 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ
และยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสาร ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม ด้วย สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริการวิชาการ ผ่านการผลิตรายการโทรทัศน์ การอบรม สัมมนา และ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพ่ือ
รองรับการฝึกประสบการณ์/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ด้านการสื่อสาร การสื่อสารมวลชน การออกแบบ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านอื่น ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 
จังหวัดอุบลราชธานี การประชุมหารือรูปแบบการผลิตรายการและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกับคณะผู้บรหิาร
และทีมผลิตรายการจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี NBT เมื่อวันอังคารที่ 12 เมษายน 
2565 ณ ห้องประชุมวารินชำราบ       มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว นั้น 

ทั้งนี ้ ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ในการ
นี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำ
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT)  
  145 หมู่ 10 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔000 

 

สรุปสาระสำคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี (NBT) 
และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการบริการวิชาการ ผ่านการผลิตรายการโทรทัศน์ การอบรม สัมมนา และ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู ่สาธารณะร่วมกัน ระหว่างมหาวิทยาลัย และ NBT 
อุบลราชธานี  

2. เพื ่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาและบุคลากรเพื ่อรองรับการฝึกประสบการณ์/ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา ด้านการสื ่อสาร การสื ่อสารมวลชน การออกแบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านอื่น ๆ 

     3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
มหาวิทยาลัย และ NBT อุบลราชธานี จะร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ตามพันธกิจ ด้านการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเผยแพร่สู่สาธารณะ 

2. มหาวิทยาลัยจะเตรียมความพร้อมบุคลากรและนักศึกษาเพื ่อรองรับการฝึกประสบการณ์/  ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 
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3. NBT อุบลราชธานี สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในเผยแพร่องค์วามรู้ของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทาง
สื่อสารต่าง ๆ สู่สังคม ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายต่อไป  

4. NBT อุบลราชธานี จะเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์/ แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/แหล่งสหกิจศึกษา 
สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. มหาวิทยาลัย และ NBT อุบลราชธานี จะร่วมอำนวยความสะดวกและประสานงานการผลิตรายการ
โทรทัศน์และการเผยแพร่สื่อในช่องทางต่างๆ   

6. มหาวิทยาลัย และ NBT อุบลราชธานี จะส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ ผ่านการอบรม 
สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้านการสื ่อสาร การสื ่อสารมวลชน การออกแบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และด้านอื่นๆ  

4. กำหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นางหฤทัย จางวาง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด

อุบลราชธานี  
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 

อธิการบดีเห็นชอบ และมอบกองกลางดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือเพื ่อขับเคลื ่อนการถ่ายทอดองค์ความรู ้สู ่สาธารณะและยกระดับความร่วมมือด้านการสื ่อสาร ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดอุบลราชธานี 

 

ทั้งนี้ที่ประชุม มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ปรับชื ่อ จากเดิม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื ่อขับเคลื ่อนการถ่ายทอดองค์ความรู ้สู่

สาธารณะและยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสาร ...” แก้ไขเป็น “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสื่อสารองค์
ความรู้สู่สาธารณะและยกระดับความร่วมมือด้านการสื่อสาร ...” 

2. ตัดข้อความ “...และให้มีการทบทวนบันทึกข้อตกลงทุกสองปี” ออก 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ปรับแก้ไขตามข้อเสนอของ คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย และประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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4.11 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น  
อินเทลลิเจนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ด้วย คณะบริหารศาสตร์
ประสงค์การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด กับ หา
วิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาด
การจ้างงาน 

2. เพื่อยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในทุกแขนงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ 

3. เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู ้และความเชี ่ยวชาญในการใช้
ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี (PEAK) สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้และ
ทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถใน
การใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี (PEAK) อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป 

ทั้งนี ้ ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจาก
อธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ 7.1 ของ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ในการ
นี้ กองกลาง จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำ
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ช่ือหน่วยงาน บุคคล ที่เก่ียวข้อง 

ชื่อหน่วยงาน  บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 อาคารฟอร์จูนชั้น ชั้น14 ห้อง
เลขที่ D ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

สรุปสาระสำคญัในบันทึกข้อตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและตลาดการ
จ้างงาน 
2. เพื่อยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในทุกแขนงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ 
3. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์
ระบบบัญชี (PEAK) สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เพิ่มพูนความรู้
และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 
4. เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการใช้
ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี (PEAK) อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งในการนำไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป  
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3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

1) ให้ความร่วมมือกันในการพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัย ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสห
กิจศึกษา ณ สถานประกอบการของบริษัท เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ 

2) ให้ความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนบุคลากรในด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ และ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติงานจริงทางด้านวิชาชีพในรูปของการฝังตัวในสถาน
ประกอบการของบริษัท  

3) ให้ความร่วมมือกันพัฒนาหลักสูตร และจัดโครงการบริการวิชาการ หลักสูตรระยะสั้น (non-
degree programs) และหลักสูตรอบรมสัมมนาสำหรับสายวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล โดย
ใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี (PEAK) และศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

4) ให้ความร่วมมือกันในการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
3.2 ภารกิจของบริษัท 

1) ให้ความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยตามข้อ 2  
2) สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษา

มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความพร้อมสำหรับการทำงาน เป็นบัณฑิตท่ีมีทักษะในการปฏิบัติงานผ่านการอบรม
การใช้ซอฟต์แวร์ระบบบัญชี (PEAK) ซ่ึงเป็นทักษะที่ขาดแคลนและมีความต้องการในตลาดแรงงานอยู่
เป็นอย่างมากในปัจจุบันและในอนาคต 

4. กำหนดวันที่จะลงนาม จะทำความตกลงกันภายหลัง   
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายภีม เพชรเกตุ ตำแหน่ง ประธานบริหารบริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด (PEAK) 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื ่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ข้อ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
ต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามลำดับขั้นตอน 

1. มติที่ประชุมคณะกรรกมารประจำคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อ7 เมษายน 2565 มี
มติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ 
จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. อธิการบดีเห็นชอบให้นำเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามขั้นตอน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท พี ยู ยู เอ็น อินเทลลิเจนท์ จำกัด กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองกลาง ประสานสำนักงานกฎหมายและนิติการเพื่อ

ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
5.1 รายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่สำนักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัยฯ ได้รับผิดชอบการดำเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม นั้น สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
แก่ชุมชน และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 

1. การดำเนินงานด้านการวิจัย 
1.1 การส่งเสริมและประสานงานวิจัย 
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ร่วมกับคณะ หน่วยงานจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับ

งบประมาณจาก แหล่งทุนต่าง ๆ  โดยสรุป ดังนี้ 
(1) การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสนับสนุนงานมูลฐาน 

(Fundamental Fund)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 าวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดส่งคำของบประมาณจาก 
กองทุนส่งเสริม วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) เพื่อสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รวม 72 โครงการ งบประมาณรวม 57,480,000 บาท แบ่งเป็น งบประมาณ
เพื่อการวิจัย จำนวน 71 โครงการ งบประมาณ 56,680,000 บาท และงบประมาณเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง การ
บริหาร จัดการ แผนงาน และโครงการ ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
800,000  บาท 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้แจ้งวงเงิน  
งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) เบื้องต้น ในวงเงิน 16,363,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงิน
สำหรับเตรียมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 และคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณดังกล่าวในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565  ตามผลการประเมินจัดลำดับความสำคัญและโครงการ
ต่อเนื่อง สรุปการจัดสรรตามกรอบการวิจัยดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จำนวนข้อเสนอโครงการและวงเงินคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
กรอบการวิจัย 

 
แผนงานหลัก 

ขั้นจัดทำคำของบประมาณ ขั้นจัดสรรเบื้องต้น (pre-ceiling) 
จำนวน
แผนงาน

ย่อย 

จำนวน 
โครงการ 

วงเงิน 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

จำนวน
แผนงาน

ย่อย 

จำนวน 
โครงการ 

วงเงินจัดสรร 
เบื้องต้น  

Bio-Hub 
  

การวิจยัและพัฒนาเพื่อใช้
ประโยชน์จาก 
ทรัพยากรฐานชวีภาพ  

15 37 28,340,000 5 9 6,644,000 

Material 
Technology 
และ เมืองน่าอยู่
ทันสมัย 

การวิจยัและพัฒนา 
วัสดุ อุปกรณ์ และระบบ
อัจฉริยะเพือ่เพิ่ม
ความสามารถใน 
การแข่งขัน และยกระดับ
คุณภาพ 
ชีวิต 

8 21 18,770,000 5 8 4,516,000 

คุณภาพชีวิต  แผนการศึกษาวิจยัโรคและ
วิธีการรักษาเพือ่ 

6 10 6,820,000 4 4 2,827,000 
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กรอบการวิจัย 

 
แผนงานหลัก 

ขั้นจัดทำคำของบประมาณ ขั้นจัดสรรเบื้องต้น (pre-ceiling) 
จำนวน
แผนงาน

ย่อย 

จำนวน 
โครงการ 

วงเงิน 
ที่เสนอขอ 

(บาท) 

จำนวน
แผนงาน

ย่อย 

จำนวน 
โครงการ 

วงเงินจัดสรร 
เบื้องต้น  

การยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตของประชาชน 
ในพื้นที่ 

การท่องเท่ียว 
ในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำโขง  

การวิจยัและพัฒนา 
ต้นแบบเมืองท่องเท่ียว 
เช่ือมโยงในพื้นที่ 
ลุ่มน้ำโขง 

1 3 2,750,000 1 3 2,017,000 

 แผนงานเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งการ 
บริหารจัดการแผนงานและ
โครงการด้าน 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและ 
นวัตกรรม (ววน.) 

1 1 800,000 1 1 305,000 

 รวม 31 72 57,480,000 15 25 16,363,000 

 
(2) การเสนอขอทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ นอกจากการเสนอของบประมาณสนับสนุนงานมูล

ฐาน (Fundamental Fund) ตามแผนประจำปีแล้ว คณะ หน่วยงานยังได้เสนอของบประมาณเพื่อการวิจัยจากแหล่ง
ทุนอื่น ๆ รวม 21 โครงการ วงเงินรวม 48,590,821 บาท ในจำนวนนี้แจ้งผลการพิจารณาแล้ว 7 โครงการ ได้รับ
อนุมัติทุน  2 โครงการ ไม่ได้รับอนุมัติ 5 โครงการ และอยู ่ระหว่างการพิจารณาของแหล่งทุน 14 โครงการ 
รายละเอียด ดังตารางที่ 2 และ 3 
 
ตารางที่ 2 สรุปการเสนอของบประมาณเพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 

(มกราคม-มีนาคม 2565) 

รหัสทุน ชื่อทุนวิจัย หน่วยงาน 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณที่
เสนอขอ (บาท) 

หมายเหต ุ

45499 งบประมาณด้านวิจยัและนวัตกรรม ประเภท 
Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ 
2565 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) (สนช.) 

1 4,000,000 อนุมัติ 

85695 ตัวแบบเชิงธุรกิจเพือ่สร้างเศรษฐกิจ 
ฐานรากรองรับการเปลี่ยนแปลงและ 
วิกฤตด้านเศรษฐกิจ 

หน่วยบรหิารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนาระดบัพื้นที่ (บพท.) 

1 6,736,400 ไม่อนุมัติ 

85697 การพัฒนาขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) 
บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่น เพือ่สร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากและ 
เศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที ่

หน่วยบรหิารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนาระดบัพื้นที่ (บพท.) 

1 3,838,864 ไม่อนุมัติ 

85698 มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทาง 
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

หน่วยบรหิารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนาระดบัพื้นที่ (บพท.) 

1 1,500,000 อนุมัติ 

85699 ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน 

หน่วยบรหิารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนาระดบัพื้นที่ (บพท.) 

2 5,823,230 ไม่อนุมัติ 

85705 หัวข้อการสนับสนุน “การพัฒนาแพลตฟอร์ม
เทคโนโลยีใหม่โดยใช้ machine learning 
เพื่อศึกษา โครงสร้าง คุณสมบัติและฟังก์ชัน
ของ สารชีวโมเลกุล (Biological molecule) 

หน่วยบรหิารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนากำลังคนและทุน 

ด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) 

1 5,329,687 รอผล 
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รหัสทุน ชื่อทุนวิจัย หน่วยงาน 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณที่
เสนอขอ (บาท) 

หมายเหต ุ

สำหรับเป็นเครื่องมือ ในงานวิจัยขั้นแนวหน้า
ของประเทศ” 

85719 กรอบการวิจยั “การพัฒนาเมืองคาร์บอนต่ำที่
น่าอยู ่(Low Carbon & Livable City)” 

หน่วยบรหิารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนาระดบัพื้นที่ (บพท.) 

1 5,000,000 ไม่อนุมัติ 

85720 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัย 
ของอาจารย์รุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 
2565 

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดม 
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม 

(สป.อว.) 

1 300,000 รอผล 

  รวม 9 32,528,181  

 
ตารางท่ี  3 สรุปการเสนอของบประมาณเพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุนต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 
(มกราคม-มีนาคม 2565) 

รหัสทุน ชื่อทุนวิจัย หน่วยงาน 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณที่
เสนอขอ (บาท) 

หมายเหต ุ

85753 แผนงานย่อยรายประเด็น: การเสริมความ
เข้มแข็งให้ระบบบริหารจัดการเวชภัณฑ์
แห่งชาติ (วจิัยระบบยา) (S2 P10 N14) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2 3,037,738  รอผล 

85754 แผนงานย่อยรายประเด็น: แผนงานวิจยัระบบ
เทคโนโลยีทาง 
การแพทย์ (คลินิก) (วิจยัเทคโนโลยีทางการ
แพทย์)  
(S2 P10 N14) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 2 1,683,300  รอผล 

85755 แผนงานย่อยรายประเด็น: การพัฒนาการใช้
ยาสมุนไพรทาง 
การแพทย์แบบครบวงจร (วิจยัระบบยา) (S2 
P10 N14) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1 2,242,900  รอผล 

85756 แผนงานย่อยรายประเด็น: พัฒนาระบบ
สุขภาพในการตอบโตภ้าวะฉกุเฉินด้านสขุภาพ
และภัยสขุภาพ (วิจัยระบบกำลังคนด้าน
สุขภาพ,บริการสุขภาพ,อภิบาลสุขภาพ)) (S2 
P10 N15) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 5 7,035,212  รอผล 

85758 แผนงานย่อยรายประเด็น: แผนงานการวิจัย
เพื่อสร้างความ 
เป็นธรรมด้านสุขภาพให้แกก่ลุ่ม 
เปราะบาง (วจิัยกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) (S2 
P10 N16) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1 774,400  รอผล 

85759 แผนงานย่อยรายประเด็น: แผนงานพัฒนา
ศักยภาพการวิจยัใน 
ชุมชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมด้าน 
สุขภาพใหแ้ก่กลุ่มเปราะบาง (วิจยั
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ) (S2 P10 N16) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.) 1 1,289,090  รอผล 

    รวม 12 16,062,640   
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ตารางท่ี 4 สรุปงบประมาณดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2    
คณะ เงินรายได้มหาวิทยาลัย เงินรายได้คณะ แหล่งทุนภายนอก งบว่าจ้าง ผลรวมทั้งหมด 

เกษตรศาสตร์  - 48,000 7,190,650 1,918,701.50 9,157,351.50 
วิศวกรรมศาสตร์  - 560,000 7,004,545  - 7,564,545 
วิทยาศาสตร์  - 1,060,000 10,687,815  - 11,747,815 
ศิลปประยุกต์ฯ  - 8,000 420,000  - 428,000 
เภสัชศาสตร์ 400,000 1,284,000 5,084,300  - 6,768,300 
วิทยาลัยแพทย์ฯ 800,000 56,000 11,785,166  - 12,641,166 
พยาบาลศาสตร์ 195,000 331,750  -  - 526,750 
ศิลปศาสตร์  - 708,000 6,086,250 188,453 6,982,703 
บริหารศาสตร์ 155,000  - 870,000 20,000 1,045,000 
นิติศาสตร์  - 30,000  -  - 30,000 
รัฐศาสตร์ 30,000 232,000 6,409,560  - 6,671,560 
ผลรวมทั้งหมด 1,580,000 4,317,750 55,538,286.00 2,127,154.50 63,563,190.5 
  

1.2 การส่งเสริมการเผยแพร่และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านวิชาการ ด้าน

การพัฒนาพื้นที่รวมถึงการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ มีกิจกรรมการดำเนินงาน ดังนี้   
1. การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  โดยภาพรวมมีผลงานวิจัย

ที ่ตีพิมพ์เผยแพร่ทั ้งสิ ้น 71 เรื ่อง แบ่งเป็นผลงานที ่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 38 เรื ่อง ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 33 เรื่อง ในจำนวนนี้เป็นผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล Scopus 
Q1 และ Q2 จำนวนเท่ากัน 12 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามตาราง 5 
 
ตารางท่ี 5 สรุปจำนวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
แยกตามคณะ 

 
คณะ 

วารสารระดับนานาชาติ ฐาน Scopus Scopus 
ผลรวม 

 

วารสารระดับชาติ  
ฐาน TCI TCI 

ผลรวม 
ผลรวม 
ทั้งหมด Q1 Q2 Q3 Q4 Not yet 

assigned 
guartile 

TCI 1 TCI 2 

เกษตรศาสตร ์ 1 3 - 2 - 6 4 1 5 11 
วิศวกรรมศาสตร ์ 3 5 - - 1 9 - - - 9 
วิทยาศาสตร ์ 11 4 - 2 - 17 - - - 17 
เภสัชศาสตร ์ 2 1 1 - - 4 5 - 5 9 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ฯ 2 1 3 - - 6 2 2 4 10 
ศิลปศาสตร ์ 3 - 1 1 - 5 2 2 4 9 
พยาบาลศาสตร ์ - - 1 - - 1 1 1 2 3 
บริหารศาสตร ์ 2 - 1 - - 3 4 7 11 14 
นิติศาสตร ์ - - - - - - - - - - 
รัฐศาสตร ์ - - - - - - 1 2 3 3 
ศิลปประยุกต ์ - - - - - - - - - - 
ผลรวมทั้งหมด 24 14 7 5 1 51 19 15 34 85 
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2. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    สำนักงานสำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ในฐานะฝ่ายจัดการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดทำวารสารวิชาการ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมิน
ให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 เผยแพร่ 3 ฉบับ/ปี ละวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการประเมินให้อยู่
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 เผยแพร่ 2 ฉบับ/ปี  

ไตรมาสที่ 2 มีจำนวนผลงานที่เสนอขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร รวม 42 เรื ่อง แบ่งเป็นสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 เรื ่อง ผ่านการพิจารณาจากผู ้ทรงคุณวุฒิให้ตีพิมพ์เผยแพร่ได้ 5 เรื ่อง สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 33 เรื่อง โดยอยู่ระหว่างดำเนินการของผู้ทรงคุณวุฒิและบรรณาธิการ รายละเอียด
ตามตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 จำนวนผลงานที่เสนอขอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2565 ณ  
     ไตรมาสที่ 2  (วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2565) 

รายการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. บทความที่เสนอขอรับตีพิมพ์ 9 33 
2. บก. ตรวจสอบ  9 33 

2.1 ผ่าน 9 6 
2.2 ไม่ผ่าน* - 16 
2.3 อยู่ระหว่างการพิจารณาของ บก. - 3 
2.4 ส่งกลับผู้เขียนแก้ไข** - 6 
2.5 ยกเลิกบทความ - 2 

3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 9 6 

3.1 ได้รับการตีพิมพ์ 5 - 
3.2 ไม่ได้รับการตีพิมพ ์ - - 
3.3 รอผลการพิจารณา 2 6 
3.4 รอผู้เขียนแก้ไข 2 - 

4. ตีพิมพ์เผยแพร่ 1 - 
 หมายเหตุ * ไม่ผ่าน หมายถึง บก. พิจารณาแล้ว บทความไม่อยู่ในขอบเขตที่วารสารรับตีพิมพ์/บทความไมม่ีคุณภาพ 
 **ส่งกลับผู้เขียนแกไ้ข หมายถึง บก. ให้ส่งกลับผูเ้ขียนปรับปรุงบทความตามรูปแบบที่กำหนด/ปรบัปรุงเพิ่มเตมิ เนื้อหาให้ครบถ้วน 
ก่อนพิจารณาบทความ 
 

ผลงานที่ผ่านการพิจารณาและจะได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ ดังนี้ 
1) วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะมีการเผยแพร่วารสาร

ออนไลน์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2565) จำนวน 9 เรื่อง https://li01.tci-thaijo.org/index.php/sci_ubu/index 
ในเดือนเมษายน  

2) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการเผยแพร่วารสาร
ออนไลน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) ในเดือนพฤษภาคม เนื่องจากอยู่ระหว่างจัดทำต้นฉบับ 

3. การส่งเสริมให้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้สนับสนุนการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมี
ผลงานที่ยื่นขอรับจดทะเบียนรวม 13 ผลงาน แบ่งเป็น สิทธิบัตร 1 ผลงาน อนุสิทธิบัตร 7 ผลงานและลิขสิทธิ์ 5 
ผลงาน รายละเอียดตามตารางที่ 7  
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ตารางท่ี 7 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 2 
ลำดับ คณะ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์ รวม 

1 เกษตรศาสตร ์ - 4 - 4 
2 วิทยาศาสตร ์ 1 1 - 2 
3 เภสัชศาสตร ์ - 2 4 6 
4 สำนักงานพัฒนานักศึกษา - - 1 1 

  ผลรวมทั้งหมด 1 7 5 13 
 

ผลงานที่ได้รับการประกาศทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา รวม  8 ผลงาน แบ่งเป็น อนุสิทธิบัตร 3 
ผลงานและลิขสิทธิ์ 5 ผลงาน รายละเอียดตามตารางที่ 8 

 
ตารางท่ี 8 ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่ได้รับการประกาศทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตร
มาสที่ 2 

ลำดับ คณะ อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ ์ รวม 
1 เกษตรศาสตร ์ 1 - 1 
2 วิทยาศาสตร ์ 1 - 1 
3 พยาบาลศาสตร ์ 1 - 1 
4 เภสัชศาสตร ์ - 4 4 

  ผลรวมทั้งหมด 3 5 8 
 

4. การนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ส่งเสริมการนำ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา การนำผลงานวิจัย/นวัตกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการ โดยมีจำนวนผลงานที่ใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์จำนวน 2 ผลงาน สร้างรายได้จำนวน 110,000 บาท     
 
ตารางท่ี 9  จำนวนผลงานวิจยั/นวัตกรรมของมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ประจำปี 2565 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 2 

ลำดับ ชื่อผลงาน เจ้าของผลงาน คณะ หน่วยงานที่ใช/้ทำสัญญา 
วันที่ทำสัญญา/ 

โอนเงิน 
รายได ้
(บาท) 

 1 สูตรและกรรมวิธีการผลิต 
เส้นกวยจั๊บข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
กึ่งสำเร็จรูป 

ผศ.ดร.จิตรา สิงห์
ทอง 

เกษตรศาสตร์ บริษัท เดอะโฮมฟู้ด จำกัด 1-ต.ค.-64 60,000 

 2 เครื่องผสม Formic Acid 
แบบอัตโนมัต ิ

นายอนุพงษ ์รัฐิ
รมย์, ดร.ศันศนีย์ 
ศรีจันทร์ และ 
นายกรวิชแกว้ดี  

วิทยาศาสตร์ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รับบิทเทค  1-พ.ย.-64 50,000 

 
1.3 การพัฒนาทักษะและบุคลากรด้านการวิจัย 
สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการวิจัย  ดังนี้ 
1) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และ

หน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย 15 หน่วยงาน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยมหา
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จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน และวิทยาลัยชุมชนระนอง เพื่อร่วมประกาศเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุน การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม 
ภายใต้โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 15-19 สิงหาคม 
2565 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

2) อบรม “การสืบค้นผลงานตีพิมพ์ ข้อมูลการอ้างอิง (citation) จากฐานข้อมูล scopus” สำหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม
บุณฑริก ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประสานงานวิจัยระดับคณะ และเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและทดลองใช้งานฐานข้อมูล Scopus เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลสำหรับการจัดทำ
รายงาน รูปแบบการจัดกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล Scopus ฝึกปฏิบัติวิธีการนำ
ข้อมูลเข้าสู่ระบบ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากใช้งานฐานข้อมูล และเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ฐานข้อมูล TCI  ฐานข้อมูล 
DMS เว็บไซต์ https://www.scimagoir.com และเว็บไซต์ https://www.scimagojr.com            

1.4 การสนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการวิจัย สำนักงานส่งเสริมการวิจัยฯ โดยศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ได้พัฒนาและจัดหาทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 

- การพัฒนาห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ระดับ BSL2 เพ่ือรองรับการวิจัยด้านชีววิทยา 
- การพัฒนาศูนย์สัตว์ทดลอง และเปิดให้บริการเลี้ยงสัตว์ทดลอง (หนู) จำนวน 4 ห้อง  โดยมี

นักวิจัยที่เข้าใช้บริการศูนย์สัตว์ทดลอง 2 โครงการ ได้แก่  1) โครงการ “ระบบนำส่งยาแบบใหม่ของรีสเพอริดดนที่
ออกฤทธิ์นาน ย่อยสลายได้ทางชีวภาพและเข้ากันได้ทางชีวภาพสำหรับการรักษาโรคจิตเภท”โดยมีระยะเวลาในการ
ดำเนินโครงการ ตั้งแต่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2565  ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ทดลองฯ 
(หนูแรท) จำนวน 56 ตัวเข้าใช้บริการ   2) โครงการ “การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารสกัดจากผลชมพู่ทับทิม
จันทรื เพ่ือใช้ในการป้องกันและรักษาโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อนเบาหวานที่ไต” โดยมีระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการ ตั้งแต่ 1-30 เมษายน พ.ศ. 2565 ได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายสัตว์ทดลองฯ (หนูแรท) จำนวน 48 ตัว เข้าใช้
บริการเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 

- การบริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย ณ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 
2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 2565 เพื่อเข้าใช้บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัย การทำ
วิทยานิพนธ์ ผลงานอิสระ รวม 1,471 คน ดังตารางที่ 10 
 
ตารางท่ี 10 จำนวนผู้เช้าใชบ้ริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการเพ่ือการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ  
       สิ้นไตรมาส 2 

ปีงบประมาณ 2565 รวม (ราย) 

ผู้ขอใช้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์  746 

ผู้ขอใช้บริการทดสอบตัวอย่าง  165 

ผู้ขอใช้บริการห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ 115 

ผู้ขอใช้บริการไนโตรเจนเหลวน้ำกลั่น น้ำปราศจากไอออนและบริการอ่ืนๆ 445 

รวมทั้งสิ้น 1,471 

1.5. การรับรองมาตรฐานการวิจัย สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการพิจารณาและให้การรับรองการดำเนินงานวิจัย งานวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ ของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่สำคัญ 3 ด้านคือ จริยธรรมการวิจัยใน

https://www.scimagojr.com/
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คน การเลี ้ยงและใช้สัตว์เพื ่องานทางวิทยาศาสตร์และความปลอดภัยทางชีวภาพ โดยในช่วงไตรมาสที่ 2 ของ
ปีงบประมาณ 2565 มีผลงานที่ยื่นขอรับรองมาตรฐานการวิจัยรวม 71 ผลงาน ผ่านการพิจารณาและให้การรับรอง 
58 ผลงาน อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ 13 ผลงาน โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 11 
 
ตารางท่ี 11  จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการพิจารณารับรองตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

มาตรฐานการวิจัย จำนวนที่ย่ืน 
ขอรับรอง 

จำนวนที่ ได้รับ
การรับรอง 

จำนวนที่ ไม่ผ่าน
การรับรอง 

อยู่ระหว่าง 
การพิจารณา 

จริยธรรมการวจิัยในมนุษย ์ 66 56 - 10 
การเลีย้งและใช้สตัว์เพื่องานทาง 
วิทยาศาสตร ์

5 2 - 3 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ - - - - 
รวม 71 58 - 13 

 
2. การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ 

2.1 การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการดำเนินงานบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ทั้ง
แบบให้เปล่า การฝึกอบรมที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก การฝึกอบรมหลักสูตร ระยะสั้น 
เพื ่อหารายได้ ณ สิ ้นไตรมาส 2 มีจำนวนโครงการ/กิจกรรมที ่จะดำเนินงานรวม 33 โครงการ งบประมาณ 
29,534,827 บาท ดังรายละเอียดตามตารางที่ 12 

 
ตารางท่ี 12 สรุปจำนวนโครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส
ที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) 

คณะ หน่วยงาน ประเภทโครงการ 
 

การบริการวชิาการให้เปล่า (งบ
แผ่นดิน/เงินรายได้) 

การบริการวชิาการที่ได้รบังบจาก
ภายนอก 

การอบรมเก็บคา่ลงทะเบียน
หลักสูตรระยะสั้น 

โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ โครงการ งบประมาณ 
เกษตรศาสตร์     1 70,092     
เภสัชศาสตร ์ 1 12,941,200 4 1,105,600   
บริหารศาสตร์      2 437,000 3 1,767,700 
พยาบาลศาสตร์     1 185,000 1 1,080,000 
รัฐศาสตร์     2 2,125,700 5 70,130 
วิทยาศาสตร์     7 7,719,380     
วิศวกรรมศาสตร์     2 674,800     
ศิลปศาสตร์     1 1,250,000     
สำนักคอมพิวเตอร์และ 
เครือข่าย 

1 100,000         

สำนักวิทยบริการ         2 8,270 
รวม 2.00 13,041,200 20  13,567,572  11 2,926,100 

 
 2.2 การบริการด้านการวิเคราะห์ทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการ ดำเนินการโดยหน่วยงานหลักคือ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ 
และยังมีหน่วยงานต่าง ๆ ที่ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ เช่น หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ่งการดำเนินงาน
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ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ได้ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์ 391 ผลิตภัณฑ์ รายละเอียด
ตามตารางที่ 13  
 
ตารางท่ี 13  การให้บริการวิเคราะห์ทดสอบผลิตภัณฑ์/พัฒนาผลิตภัณฑ์   

ประเภทของผลิตภัณฑ์  
จำนวนตัวอย่างทดสอบ (ตัวอย่าง) 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 
เนื้อสัตว์   0 16 
ผักผลไม ้ 100 138 
สมุนไพร อาหารเสริม ยา 23 43 
เครื่องดื่ม  6 96 
อื่น ๆ  146 98 
รวม 275 391 

  
กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ 
1) การขึ ้นทะเบียนเป็นผู ้ให ้บร ิการทางธ ุรก ิจเพื ่อสนับสนุนและยกระดับศ ักยภาพ

ผู้ประกอบการ วิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565 
ของสำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ผู ้ประกอบการ SME ให้ได้รับโอกาสในการเข้าถึงการบริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบใหม่ ที่
ผ ู ้ประกอบการ SME จะสามารถเลือกรับการบริการ หรือรับการพัฒนากับผู ้ให้บริการทางธุรกิจ (Business 
Development Service Provider : BDSP) ในด้านที่ตรงกับความต้องการของธุรกิจของตน โดย สสว. จะอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ให้แก่ผู้ประกอบการ SME แบบร่วมจ่าย  (co-payment)  ในสัดส่วนร้อยละ 50 - 80 ตาม
ขนาดของธุรกิจ ซึ่ง ผู้ประกอบการ SME สามารถยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการบริการและการพัฒนาในด้านต่ างๆ เช่น 
ด้านการพัฒนา คุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ การเพิ ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ  โดยมีคณะ 
หน่วยงานที่ยื่นความ ประสงค์ ขึ้นทะเบียน  7 หน่วยงานได้แก่   

1. สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี 
2. คณะเกษตรศาสตร์   
3. คณะวิทยาศาสตร์   
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
5. คณะบริหารศาสตร์ 
6. คณะเภสัชศาสตร์ 
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2) จัดแสดงนิทรรศการ “เร ื ่องเล ่าความสำเร ็จจากการดำเนินโครงการ 1 ตำบล 1 
มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี” ณ บริเวณศาลาเรือนไทย ศูนย์ราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เมื ่อวันที่  
18 มีนาคม 2565 โดยได้นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 25 ตำบล ในจังหวัด
อุบลราชธานี ที่มีการประสานการทำงานร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ ผลการดำเนินงานที่นำเสนอแบ่งเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ข้อมูลภาพรวมการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย และ
ข้อมูลภาพรวมการดําเนินงานในระดับผ่านกิจกรรมโครงการย่อยทั้งสิ้น 77 โครงการ นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจ
และสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ เพิ่มพื้นที่ตำบลที่มีศักยภาพ และความเข้มแข็งในมิติต่างๆ สร้างอาชีพใหม่  
อาชีพเสริมในชุมชน ช่วยสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายภายในครัวเรือน มีระบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่มี
คุณภาพ มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ได้มาตรฐานและมีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 
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ชุมชนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี ได้
อย่างถูกต้องตรงจุด 

โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจใน
ระยะสั้นแล้ว ยังช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว ชุมชนสามารถเลี้ยงตนเองและสร้างรายได้
ให้กับครอบครัวได้อย่างพอเพียงและยั่งยืน สอดคล้องกับการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตาม ยุทธศาสตร์ที่ 
3 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้  เป้าประสงค์ เป็นหุ้นส่วนหลักในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

3) กิจกรรม field day มะเขือเทศเชอร์รี จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฟาร์ม
เกษตรอินทรีย์อัจฉริยะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การปลูกและแปรรูปมะเขือ
เทศอินทรีย์ พันธุ์อุบลสวีทให้เป็นที่รู้จักของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีและสร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
มะเขือเทศเชอร์รี่ ในระบบอินทรีย์ ภายในงานจัดให้มีการชมโรงเรือนการผลิตมะเขือ ทดสอบชิมมะเขือเทศเชอร์รี่
อุบลสวีทของเกษตรกรที ่ผ ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยและนำความรู ้ไปใช้ในการปลูกที ่แปลงของตนเอง   
ชมผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก มะเขือเทศและการเสวนา เรื ่อง “ตัวแบบเชิงธุรกิจมะเขือเทศเชอร์รีเกรดพรีเมี ่ยม 
อุบลราชธานี” โดย รศ.บุญส่ง เอกพงษ์ นักวิจัยอิสระ ดร.ทวีศักดิ์  วิยะชัย นักวิชาการเกษตรจากคณะเกษตรศาสตร์, 
นายสามัคค ีนิคมรักษ ์เกษตรกรและผู้ประกอบการ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน 133 คน  

4) การให้บริการศึกษาดูงานและเรียนรู้ ณ ฟาร์มเกษตรอัจฉริยะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยมีคณะผู้เยี่ยมชมจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 

1. คณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโอกาส
ติดตามและเยี่ยมชมการดำเนินโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อ 7 มีนาคม 2565 

2. เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจังหวัดจันทบุรี กรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2565 

3. คณะนักศึกษาและอาจารย์ คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อ 14 
มีนาคม 2565 

4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการแปรรูปอาหารจากศูนย์อุตสาหกรรมภาค 7 เมื่อวันที่ 
24-25 มีนาคม 2565 
 
3. การดำเนินงานดา้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565  มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานปกติ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมดเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบงาน
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื ่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) รวม 14 โครงการ งบประมาณในการดำเนินงาน 
2,700,000 บาท ทุกโครงการได้ท้ังหมดอยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผน โดยมีผลการดำเนินงานตามตารางที่ 14 

  
ตารางท่ี 14  จำนวนโครงการและงบประมาณด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปี 2565 

คณะ หน่วยงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ ผู้ร่วมโครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์  3 260,000 7 
คณะเกษตรศาสตร ์ 4 430,000 77 
สำนักงานอธิการบด ี
(สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ) 

7 2,010,000 451 

รวม 14 2,700,000 535 
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กิจกรรมการดำเนินงานที่สำคัญ 
1) กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม  
ดำเนินการจัดทำวีดีทัศน์ เรื่อง ภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยได้ไปถ่ายทำภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำเตาอัง

โล่ ที่บ้านช่างหม้อ ตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ และเรื่อง โบราณคดีในท้องถิ่น โดยได้ลงพ้ืนที่ ถ่ายทำที่แหล่ง
โบราณคดีบ้านก้านเหลือง ณ วัดบ้านก้านเหลือง  ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวีดีทัศน์ทั้งสอง
เรื ่องนี ้ได้ทำการเผยแพร่ในการประชุมกลุ ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ ่น และการประชุมกลุ ่มสมาชิกสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ส่วนผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมได้ตามลิ้งนี้ https://qr.page/g/4LqIhhuMBUR  (ภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น) https://qr.page/g/3mPtP6N1xfY  (โบราณคดีในท้องถิ่น) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบผลการดำเนินงาน ด้านการวิจัย บริการ
วิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 
มติที่ประชุม: รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   15.00 น.  
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 

 
(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองกลาง 
ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ผู้จดรายงานการประชุม  
 

 
 (รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 10/2565 อังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

https://qr.page/g/4LqIhhuMBUR
https://qr.page/g/3mPtP6N1xfY

