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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังท่ี 10/ 2562 วาระพิเศษ 

เม่ือวันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 

ณ  หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

ผศ.ชุตินนัท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รศ.อริยาภรณ พงษรัตน กรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร นายฐิติเดช ลือตระกูล กรรมการ 

๔. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ  

รศ.ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ กรรมการ 

๕. (แทน)รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษย

เกาสัมพันธ 

นายครรคิค  เครือวัลย กรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย นายอรรถพงศ   กาวาฬ กรรมการ 

๗. รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ กรรมการ 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและศึกษา

นานาชาติ 

นายเฉลิมชัย วงศรักษ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและมาตรฐาน

การวิจัย 

นายปรีชา บุญจูง กรรมการ 

๑๑. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรนิทร บุญพราหมณ กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร นายศกัดิ์สิทธ์ิ ศรีภา กรรมการ 

๑๓. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.รุงรัศมี บุญดาว กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 

๑๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 

๑๖. คณบดีคณะศิลปศาสตร นายสุรศักดิ์ คําคง กรรมการ 

๑๗. (แทน)คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 

นพ.ประวิ อ่ําพันธ กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะศิลปประยุกตและ 

สถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กัญญา จึงวิมุติพันธ กรรมการ 
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๑๙. (แทน)คณบดีคณะนิติศาสตร นายสหรัฐ โนทะยะ กรรมการ 

๒๐. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐิติพล  ภักดีวานิช กรรมการ 

๒๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 

๒๒. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครอืขาย ผศ.อธิพงศ สุริยา กรรมการ 

๒๓. (แทน)อํานวยการสํานักวิทยบริการ นางสาวอุษา ผูกพันธ กรรมการ 

๒๔. ผูอํานวยการสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน 

ผศ.อดุลย  จรรยาเลิศอดุลย กรรมการ 

๒๕. รองอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการและ

เลขานุการ 

๒๖. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลิน ี  ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 

๒๗. รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป  นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม  

1. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   นายปยณัฐ สรอยคํา  ติดราชการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายจิรศักดิ์    บางทาไม   (แทน) ประธานสภาอาจารย 

๒. นายธีระศักดิ์   เชียงแสน   ผูอํานวยการกองแผนงาน 

๓. ผศ.อารี  บุตรสอน    วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

๔. นายณฐัชนนท   โสสิงห   สํานักงานพัฒนานักศึกษา 

๕. นายจักรนิ สงวนศักดิ์    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 

 

เร่ิมประชุมเวลา   09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 

   - ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
   - ไมมี - 
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 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ใน
แผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 
  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาองคกร เสนอที่ประชุม ตามบันทึกขอความวิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข ท่ี ศธ 0529.1.9/03615 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข ขออนุมัติเปดหลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  โดยเดิมไดกําหนดแผนการรับ
นักศึกษาของวิทยาลัยฯ พ.ศ.2560-2564 ทั้งนี้ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
คร้ังที่ 11/2560 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 และ ตามบันทึกท่ี ศธ 0529.5/028 ลว. 9 มกราคม 2561 กอง
แผนงาน สํานักงานอธิการบดี ใหวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ทบทวนแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ในปการศึกษา 2561 เนื่องจากกรอบเวลาในการดําเนินการมีจํากัดหากจะ
เปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดนําเขาหารือในการประชุมคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ คร้ังที่ 1/๒๕61 เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ 18 มกราคม 2561 ณ หอง CMP ๔12 และมีมติ
เห็นชอบใหเลื่อนการเปดรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ไปเปนป
การศึกษา 2562 และนําเสนอผลการทบทวนเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2562 มติที่ประชุม เสนอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ทบทวนการบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยมีประเด็นดังนี้  

1. พิจารณาจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนไปตามสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาหรือไม 
และมีคณุสมบัติครบถวน ในการเปนอาจารยที่ปรึกษาประจําหลักสูตร 

2. พิจารณาความคุมคาของคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตรระยะยาว เนื่องจากวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาล 

3. พิจารณาทบทวนกลุมเปาหมายของผูที่ตองการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ซึ่งควรจํากัด
กลุมเปาหมายโดยมุงเนนกลุมผูทํางาน 

 

ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

1. พิจารณาจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เปนไปตามสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาหรือไม 
และมีคุณสมบัติครบถวน ในการเปนอาจารยที่ปรึกษาประจําหลักสูตร วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดพิจารณาภาระงาน
ของอาจารยตอนักศึกษาระดับปรญิญาโท จําแนกออกเปน 2 ประเด็น ดังนี้ 

1.1) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (1 : 5) โดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีอาจารย
ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 14 คน สามารถดูแลใหคําปรึกษานักศึกษาไดอยางนอย 70 คน  

1.2) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาตามภาระงาน พบวา สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท (1 : 9) สําหรับสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาระดับปริญญาตรี (1 : 12) (คํานวณจากคา FTES) ในสวนของ
ผลกระทบตอการจัดการศึกษาเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยตอนักศึกษา ณ ปจจุบัน ที่มีอาจารยจํานวนท้ังหมด 17 
คน พบวาสัดสวนของอาจารยตอนักศึกษาต่ํากวาเกณฑไมมาก ซึ่งทางหลักสูตรสามารถบริหารจัดการการจัดการเรียน
การสอนท้ังในระดับหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรปริญญาโทได และหลักสูตรมีการดําเนินการโดยภายในป
การศึกษา 2562-2564 จะมีอาจารยที่ลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกสําเร็จการศึกษาและกลับมาปฏิบัติงาน จํานวน 
3 ทาน ซึ่งจะทําใหสัดสวนอาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
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1.3) ภาระงานสอนของอาจารยกลุมวิชาสาธารณสุขศาสตรที่สอนระดับปริญญาโทมีภาระงาน
สอนเปนไปตามเกณฑที่กําหนดโดยไมต่ํากวา 15 ภาระงานตอสัปดาห ทั้งนี้โดยเฉลี่ย อาจารยผูสอนมีภาระงานสอนทั้ง
ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมกันประมาณ 25 ภาระงานตอสัปดาหตอคน  

2. พิจารณาความคุมคาของคาใชจายในการบริหารจัดการหลักสูตรระยะยาว เน่ืองจากวิทยาลัย
แพทยศาสตรฯ มีภาระรับผิดชอบในการบริหารจัดการโรงพยาบาล ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดพิจารณาถึง
งบประมาณในการบริหารจัดการโรงพยาบาลเปนงบที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณแผนดิน ซึ่งเปนงบประมาณท่ี
แยกสวนกับงบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตร (เงินรายไดของวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ) ซึ่งไดจัดสรรเงิน
งบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือดําเนินการเปดหลักสูตรเรียบรอยแลว ทั้งนี้ งานบริการการศึกษา ไดนําประเด็น
งบประมาณคาใชจายในหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติเปดหลักสูตรฯ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 
คร้ังที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณดังกลาว โดยจําแนกออกเปน  
 

 

เปดการเรียนการสอนในเวลาราชการ เปดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการ 
จํานวนรับนักศึกษา 30 คน/ป จํานวนรับนักศึกษา 30 คน/ป 
คาธรรมเนียมแบบเหมาจายภาคการศึกษาละ 
30,000 บาท/คน 

คาธรรมเนียมแบบเหมาจายภาคการศึกษาละ 
30,000 บาท/คน 

จุดคุมทนุในการรบันักศกึษา 23 คนตอปการศึกษา จุดคุมทุนในการรับนักศึกษา 24 คนตอปการศึกษา 
คาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษา 52,413 บาท/คน/ป คาใชจายตอหัวในการผลิตนักศึกษา 52,413 บาท/คน/ป 

 

3. พิจารณาทบทวนกลุมเปาหมายของผูที่ตองการศึกษาในหลักสูตรดังกลาว ซึ่งควรจํากัด
กลุมเปาหมายโดยมุงเนนกลุมผูทํางาน ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ไดพิจารณาหลักสูตรซึ่งหลักสูตรมุงตอบสนองตอความ
สนใจเขาศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิของบุคลากรภาครัฐ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต ไดแก สํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพระดับตําบล ซึ่งมีความประสงคจะ
เพิ่มพูนความรู และประสบการณในงานดานสาธารณสุขศาสตรและการวิจัย ตลอดจนการเพ่ิมคุณวุฒิเพื่อความกาวหนา
ในการปฏิบัติงานตามสายงาน ทั้งน้ีมีผูประสงคตองการศึกษาตอในหลักสูตร จํานวน 165 คน (จากการสํารวจ ณ วันท่ี 
1 มกราคม 2562) ตลอดระยะ 5 ป ทั้งน้ีหลักสูตรมีแผนในการทําความรวมมือกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและ
องคการปกครองสวนทองถ่ินในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใตเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่สนใจเขาศึกษา
ตอในระดับปริญญาโทเขามาศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตนี้ นอกจากนี้หลักสูตรมีแผนการทํา
ประชาสัมพันธเชิงรุกในพ้ืนที่กับหนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการประชาสัมพันธหลักสูตรกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีท่ีเรียนทางดานสาธารณสุขศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทําใหผูท่ี
สนใจเขาศึกษาตอไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนโดยตรงจากผูรับผิดชอบหลักสูตรและสามารถ
ตัดสินใจในการเขาศึกษาตอไดมากขึ้น และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 
4/2562 วาระพิเศษเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 มติที่ประชุม เสนอใหวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
ทบทวนการบรรจุหลักสูตรสาธารณสุข ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร โดยมปีระเด็นดังนี้  

1) มอบรองอธิการบดีฝายวิชาการ ดําเนินการดังนี้ 

    1.1) ตรวจสอบสัดสวนของอาจารยตอนักศึกษา เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2558 

    1.2) ตรวจสอบคุณสมบัตขิองอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ 
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    1.3) หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือใหความคิดเห็นในการขอเปดหลักสูตรฯ 

และบรรจุในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตอไป 

 ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ดําเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดย

ไดประสานกับสํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาและตรวจสอบเพิ่มเติมในประเด็นตาง ๆ ตามขอเสนอแนะ 

และมีขอสรุป ดังนี้  

1. อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 14 คน มีความพรอมในการดูแลใหคําปรึกษา

วิทยานิพนธแกนักศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด โดย 

    - แผน ก (1) กรณีอาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา อาจารย 1 คน สามารถดูแลให

คําปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษาไดไมเกิน 5 คนตอภาคการศึกษา 

    - แผน ก (2) กรณีอาจารยมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงระดับรอง

ศาสตราจารยข้ึนไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป อาจารย 1 

คน สามารถดูแลใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษาไดไมเกิน 10 คนตอภาคการศกึษา 

    - แผน ข อาจารย 1 คน สามารถดูแลใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกนักศึกษาไดไมเกิน 15 คนตอ

ภาคการศึกษา 

 จํานวนอาจารย 
ประจําหลักสูตร (คน) 

จํานวนนักศึกษา 
แผน ก2 (1:5) 

จํานวนนักศึกษา 
แผน ข (1:15) 

 14 14 X 5 = 75 คน 14 X 15 = 210 คน 
 

    ทั้งนี้ หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและสารนิพนธ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษาที่ทํา

วิทยานิพนธ 1 คน เทียบกับจํานวนนักศึกษาที่ทําสารนิพนธ 3 คน แตรวมแลวตองไมเกิน 15 คนตอภาคการศึกษา 

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 คน มีคุณวุฒิตามเกณฑมาตรฐาน โดย 

    - อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีตําแหนงทาง

วิชาการ 

    - อาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 14 คน มีคุณวุฒิตรงตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรหรือ

สัมพันธกันตามระบบ ISCED 2013 ในกลุม Hygiene and occupational health service และมีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาเอกทุกคน มีตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 9 คน และมีผลงานตามมาตรฐานที่กําหนด 

3. หารือกับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เพ่ือใหความคิดเห็นในการขอเปดหลักสูตรฯ อยู

ระหวางการรอมติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือนํามาพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ

พิจารณากลุนกรองหลักสูตรตอไป 

ตามบันทึก ท่ี อว 0604.5/781 ลว. 7 สิงหาคม 2562 กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี ให
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ แจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2562 โดยใหทบทวนและเพ่ิมเติม
เนื้อหาเอกสารประกอบการประชุมใหมีความสมบูรณและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระ
พิเศษ ครั้งที่ 10/2562 ในเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ดังนี้ ทั้งนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตรฯไดดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยเพ่ิมเติมขอมูล ดังน้ี 
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1. สรุปคณุสมบัติของอาจารยผูรบัผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูสอน  
2.รายละเอียดโครงสรางหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร  
ดังนั้น เพ่ือใหการขออนุมัติเปดหลักสูตรเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขออนุมัติบรรจุ “หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร” ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยเริ่มเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 ภาคปลาย (เดือนกันยายน 2562) 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1 .ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
3 .ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาขออนุมัติเปดหลักสูตรและบรรจุ 
“หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร” ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเริ่มเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 ภาคปลาย และนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
อนุมัติตอไป 

 
มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบ และนําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติตอไป 

 
3.2  รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 ( ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562)  
รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  เสนอที่ประชุมตามกรอบการประเมินคุณธรรมและ 

ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุงหมายที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปรงใสในการ

ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่ง

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตามตัวชี้วัดดานการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการกํากับติดตามผลลัพธตาม

พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ตามกรอบระยะเวลา เพื่อใหบรรลุผลตามตัวชี้วัดและเปาหมายของแผน

ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป  

ซึ่งกองแผนงานไดขอความอนุเคราะหใหคณะ/วิทยาลัย/สํานัก หนวยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงาน

ผลการดําเนินงานตามตัวชี้ วัดแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําปมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาส 3 ซึ่งสามารถสรุปผลการดําเนินงานได ดังนี้  

1. แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 มี

จํานวนทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 24 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 50.00 

ตัวชี้วัดท่ีไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 21 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 43.75 และตัวชี้วัดที่ไมมีผลการ

ดําเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 จํานวน 3 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 6.25 ดังแสดงผลในตารางและมี

รายละเอียดจําแนกตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังนี้ 
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ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 24 50.00 

     - ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 5 10.42 

     - ตัวชี้วัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 19 39.58 

  ตัวชี้วัดท่ีไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 21 43.75 

     - ตัวชี้วัดท่ีไมบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 3 6.25 

     - ตัวชี้วัดท่ีมีผลการดําเนินงานแตยังไมสิ้นสดุการดําเนินงาน 18 37.50 

  ตัวชี้วัดท่ีไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 3 6.25 

รวม 48 100.00 

จากตารางสรุปผลการดําเนินงานขางตน เม่ือพิจารณาการบรรลุผลตามคาเปาหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3 คิดรอยละ
การบรรลุผลที่รอยละ 80 ของแผนฯ มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุผลตามคาเปาหมายแลว รอยละ 
63.16 ซึ่งสามารถสรุปสาเหตุ/แนวทางการแกไขตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมายได ดังนี้ 

ตารางสรุปตัวชี้วัดที่ไมบรรลุผลตามคาเปาหมาย/ปญหาอุปสรรค ณ สิ้นไตรมาส 3 

ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล แนวทางการแกไข 

ดานการผลิตบัณฑิต 

1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการภายใน 1 ป * สิ้นสุดการ

ดําเนินงาน 

เน่ืองจากบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษารอฟงคําตอบจากหนวยงาน 

คิดเปนรอยละ 28.38 และตองการประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 

14.29 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดงานทําตรงสาขา 

* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

เน่ืองจากกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการไดงานทําท่ี

หลากหลายและมีความตองการของตลาดลดนอยลงทําใหมีอัตรา

การไดงานทําและการมีงานทําตรงสาขาลดลง 

3. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป เน่ืองจากการคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆ ของนักศึกษาอาจไม

สามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอันสั้น ซ่ึงมีปจจัยหลายอยาง

ท่ีจะตองสนับสนุนการคนควาและพัฒนา เชน องคความรู สิ่ง

สนับสนุน ท่ีปรึกษา ระยะเวลา งบประมาณ เปนตน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวาระดับ B1 ของ 
CEFR LEVEL * สิ้นสุดการดําเนินงาน 

เน่ืองจากนักศึกษาท่ีเขาสอบสวนใหญขาดการเตรียมความพรอม

กอนการเขาสอบ 

ดานการวิจัย 

1. รอยละขององคความรูท่ีสามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติ 

เน่ืองจากการอางอิงผลงานวิจัยบางช้ินงานอาจใชระยะเวลานาน

กวาจะถูกนําไปใชในการอางอิง ดังน้ันการสรางผลงานวิจัยควรมี

แนวทางในการทําวิจัยใหสอดคลองกับสถานการณและบริบท

ของประเทศหรอืสภาพปญหาของแตละพื้นท่ี 

2. จํานวนนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน ตองมีการสงเสริม/ประชาสัมพันธการนํานวัตกรรมไปใช

ประโยชน สรางความหลากหลายและตองตอบสนองตอความ

ตองการ 
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ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล แนวทางการแกไข 

3. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนท่ี

ชุมชน/สังคม 

สรางความรวมมือระหวางชุมชนและรับฟงปญหาในระดับชุมชน

เพ่ือหาแนวทางการแกไขปญหาเพ่ิมขึ้น 

ดานการบริการวิชาการ 

1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมท่ี

นําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการท้ังหมด 

เน่ืองจาก ขอมูลเปนผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน ซึ่งผลการ

ดําเนินงานในรอบ 12 เดือน ยังอยูระหวางดําเนินการและติดตาม

ผล จะแลวเสร็จและรายงานผลการดําเนินงานเมื่อส้ินไตรมาส 4 

2. รอยละของผูรับบรกิารท่ีนําความรูไปใชประโยชน  
* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรท่ีรับ

บริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 

* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1. จํานวนผลงานกิจกรรมท่ีมีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม 

ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

ตองมีการส งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร กิจกรรมดาน

ศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น และจะรายงานผลการดําเนินงานเม่ือสิ้น 

ไตรมาส 4  

ดานการบริหารจัดการ 

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ 

อยูระหวางประมวลผลในเดือนสิงหาคม และแจงผลการประเมิน

ในเดือนกันยายน 2562 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ เน่ืองจากสภามีมติเห็นชอบ (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

(ครั้งท่ี 4/2559 วันท่ี 28 พ.ค. 2559) และใหการออกเสียง

ประชามติในป 2561 ซึ่งในป 2562 อยูระหวางดําเนินการเสนอ 

(ร าง) พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวน (ราง) พรบ.มหาวิทยาลัยเพ่ือ

เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชุมสราง

ความเขาใจแกบุคลากร ในวันท่ี 12 ก.ค. 2562 

3. ระดับความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑและวิธีปฏิบัติการ

จัดการของเสียอันตรายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

เน่ืองจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ อยูระหวางดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดโครงการอบรมเรื่อง การจัดการขยะของเสียอันตราย เพ่ือ

สรางแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายให

เปนไปในทิศทางเดียวกัน และลดความเสี่ยงท่ีเกิดจากอันตราย

ของสารเคมี สารชีวภาพและการแพรเช้ือโรค เมื่อวันท่ี 27 

มิถุนายน 2562 โดยนําแบบประเมินและคูมือการจัดการของ

เสีย มาใชเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน 

2. จะดําเนินการประเมินวิธีการจัดการของเสีย คณะ/หนวยงาน 

ท่ีเก่ียวของ ในชวงเดือน สิงหาคม 2562 และรายงานตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

4. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรท่ีมีตอการบริหาร

จัดการระบบสาธารณูปโภค และส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการสํารวจความพึง

พอใจในรอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มี.ค.61) เพื่อนําขอมูลท่ีได

รับมาปรับปรุงและพัฒนาใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
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ช่ือตัวช้ีวัดที่ไมบรรลุผล แนวทางการแกไข 

ในดานการซอมแซมระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ และตรงตาม

ความตองการของผูใชบริการ อยูระหวางการวิเคราะหผลการ

ประเมิน 

5 . ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

* ผลการดําเนินงานเปนผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป พ.ศ. 2561 

เน่ืองจากเกณฑในการรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จะรายงานผล

ตามปปฏิทิน และสามารถสรุปผลการประเมินตามเกณฑ ภายใน 

3 เดือนหลังส้ินปปฏิทิน 

6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติ

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว 

เน่ืองจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ อยูระหวางดําเนินการแตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อสํารวจ วิเคราะหและประเมินความรุนแรงของ

ปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงกิจกรรม 

ตาง  ๆภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

พรอมท้ังรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ

ใหสอดคลองกับนโยบายดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และมี

การปรับเปลี่ยนคณะกรรมการดําเนินงาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ

ดานนโยบาย และคณะทํางนดานการปฏิบัติงาน ซึ่งอยูระหวางการ

แตงตั้งคณะกรรมการ 

7. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการเผยแพร

สูสังคมภายนอกเพ่ือสรางภาพลักษณท่ีดีใหมหาวิทยาลัย 

เน่ืองจากเปนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียง

และประชาสัมพันธผานส่ือกลางของมหาวิทยาลัย ในไตรมาสท่ี 

1-3 ยังมีการดําเนินการอยูในไตรมาส 4 และจะสิ้นสิ้นและ

รายงานผลเมื่อส้ินไตรมาส 4 

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

1. รอยละของบุคลากรท่ีมีสรรถนะสูง เนื่องจากเปนขอมูลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ข า ราชการและพ นักงานมหาวิ ทยา ลัย รอบค ร่ึงป แรก 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซ่ึงยังมีผลการประเมินอีกรอบในครึ่ง

ปหลัง และประเมินผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ระดับความสํา เ ร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิตอล 

เนื่องจากอยูระหวางนําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก

เพ่ือใหขอเสนอแนะและนําผลการดําเนินงานไปจัดทําแผน

ปรับปรุงและวัดระดับความสําเร็จในรอบครึ่งปหลังเม่ือส้ินไตร

มาส 4 

2. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครอืขาย เน่ืองจากอยูระหวางดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในรอบท่ี 2 

และรายงานผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
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๑.1 ตัวช้ีวัดท่ีบรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด มีทั้งสิ้น 24 ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้   
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑติ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผานใบประกอบ

วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรท่ีมีวิชาชีพ) ในคร้ังแรก 

รอยละ 85.00 97.80 
คณะเภสัชศาสตร รอยละ 95.60 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 100.00 
คณะพยาบาลศาสตร รายงานผล ณ ส้ิน

ไตรมาส 4 

2. รอยละของจํานวนนักศึกษาที่ไดรับรางวัลท้ังในระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาต ิ

รอยละ 0.75 0.94 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.60 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 0.38 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 1.12 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 1.74 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 0.75 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 0.0012 

คณะนิติศาสตร รอยละ 0.004 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

3. รอยละความพึงพอใจของนายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา 

(ดานคุณธรรมจริยธรรม และการเปนที่พึ่งของสังคมดานภาวะ

ผูนํา การทํางานเปนทีม ความใฝรู ดานการพัฒนาตนเอง ความ

ใฝรู การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการดํารงชีวิต) 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 80.00 84.00 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 80.80 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 84.60 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 81.00 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 81.80 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 87.80 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 82.00 

- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 79.80 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 84.20 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 81 

คณะศลิปศาสตร รอยละ 84.80 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 85.80 

คณะนิติศาสตร รอยละ 87.60 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 87.80 

ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 3 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของผลงานวิจัย/งานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพหรือ

เผยแพรในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือนในสถา บันอุดมศึกษา (กพอ. )  เมื่ อ

เปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณ 

รอยละ 50.00 53.22 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ รอยละ 50.00 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 48.00 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 5.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 11.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 211.11 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 50.00 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะบริหารศาสตร รอยละ 60.00 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่มี

ประสิทธิภาพและสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 100 135 
* สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

2. จํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมภายใตความ

รวมมือกับองคกรภายนอก 

โครงการ 25 26 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

3. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดข้ึนในชุมชน/สังคมเพื่อ

ตอบสนองสังคมสูงวัย 

กิจกรรม/

โครงการ 

15 28 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 15 โครงการ 

คณะเกษตรศาสตร 2 โครงการ 

คณะเภสัชศาสตร 1 โครงการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 2 โครงการ 

คณะพยาบาลศาสตร 4 โครงการ 

คณะบริหารศาสตร 2 โครงการ 

คณะนิติศาสตร 2 โครงการ 

4. รอยละความพึงพอใจของผูใชบริการผูปวยใน/ผูปวยนอก รอยละ 85.00 85.72 

5. โรงพยาบาลไดรับการรบัรองคณุภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รับรอง 1 1 

6. รอยละของรายไดที่เพิ่มข้ึนจากการบริการวิชาการ รอยละ 10.00 31.12 
คณะวิทยาศาสตร รอยละ 27.68 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 37.95 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 27.74 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

7. รอยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการดําเนินการใน

พ้ืนที่เปาหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการนําความรู

จากการบริการวิชาการไปใชอยางตอเนื่อง 

รอยละ 15.00 30.75 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 15.00 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 18.75 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 40.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 30.77 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 40.00 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 40.00 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยง

ไปสูการทําวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/กิจกรรมนักศึกษา 

รอยละ 20.00 48.67 

2. จํานวนแหลงเรียนรูที่ไดรับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 3 23 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 8 แหลง 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
คณะเกษตรศาสตร 3 แหลง 

คณะวิทยาศาสตร 1 แหลง 

คณะเภสัชศาสตร 7 แหลง 

คณะนิตศิาสตร 2 แหลง 

คณะรัฐศาสตร 1 แหลง 

3. รอยละของนักศึกษาที่เห็นความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย รอยละ 80.00 82.00 

4. รอยละความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการตอประโยชนใน

การทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

รอยละ 85.00 86.00 

5. จํานวนกิจกรรมท่ีใหนักศึกษาไดแสดงผลงาน กิจกรรม 10 14 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 5 กิจกรรม 

คณะเกษตรศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะบริหารศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะรัฐศาสตร 1 กิจกรรม 

และคณะ/วิทยาลัย/หนวยงานอ่ืน ๆ  

ยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

6. รอยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เขารวมกิจกรรม

ตามเปาหมายโครงการ 

รอยละ 84.00 84.69 

7. จํานวนหมวดความรูที่ปรากฎในฐานขอมูลของมหาวิทยาลัย หมวดความรู 3 8 

8. จํานวนกิจกรรมท่ีดาํเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก กิจกรรม 10 30 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 18 กิจกรรม 

คณะเกษตรศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะวิทยาศาสตร 3 กิจกรรม 

คณะเภสัชศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะพยาบาลศาสตร 1 กิจกรรม 

คณะบริหารศาสตร 2 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร 1  กิจกรรม 

คณะรัฐศาสตร 1 กิจกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการนําเทคโนโลยีดิจิดัล

มาใชในการดําเนินการ 
 ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส และระบบแจงเวียนอิเล็กทรอนิกส 

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

รอยละ 60.00 100.00 
1. ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส 

และ ระบบแจ ง เ วี ยน อิ เ ล็กท รอนิ กส           

(E-document) 

2. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส 

(E-meting) 

3 .  ระบบจองรถยนต กา ร ให บ ริ ก าร

ยานพาหนะ 

4. ระบบจองหองประชุมออนไลน 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 5. ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

6. ระบบ UBU LMS 

2. รายได สุทธิที่ เ พ่ิม ข้ึนจากการบริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพยสิน และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base 

line ป 2559 

รอยละ 4.00 100.00 
การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพยสิน 

และทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลยั 

50,245,334 บาท เทียบกับ Base line 

ป 2559 จํานวน 27,353,936 บาท 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนของบุคลากรที่ไดรบัรางวัลหรือการยกยองเชิด        ชู

เกียรติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย 

คน 30 31 
บุคลากรดีเดนดานการปฏิบัตงิาน 6 คน 

บุคลากรดีเดนดานกีฬาบุคลากร 4 คน 

นักวิจัยดีเดนดานตาง ๆ 21 คน 

2. คาคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับที่มีความสุขในการ

ปฏิบัตงิาน 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

คะแนน 50.00 64.30 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 66.00 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 62.20 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 63.90 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 58.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 63.60 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 60.10 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 65.00 

คณะศลิปศาสตร รอยละ 65.00 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 63.30 

คณะนิติศาสตร รอยละ 54.20 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 62.20 

สํานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 64.80 

สํานักบริหารทรัพยสินฯ รอยละ 70.20 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 67.40 

สํานักอธิการบดี รอยละ 65.20 

3. คาคะแนนเฉล่ียของบุคลากรที่มีความผูกพันตอองคกร 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

คะแนน 50.00 71.40 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 73.40 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 69.60 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 68.20 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 66.40 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 70.60 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 67.40 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 74.80 

คณะศลิปศาสตร รอยละ 68.60 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 65.60 

คณะนิติศาสตร รอยละ 58.40 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 64.60 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
สานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 75.80 

สํานักบริหารทรัพยสินฯ รอยละ 80.60 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 78.60 

สํานักอธิการบดี รอยละ 73.60 

1.2 ตัวช้ีวัดท่ีไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด มีทั้งสิ้น 21 ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังน้ี   
ยุทธศาสตรที่ 1 ดานการผลิตบัณฑติ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระหรือเปนผูประกอบการภายใน 1 ป 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 85.00 82.28 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 81.33 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 78.1 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 87.44 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 60.38 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 91.28 

- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 95.83 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 86.73 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 

คณะศลิปศาสตร รอยละ 74.72 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 78.68 

คณะนิติศาสตร รอยละ 80.21 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 92.48 

ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 5 

ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เน่ืองจากรอฟงคําตอบ

จากหนวยงาน รอยละ 28.38 และตองการ

ประกอบอาชีพอิสระ รอยละ 14.29 

2. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําตรงสาขา 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 80.00 71.09 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 61.48 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 62.62 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 79.52 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 50.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 100.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 68.88 

- สาขาแพทยศาสตร รอยละ 100.00 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร รอยละ 37.76 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100.00 

คณะศลิปศาสตร รอยละ 53.99 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 74.89 

คณะนิติศาสตร รอยละ 59.74 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 78.80 

ขอมูลประมวลผล คร้ังท่ี 5 

ณ วันท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ส า เ ห ตุที่ ไ ม บ ร รลุ  : เ นื่ อ ง จ ากกลุ ม

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการได

งานทําท่ีหลากหลายและมีความตองการ

ของตลาดลดนอยลงทําใหอัตราการไดงาน

ทําและการมีงานทําตรงสาขาลดลง 

3. จํานวนนวัตกรรมของนักศึกษาตอป ผลงาน 25 9 
คณะวิทยาศาสตร 2 ผลงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 5 ผลงาน 

คณะบริหารศาสตร 1 ผลงาน 

คณะนิติศาสตร 1 ผลงาน 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เน่ืองจากการคิดคน

พัฒนานวัตกรรมใหมๆ ของนักศึกษาอาจ

ไมสามารถดําเนินการไดในระยะเวลาอัน

สั้ น  ซึ่ ง มี ป จ จั ยหลายอย า ง ท่ีจ ะต อ ง

สนับสนุนการคนควาและพัฒนา เชน องค

ความรู สิ่งสนับสนุน ท่ีปรึกษา ระยะเวลา 

งบประมาณ เปนตน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสอบผานเกณฑการทดสอบ

ความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษไมนอยกวาระดับ B1 

ของ CEFR LEVEL 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

รอยละ 30.00 13.35 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 2.12 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 7.25 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 14.06 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 5.88 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 61.82 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 57.14 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 21.18 

คณะศลิปศาสตร รอยละ 21.46 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 5.32 

คณะนิติศาสตร รอยละ 3.88 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 4.29 

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เน่ืองจากนักศึกษาท่ี

เขาสอบสวนใหญขาดการเตรียมความ

พรอมกอนการเขาสอบ 

ยุทธศาสตรที่ 2 ดานการวิจัย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละขององคความรูที่สามารถนําไปใชอางอิงในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาต ิ

รอยละ 50.00 16.45 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 13.00 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 20.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 20.00 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 27.27 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 2.00 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

2. จํานวนนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน ผลงาน/

ชิ้นงาน 

15 8 

คณะเกษตรศาสตร 4 ผลงาน/ชิ้นงาน 

คณะวิทยาศาสตร 1 ผลงาน/ชิ้นงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 3 ผลงาน/ชิ้นงาน 

3. รอยละของแนวทาง/ขอเสนอแนะในการพัฒนาในพ้ืนที่ชุมน/

สงัคม 

รอยละ 50.00 10.00 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 3.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 25.00 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 2.00 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของจํานวนโครงการบริการวิชาการอยางมีสวนรวมที่

นําความรู และประสบการณมาใชพัฒนาการเรียนการสอนและ

การวิจัยของจํานวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

รอยละ 85.00 63.44 
คณะเกษตรศาสตร รอยละ 21.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 80.00 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 20.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 23.08 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 100 

คณะนิติศาสตร รอยละ 100 

และยังอยูระหวางการรวบรวมผล 

2. รอยละของผูรับบริการที่นําความรูไปใชประโยชน  

* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

รอยละ 95.00 88.67 

3. รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ/หนวยงาน/องคกรที่

รบับริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชนจากบริการ 
* คาเปาหมายตัวช้ีวัดตามเอกสารงบประมาณรายจายป 2562 รอยละ 80 

รอยละ 90.00 85.68 
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ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพรดานศิลปวัฒนธรรม 

ไมนอยกวา กิจกรรมตอป 

ผลงาน 75 70 
สนง.สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 56 ผลงาน 

คณะเกษตรศาสตร 3 ผลงาน 

คณะวิทยาศาสตร 3 ผลงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 1 ผลงาน 

คณะเภสัชศาสตร 2 ผลงาน 

คณะบริหารศาสตร 2 ผลงาน 

คณะนิติศาสตร 2 ผลงาน 

คณะรัฐศาสตร 1 ผลงาน และ 

อีก 5 โครงการจะดําเนินการในไตรมาส 4 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. เกณฑระดับคุณธรรมและความโปรงใสของการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ 

คะแนน 5.00 - 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากอยูระหวาง

ประมวลผลในเดือนสิงหาคม และแจงผล

การประเมินในเดือนกันยายน 2562 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ป 2562 สาเหตุ ท่ี ไมบรรลุ : เน่ืองจากสภามีมติ

เ ห็ นชอบ ( ร า ง )  พรบ .มหา วิ ทยาลั ย

อุบลราชธานี (คร้ังที่ 4/2559 วันท่ี 28 

พ.ค. 2559) และใหการออกเสียงประชามติ

ในป 2561 ซึ่งในป 2562 อยูระหวาง

ดําเนินการเสนอ (ราง) พรบ. มหาวิทยาลัย

อุ บล รา ช ธ านี ต อ ก ร รม ก า รบ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาทบทวน (ราง) 

พรบ.มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และประชุม

สรางความเขาใจมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ

แกบุคลากร ในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2562 

3. ระดบัความสําเร็จในการเนินการผานเกณฑและวิธีปฏิบัติการ

จัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
เกณฑระดับ 

ระดับ 1 : แจงหนวยงาน ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการ

จัดการของเสียอันตราย ที่มหาวิทยาลัยกําหนด และประเมินผลการ

ดําเนินงานตามหลักเกณฑฯ 

ระดับ 2 : ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและของ

เสียอันตรายในหองปฏิบัติการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราธานี เพื่อ

ติดตามผลการดําเนินงานตามหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติการจัดการของ

เสียอันตราย 

ระดับ 3 : รายงานผลการดําเนินการตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยตอไป 

ระดับ 4 2 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากสํานักงาน

บริหารกายภาพฯ ไดดําเนินการ 

1. จัดโครงการอบรมเร่ือง การจัดการขยะ

ของเสียอันตราย เพ่ือสรางแนวปฏิบัติใน

การบริหารจัดการขยะของเสียอันตรายให

เปนไปในทศิทางเดียวกัน และลดความเส่ียง

ท่ีเกิดจากอันตรายของสารเคมี สารชีวภาพ

และการแพรเชื้อโรค เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 

2562 โดยนําแบบประเมินและคูมือการ

จัดการของเสีย มาใชเพ่ือเปนแนวทางใน

การประเมิน 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ระดับ 4 : นําผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปตอไป  2. จะดําเนินการประเมินวิธีการจัดการของ

เสีย คณะ/หนวยงาน ท่ีเก่ียวของ ในชวงเดือน 

สิงหาคม 2562 และรายงานตอท่ีประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

4. ระดบัความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีตอการบริหาร

จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.10 3.62 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากสํานักงาน

บริหารกายภาพฯ ดําเนินการสํารวจความ

พึงพอใจในรอบ 6 เดือน (ต.ค.2560-มี.ค.

61) เพื่อนําขอมูลท่ีไดรับมาปรับปรุงและ

พัฒ น า ให เ กิ ด ป ร ะ สิ ท ธิภ า พใ น ก า ร

ปฏิบัติงานในด านการซอมแซมระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ และตรงตามความ

ตองการของผูใชบริการ อยูระหวางการ

วิเคราะหผลการประเมิน 

5. ผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ

สถาบันอุดมศึกษา 
* ผลการดําเนินงานเปนผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป พ.ศ. 2561 

คะแนน 5.00 3.80 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากเกณฑในการ

รายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 

จะรายงานผลตามปปฏิทิน และสามารถ

สรุปผลการประเมินตามเกณฑ ภายใน 3 

เดือนหลังส้ินปปฏิทิน  

6. ระดับความสําเร็จในการดําเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติ

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑระดับ 
ระดับ 1 : คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการฯ/คณะทํางานเก่ียวกับการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดบั 2 : นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดับ 3 : แผนการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดับ 4 : สรุปรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดับ 4 2 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากสํานักงาน

บริหารกายภาพและสิ่ งแวดล อม อ ยู

ระหวางดําเนินการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อ

สํารวจ วิเคราะหและประเมินความรุนแรง

ของปญหาสิ่งแวดลอม การใชทรัพยากร

และพลังงาน รวมถึง กิจกรรม ต าง ๆ 

ภายในมหา วิทยาลัย อุบลราชธา นี ท่ี

ผลกระทบตอสิ่ งแ วดลอม  พรอมทั้ ง

รวบรวมข อ มู ล ท่ี เ ก่ี ย วข อ ง  กํ า หน ด

มาตรการและแนวปฏิบัติใหสอดคลองกับ

นโยบายดานการพัฒนามหาวิทยาลัยสี

เขียว และมีการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการ

ดําเนินงาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการดาน

น โ ย บ า ย  แ ล ะ ค ณ ะ ทํ า ง น ด า น ก า ร

ปฏิบัติงาน ซึ่ งอยู ระหว างการแต งตั้ ง

คณะกรรมการ 

7. จํานวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดรับการเผยแพร

สูสังคมภายนอกเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีใหมหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป 40 35 
คณะเกษตรศาสตร 2 คน 

คณะวิทยาศาสตร 4 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 4 คน 

คณะศลิปประยุกตฯ 3 
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ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
เภสัชศาสตร 3 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 3 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 2 คน 

คณะศิลปศาสตร 4 คน 

คณะบริหารศาสตร 1 คน 

คณะนิตศิาสตร 1 คน 

คณะรัฐศาสตร 2 คน 

อาจารย 6 คน 

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากเปนผลงาน

ของบุคลากรและนักศึกษาท่ีสรางชื่อเสียง

และประชาสัม พันธผ านสื่อกลางของ

มหาวิทยาลัย ในไตรมาสท่ี 1-3 ยังมีการ

ดําเนินการอยูในไตรมาส 4 และจะสิ้นสิ้น

และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง รอยละ 55.00 44.40 
ผูบริหารมหาวิทยาลัย รอยละ 50.00 

คณะเกษตรศาสตร รอยละ 62.50 

คณะวิทยาศาสตร รอยละ 47.94 

คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 75.00 

คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 17.86 

คณะเภสัชศาสตร รอยละ 40.21 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ รอยละ 51.66 

คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 52.78 

คณะศลิปศาสตร รอยละ 42.36 

คณะบริหารศาสตร รอยละ 23.60 

คณะนิติศาสตร รอยละ 15.15 

คณะรัฐศาสตร รอยละ 13.51 

สํานักคอมพิวเตอรฯ รอยละ 55.56 

สํานักบริหารทรัพยสินฯ รอยละ 20.00 

สํานักวิทยบริการ รอยละ 31.43 

สํานักงานอธิการบดี รอยละ 36.93 

สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากเปนขอมูล

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รอบ

ครึ่งปแรก ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่ง

ยังมีผลการประเมินอีกรอบในคร่ึงปหลัง 

และประเมินผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4  
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ยุทธศาสตรที่ 7 ดานการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. ระดับความสําเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยดวยโครงขายดิจิตอล 

ระดับ 5.00 4.00 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เน่ืองจากอยู ระหวาง

นําเสนอตอคณะกรรมการประจําสํานัก

เพ่ือใหขอเสนอแนะและนําผลการดําเนินงาน

ไปจั ดทํ าแผนปรั บปรุ งและ วัด ระดั บ

ความสําเรจ็ในรอบคร่ึงปหลังเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. ระดบัความพึงพอใจของผูใชบริการระบบเครือขาย ระดับ 3.75 3.39 
สาเหตุที่ไมบรรลุ : เนื่องจากอยูระหวาง

ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจในรอบท่ี 

2 และรายงานผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตร

มาส 4 

1.3 ตัวช้ีวัดท่ีไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 มีทั้งสิ้น 3 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้ 
ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. รอยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน

รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เพิ่มข้ึน 

รอยละ 60.00 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

2. จํานวนผูประกอบการใหมที่เกิดข้ึน ราย 10 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 

ชื่อตัวช้ีวัด หนวยที่วัด คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนคณะ/หนวยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ต้ังแต 

200 คะแนนข้ึนไป 

จํานวน

หนวยงาน 

1 - 
จะรายงานผลการประเมิน ณ สิ้นไตรมาส 4 

(อยูระหวางสรรหาผูตรวจประเมิน) 

2. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีจํานวนทั้งสิ้น 58 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด จํานวน 24 ตัวชี้วัด คิด

เปนรอยละ 41.38 ตัวชี้วัดที่ไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน จํานวน 19 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 32.76 และตัวชี้วัดที่ไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 จํานวน 15 ตัวชี้วัด 

คิดเปนรอยละ 25.86 ดังแสดงผลในตารางและมีรายละเอียดการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนด 24 41.38 

     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและสิ้นสุดการดําเนินงาน 7 12.07 

     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 17 29.31 
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ประเภท จํานวน รอยละ 
  ตัวชี้วัดท่ีไมเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนดและยังไมส้ินสุดการดําเนินงาน 19 32.76 

  ตัวชี้วัดท่ีไมมีผลการดําเนินงานและจะรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 15 25.86 

รวม 58 100.00 

 

1. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,000 1,442 ต่ํากวาเปาหมาย 558 คน 
คณะเกษตรศาสตร 249 คน 

คณะวิทยาศาสตร 452 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 687 คน 

คณะศิลปประยุกตฯ 54 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,400 793 ต่ํากวาเปาหมาย 607 คน 
คณะเกษตรศาสตร 216 คน 

คณะวิทยาศาสตร 308 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 234 คน 

คณะศิลปประยุกตฯ 35 คน 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 7,200 6,534 ต่ํากวาเปาหมาย 666 คน 
คณะเกษตรศาสตร 1,087 คน 

คณะวิทยาศาสตร 2,162 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร 2,984 คน 

คณะศิลปประยุกตฯ 301 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 54.77 ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 43.23 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 34.26 23.70 ตํ่ากวาเปาหมาย 10.56 ลานบาท 

 

2. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศกึษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 380 408 100 
คณะเภสัชศาสตร 148 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 157 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 103 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 260 230 ตํ่ากวาเปาหมาย 30 คน 
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ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

คณะเภสัชศาสตร 84 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 94 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 52 คน 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 1,370 1,787 100 
คณะเภสัชศาสตร 787 คน 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 661 คน 

คณะพยาบาลศาสตร 339 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 98.00 59.70 ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 38.30 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 15.48 12.23 ตํ่ากวาเปาหมาย 3.25 ลานบาท 

๓. ผลผลิต : ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม คน 2,485 2,111 ต่ํากวาเปาหมาย 374 คน 
คณะศลิปศาสตร 564 คน 

คณะบริหารศาสตร 737 คน 

คณะนิติศาสตร 388 คน 

คณะรัฐศาสตร 422 คน 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา คน 1,600 1,600 100 
คณะศลิปศาสตร 177 คน 

คณะบริหารศาสตร 749 คน 

คณะนิติศาสตร 286 คน 

คณะรัฐศาสตร 388 คน 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู คน 7,800 8,593 100 
คณะศลิปศาสตร 2,162 คน 

คณะบริหารศาสตร 3,490 คน 

คณะนิติศาสตร 1,477 คน 

คณะรัฐศาสตร 1,464 คน 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด 

รอยละ 95.00 71.86 ต่ํากวาเปาหมาย รอยละ 23.14 

6. คาใชจายการผลิตตามงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ลานบาท 15.53 9.68 ตํ่ากวาเปาหมาย 5.85 ลานบาท 



- 23 - 
 

4. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทยเพ่ิม 

โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม สาขาแพทยศาสตร คน - - - 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร คน - - - 

1. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาแพทยศาสตร คน 16 16 100 

3. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร สาขาแพทยศาสตร 

รอยละ 100.00 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา

แพทยศาสตร 

รอยละ 98.00 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

* เปนโครงการผลิตแพทยเพ่ิมตามแผนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข 

5. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทยและพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักศึกษาใหม สาขาพยาบาลศาสตร คน - - - 

2. จํานวนผูสําเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร คน 40 40 100 

3. จํานวนนักศึกษาคงอยู สาขาพยาบาลศาสตร คน 80 80 100 

4. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร 

รอยละ 100.00 100.00 100 

5. รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม

มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กําหนด สาขา

พยาบาลศาสตร 

รอยละ 98.00 100.00 100 

6. โครงการ : โครงการเพ่ิมศกัยภาพการใหบริการดานสาธารณสุข 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูปวยนอก คน/ป  43,800   27,182  ตํ่ากวาเปาหมาย 16,618 คน 

2. จํานวนผูปวยใน คน/ป  5,800  - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

3. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ไดรับบริการ รอยละ 80  83.52  100 
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7. ผลผลิต : ผลงานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการศลิปวัฒนธรรม 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 82  82 100 

2. จํานวนผูเขารวมโครงการ คน  16,000   11,529  ต่ํากวาเปาหมาย 4,471 คน 

3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ  95  - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ  95  - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

5. คาใชจายของการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมตาม

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร 

ลานบาท 7.28 7.17 ตํ่ากวาเปาหมาย 0.11 ลานบาท 

8. ผลผลิต : ผลงานการใหบริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนผูเขารับบริการ คน 110,000  255,611  100 

2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 90 90 100 

3. รอยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค รอยละ 95 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

4. รอยละของโครงการที่แลวเสร็จตามระยะเวลา รอยละ 95 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

5. คาใชจายการใหบริการวิชาการตามงบประมาณที่

ไดรับ 

ลานบาท 26.69 25.42 ตํ่ากวาเปาหมาย 1.27 ลานบาท 

 

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

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 1 1 100 

2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

รอยละ 85 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 
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10. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 1 1 100 

2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

รอยละ 100 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

11. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสรางองคความรูพ้ืนฐานของประเทศ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 12 12 100 

2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

รอยละ 85 - - 
รายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 4 

12. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย 
โครงการหลัก : โครงการเสริมสรางสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมืองเพ่ือเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูชั้นประถมศึกษา/

นักเรียน อายุ 5-14 ป มีความรอบรูดานสุขภาพ 

คน 1,340  299 ต่ํากวาเปาหมาย 1,041 คน  

 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสําหรับวัยเรียน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. มีการสงเสริมการเรียนรู และทักษะการดํารงชีวิต 

สูศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ป 

คน 1,400  1,377 ต่ํากวาเปาหมาย 23 คน 

 

13. โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. สามารถยกระดบั สรางมาตรฐานผลิตภัณฑของ  

SMEs 

รายการ 60  - - รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
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14. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการ 
* สิ้นสุดการดําเนินงาน 

โครงการ 5 5 100 

2. รอยละโครงการวิจัยที่แลวเสร็จภายในระยะเวลา

ที่กําหนด 

รอยละ 85 - - รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

15. โครงการ : โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาต้ังแตระดับอนบุาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 

ท่ีวัด 

คา

เปาหมาย 

ผลการ

ดําเนินงาน 
การบรรลุเปาหมาย 

1. จํานวนนักเรียนที่ไดรับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 74 ต่ํากวาเปาหมาย 16 โครงการ 

2. รอยละของผูปกครองมีความพึงพอใจที่ไดรับ

บริการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รอยละ 100 100 100 

 

16. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวช้ีวัด 
หนวย 
ท่ีวัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการ
ดําเนินงาน 

การบรรลุเปาหมาย 

1. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสญัญาณ
เครือขายไรสาย (Access Point) ที่สามารถใชงาน
ได(12 ชั่วโมง = 1 คร้ัง/อุปกรณ) 

รอยละ 95.00 97.88 100 

2. รอยละของจํานวนอุปกรณกระจายสัญญาณ
เครือขายไรสาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่
ใหบริการ 

รอยละ 95.00 96.67 100 

3. จํานวนครั้งตอปที่ระบบเครือขาย ไมสามารถใช
งานไดเกิน 30 นาที 

คร้ัง 1 12 มากกวาเปาหมาย 11 ครั้ง 
เนื่องจากในระหวางเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 
ผูใหบริการ Uninet เกิดเหตุสายไฟเบอร
ขาดชํารุดเปนเหตุทําใหระบบอินเตอรเน็ตไม
สามารถใชงานได 

4. รอยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือขาย
มากกวา 2Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปที่ผานมา  

รอยละ 10.00 10.00 100 
 

 

3. ผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณการรายจายสําหรับโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย (ตนป) รวมทั้งสิ้น 1,700,909,000 บาท และในระหวางปงบประมาณมี

คณะ/หนวยงานขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ตั้งแตไตรมาสท่ี 1 ถึง ไตรมาสที่ 3 รวมจํานวน  

33,956,603.48 บาท  รวมงบประมาณที่จัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1,734,865,603.48 

บาท  ณ สิ้นไตรมาส 3 มีผลการเบิกจายรวมจํานวน  1,122,157,578.20 บาท ซึ่งมีคณะ/หนวยงานที่มีผลการ
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เบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส 3 สูง ประกอบดวย คณะศิลปศาสตร มีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 82.08  คณะ

วิทยาศาสตร มีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 78.09  และสํานักงานอธิการบดี มีผลการเบิกจายคิดเปนรอยละ 

77.89  ทั้งน้ี โครงการคาจางบุคลากร/เงินเดือนคาจางบุคลากรเงินงบประมาณแผนดินของบุคลากรทั้งมหาวิทยาลัย 

กองแผนงานไดจัดสรรรายจายลงหนวยงานตนสังกัดแลว รายละเอียดตามตารางประกอบขางทาย 
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ตารางสรุปผลการเบิกจายงบประมาณโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบกิจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(8)*100/(7)

1 คณะเกษตรศาสตร        90,538,220.00             898,298.00          2,459,860.00                              -          93,896,378.00         59,052,772.49                62.89

2 คณะวิทยาศาสตร      157,966,350.00 -                                   6,132,010.00                              -        164,098,360.00       128,139,374.45                78.09

3 คณะวิศวกรรมศาสตร      113,030,160.00 -                                   2,577,503.00                              -        115,607,663.00         84,991,500.35                73.52

4 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร        15,221,860.00          2,933,463.80          2,222,418.68               35,100.00        20,412,842.48           6,410,506.84                31.40

5 คณะศิลปศาสตร        96,420,340.00                              -                 20,000.00                              -          96,440,340.00         79,157,474.49                82.08

6 คณะบริหารศาสตร      106,415,900.00                              -                                -                                -        106,415,900.00         48,006,734.87                45.11

7 คณะนิติศาสตร        34,421,020.00                              -                                -                                -          34,421,020.00         14,904,504.52                43.30

8 คณะรฐัศาสตร        30,492,280.00                              -                                -                                -          30,492,280.00         18,004,366.03                59.05

9 คณะเภสัชศาสตร      127,376,060.00                              -                                -                                -        127,376,060.00         65,783,345.99                51.64

10 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข      215,162,700.00                              -                                -            1,897,000.00      217,059,700.00       122,617,173.30                56.49

11 คณะพยาบาลศาสตร        51,073,760.00                              -                                -                                -          51,073,760.00         14,152,837.48                27.71

12 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย        31,653,560.00                              -                                -                                -          31,653,560.00         11,751,004.20                37.12

13 สํานักวิทยบริการ        21,386,940.00                              -                                -                                -          21,386,940.00           9,684,958.85                45.28

14 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน        23,572,400.00                              -                                -          13,773,750.00        37,346,150.00           8,463,937.90                22.66

15 โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          8,355,600.00                              -                                -                                -            8,355,600.00           4,180,830.82                50.04

16 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         9,600,000.00                              -                                -                                -            9,600,000.00           3,482,953.59                36.28

17 สํานักงานอธิการบดี      568,221,850.00                              -               682,200.00             325,000.00      569,229,050.00       443,373,302.03                77.89

  1,700,909,000.00          3,831,761.80        14,093,991.68        16,030,850.00   1,734,865,603.48    1,122,157,578.20                64.68

ต้ังงบประมาณเพ่ิม

กลางป 2562 

ณ ส้ินไตรมาส 3

รวมงบประมาณ

ท่ีได รับจัดสรร

ผลรวมท้ังหมด

ลําดับท่ี คณะ งบประมาณ

ท่ีได รับจัดสรร (ตนป)

จายจริง 

ณ ส้ินไตรมาส 3

รอยละการเบิกจาย

ของงบประมาณท่ี

ไดรับจัดสรร

ต้ังงบประมาณเพ่ิม

กลางป 2562 

ณ ส้ินไตรมาส 1

ต้ังงบประมาณเพ่ิม

กลางป 2562 

ณ ส้ินไตรมาส 2
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  ณ สิ้นไตรมาส 3  มีผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย รวม

ท้ังสิ้น 726 โครงการ รวมงบประมาณที่เบิกจายจํานวน 1,122,157,578.20 บาท และมีผลการดําเนินงานใน

ภาพรวมบรรลุเปาหมายสูงสุด คดิเปนรอยละ 29.48  และมีราละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้ 

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดาํเนินงานเปนไปตามเปาหมาย จํานวน 142 โครงการ  

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดาํเนินงานต่ํากวาเปาหมาย  จํานวน 19 โครงการ   

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดาํเนินงานสูงกวาเปาหมาย จํานวน 72 โครงการ   

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีผลการดาํเนินงานอยูระหวางดําเนนิงาน จํานวน 486 โครงการ   

  - จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ยกเลิกการดําเนินโครงการ จํานวน 7 โครงการ (คณะบริหารศาสตร 

จํานวน 6 โครงการ  และคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 1 โครงการ)  

  - คณะ/หนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายสูงสุด คือสํานักงานอธิการบดี คิดเปนรอยละ 

16.67 

  รายละเอียดตามตารางประกอบขางทาย 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติการและแผนการใชจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 

ตามเปาหมาย ตํ่ากวา

เปาหมาย

สูงกวา

เปาหมาย

อยูระหวาง

ดําเนินงาน

ยกเลิก

โครงการ

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

+(8)+(9)

(12)=(11)*100/

ผลรวมของจํานวน

โครงการท้ังหมด

(14)=(10)*100/(11)

1 คณะเกษตรศาสตร        93,896,378.00         59,052,772.49          3.00          1.00        13.00        41.00               -                      16.00              58.00                7.99                          2.20

2 คณะวิทยาศาสตร      164,098,360.00       128,139,374.45          2.00        11.00          3.00        29.00               -                        5.00              45.00                6.20                          0.69

3 คณะวิศวกรรมศาสตร      115,607,663.00         84,991,500.35          4.00               -          17.00        37.00               -                      21.00              58.00                7.99                          2.89

4 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร        20,412,842.48           6,410,506.84          3.00               -            2.00        18.00               -                        5.00              23.00                3.17                          0.69

5 คณะศิลปศาสตร        96,440,340.00         79,157,474.49               -                 -                 -          52.00               -                             -                52.00                7.16                              -   

6 คณะบริหารศาสตร      106,415,900.00         48,006,734.87          3.00               -          10.00        52.00          6.00                    13.00              71.00                9.78                          1.79

7 คณะนิติศาสตร        34,421,020.00         14,904,504.52          2.00          1.00        10.00        25.00               -                      12.00              38.00                5.23                          1.65

8 คณะรัฐศาสตร        30,492,280.00         18,004,366.03          3.00               -            2.00        22.00               -                        5.00              27.00                3.72                          0.69

9 คณะเภสัชศาสตร      127,376,060.00         65,783,345.99               -            1.00        13.00        23.00               -                      13.00              37.00                5.10                          1.79

10 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข      217,059,700.00       122,617,173.30               -                 -                 -          31.00               -                             -                31.00                4.27                              -   

11 คณะพยาบาลศาสตร        51,073,760.00         14,152,837.48               -            1.00               -          25.00          1.00                           -                27.00                3.72                              -   

12 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย        31,653,560.00         11,751,004.20               -                 -                 -          21.00               -                             -                21.00                2.89                              -   

13 สํานักวิทยบริการ        21,386,940.00           9,684,958.85               -            1.00          2.00          8.00               -                        2.00              11.00                1.52                          0.28

14 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน        37,346,150.00           8,463,937.90          1.00               -                 -          24.00               -                        1.00              25.00                3.44                          0.14

15 โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          8,355,600.00           4,180,830.82               -                 -                 -            1.00               -                             -                  1.00                0.14                              -   

16 สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

         9,600,000.00           3,482,953.59               -                 -                 -            7.00               -                             -                  7.00                0.96                              -   

17 สํานักงานอธิการบดี      569,229,050.00       443,373,302.03      121.00          3.00               -          70.00               -                    121.00           194.00              26.72                        16.67

  1,734,865,603.48    1,122,157,578.20      142.00        19.00        72.00      486.00          7.00                  214.00           726.00           100.00                        29.48

รอยละจํานวน

โครงการท้ังหมด 

ตอผลรวมจํานวน

โครงการท้ังหมด

รอยละจํานวนโครงการ

ท่ีมีผลการดําเนินบรรลุ

เปาหมายตอจํานวน

โครงการท้ังหมด

ผลรวมท้ังหมด

รวมงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร

จายจริง 

ณ ส้ินไตรมาส 3

จํานวนโครงการ ผลรวมของจํานวน

โครงการท่ีมีผลการ

ดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย

ผลรวมท้ังหมดลําดับท่ี คณะ
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

- แนวทางการดําเนินงานที่สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 

(สํานักงาน ป.ป.ช.) ไดแจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชีวัดท่ี 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ  

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
                     เสนอท่ีประชุมเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร

และแผนปฏิบัติการประจําป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และให

ขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปประกอบการวางแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 

ทั้งนี้ท่ีประชุมมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังนี้   

1.ใหทุกคณะ/สํานัก ตรวจสอบขอมูลใหครบถวน และแจง กองแผนงาน จัดรูปแบบการนําเสนอ

ใหสมบูรณ ครบถวน นํามาจัดรูปแบบเพ่ือการนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ในรูปแบบการเสนอเปนกราฟ    

2. กรณีตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุท่ีแสดงในตารางซึ่งยังไมใชแนวทางการแกไข ดังนั้น กองแผนงาน

จะตองเสนอแนะแนวทางการแกไขเพื่อใหการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดใหบรรลุกอนการนําเสนอสภามหาวิทยาลัย   

3. ใหกองแผนงาน เสนอการรายงานตอสภามหาวิทยาลัย เฉพาะ 3 ตัวชี้วัดที่ยังไมบรรลุผลและ

สิ้นสุดการดําเนินการไปแลว คือ  (1)รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําภายใน 1 ป  (2)รอยละของผูได

งานทําตรงสาขา และในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใหขอเสนอแนะไวแลว (3)รอยละของ

ผูสําเร็จการศึกษาที่สอบผานเกณฑความสามารถดานภาษาอังกฤษ ระดับ B1  โดยจะดําเนินการตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการนโยบาย กรณีประเด็นท่ียังไมสิ้นสุดการดําเนินงานจะยังไมตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  

4. การสอบวัดระดับความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษ  ควรใชวิธีการวัดระดับความรู 3 

ระดับ คือ ระดับตอนตน ตอนกลาง และตอนปลาย และมีวิธีการท่ีมีความหลากหลายเพ่ือใหเหมาะสมและตรงกับ

พ้ืนฐานของนักศึกษา   

5. ตัวช้ีวัดที่ดําเนินการส้ินสุดแลว ใหมีแนวทางการแกไข และกรณียังไมสิ้นสุดการดําเนินการไม

บันทึกวายังไมบรรลุเปาหมาย    

       

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ  มอบกองแผนงานปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป   
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3.3 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 
จํานวน 11 คน 

           ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม สืบเน่ืองจากที่สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และ

งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษาไดเสนอเพ่ือพิจารณาการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 (ครั้งที่ 11) ตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2562 วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562 และที่ประชุมไดมี

ขอเสนอแนะสําหรับผูสําเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร จํานวน 11 คน ท่ีผานการรับรองการสาํเรจ็การศึกษาจาก

มติการแจงเวียน ใหคณะศิลปะศาสตร  นํารายชื่อผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 11 คนน้ี เสนอตอที่ประชุมในคราว

ประชมุประจําคณะ เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งตอไปนั้น 

บัดน้ี คณะศิลปศาสตรไดนําเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาจํานวน 11 คนดังกลาวขางตนตอที่

ประชุมคณะกรรมการประจําคณะโดยที่ประชุมมีมิตรับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว ในคราวประชุมครั้ง

ท่ี วาระพิเศษ5/2562 วันที่ 9 สิงหาคม 2562  ในการนี้  จึงใครขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จ

การศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา ประจําปการศกึษา 2561 (ครั้งท่ีพิเศษ[สืบเนื่อง]) จํานวน 11 คน ดังน้ี 

 ระดับปริญญาโท จํานวน 11 คน 

 1. คณะศิลปศาสตร จํานวน  11 คน 

 (1) หลกัสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 11  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 3 คน 

-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการทองเที่ยว จํานวน 3 คน 

-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการทองเที่ยวและบริการ จํานวน 2 คน 

-  สาขาวิชา  ภาษาไทย จํานวน 1 คน 

-  สาขาวิชา  ภูมิภาคลุมน้ําโขงศกึษา จํานวน 2 คน 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9     

การสําเร็จการศึกษา ขอ 43 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกําหนด และคุณสมบัติ 

อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  และขอ 45.3  การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภา

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาใหนับวันที่คณะกรรมการประจําคณะมี

มติรับรองการสาํเร็จการศกึษา 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

  ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเรจ็การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน   

11 คน เพื่อขออนุมัติปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัย 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
  4.1 รายงานผลการดําเนินงานแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2562) 

กองแผนงาน ขอถอนเร่ืองเน่ืองจากการรายงานขอมูลของคณะ/สํานัก/หนวยงาน ยังไมครบถวน 

 

 4.2  (ราง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

 รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังท่ี 7/2562  เม่ือวันที่ 4 มิถุนายน 2562 มีมติเห็นชอบปฏิทินและนโยบายและแนว
ทางการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณแผนดินและเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  กองแผนงาน
ไดแจงเวียนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 โดยกําหนดนโยบายในการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรทั้ง 7 ดานของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

ท่ี ประเภท-รายการ รอยละ รอยละ 

1 ดานการผลิตบัณฑิต  68.00 

1.1 งบบุคลากร ไมเกิน 48.00 

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไมนอยกวา 20.00 

1.3 งบลงทุนและคาซอมแซมครุภัณฑและสิ่งกอสราง  - 

2 ดานพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย ไมนอยกวา 8.50 

3 ดานใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา 9.00 

4 ดานสืบสาน เผยแพร ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 
 

0.50 

5 ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมเกิน 10.00 

6 ดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย  1.50 

7 ดานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร 

 
2.50 

รวม 
 

100.00 
   ท่ีมา : แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

กองแผนงานไดแจงปฏิทินและนโยบายและแนวทางการจัดทําและการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
และเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  แกคณะ/วิทยาลัย/สํานัก พรอมทั้งแจงใหประมาณการรายรับเงิน
รายไดจากแหลงอื่น (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) และใหยืนยันประมาณการรายรับเงินรายไดทุกประเภท
มายังกองแผนงาน  

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ไดเสนอแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหนวยงานมายังกองแผนงาน จากนั้นกองแผนงานรวมกับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ได
ตรวจสอบและปรับแกขอมูลใหถูกตองพรอมเสนอตอที่ประชุมเพื่อพิจารณา ประกอบดวยคณะวิทยาศาสตร คณะ
เกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะพยาบาล
ศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร คณะศิลปะศาสตร คณะบริหารศาสตร คณะ
นิติศาสตร คณะรัฐศาสตร สํานักวิทยบริการ สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิ



- 34 - 
 

 

ประโยชน   สถานปฏิบัติการโรงแรมมหา วิทยาลัย อุบลราชธานี  โรงพิมพมหาวิ ทยาลัย อุบลราชธานี   
และสํานักงานอธิการบดี 

สรุปประมาณการรายรับเงนิรายได  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น   987,186,800 
บาท ประกอบดวย 

1. ประมาณการรายรับคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 531,976,900 บาท   
2. ประมาณการรายรับรายไดจากแหลงอ่ืน (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) จํานวน 

327,752,100  บาท  
3. เงนิรายไดเหลือจายสะสม จํานวน  127,457,831.29 บาท รายละเอียดตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 สรุปประมาณการรายรับเงินรายได และเงินรายไดคงเหลือสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

คณะ/หนวยงาน รวมเงินรายไดจาก

แหลงทุนวิจัยภายนอก

รวมเงินรายไดจากการใช

ประโยชนผลงานวิจัยหรือ

ทรัพยสินทางปญญาจาก

ผลงานวิจัย

รวมเงินรายไดจาก

การบริหารจัดการ

หลักสูตร NonDegree 

หรือหลักสูตรรูปแบบใหม

รวมเงินรายได

จากการ

บริหาร

ทรัพยากรและ

การดําเนินงาน

ดานตางๆของ

มหาวิทยาลัย

รวมเงินรายได

จากการ

ใหบริการ

วิชาการ

รวมเงินรายไดจาก

โรงพยาบาล

รวมเงินรายไดจากศูนย

ทดสอบและศูนย

เคร่ืองมือตางๆ

เงินรายไดจากการ

รับบริจาคและ

การจัดกิจกรรม

เพ่ือหารายได

รวมเงินรายไดจาก

การสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก

ผลรวมของรายไดจาก

แหลงอ่ืน 

(นอกเหนือจาก

คาธรรมเนียม

การศึกษา) 100%

 รวมคาธรรมเนียม

การศึกษา

(100%)

 รวมเงินรายได

เหลือจายสะสม

 รวมเงินรายได ท้ังส้ิน

(100%) (ปรับ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

คณะเกษตรศาสตร            10,576,700                      50,000                      182,300     2,177,800      2,450,000                    -                      86,000                 3,650,000                     -              19,172,800        14,073,500           629,000.00        33,875,300.00

คณะวิศวกรรมศาสตร             3,679,700                            -                        500,000         90,500      9,025,000                    -                  2,250,000                   550,000                     -              16,095,200        37,535,600        6,860,000.00        60,490,800.00

คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม

ศาสตร

               847,000                            -                        500,000                -            40,000                    -                             -                     150,000                     -                1,537,000        10,611,700           141,000.00        12,289,700.00

คณะศิลปศาสตร             4,200,000                            -                     4,988,000         40,000      1,100,000                    -                             -                     700,000                     -              11,028,000        34,749,700        8,824,900.00        54,602,600.00

คณะนิติศาสตร                        -                              -                                -                  -       8,379,300                    -                             -                     200,000                     -                8,579,300       24,824,200                       -          33,403,500.00

คณะบริหารศาสตร                900,000                            -                        229,500                -        5,650,000                    -                             -                     500,000                     -                7,279,500       66,381,300      20,102,000.00        93,762,800.00

คณะพยาบาลศาสตร             3,359,700                            -                                -                  -      11,760,000                    -                             -                   1,215,000                     -              16,334,700       19,084,200                       -          35,418,900.00

คณะเภสัชศาสตร             8,500,000                            -                        750,000         80,000      1,100,000                    -                  1,600,000                 1,600,000                     -              13,630,000        30,173,000      20,331,900.00        64,134,900.00

คณะรัฐศาสตร             3,600,000                            -                        181,700                -          650,000                    -                             -                       50,000                     -                4,481,700       25,512,800                       -          29,994,500.00

โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        -                              -                                -     10,444,500                -                      -                             -                             -                       -              10,444,500                    -                         -          10,444,500.00

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ             2,000,000                            -                         98,400       844,800     1,878,000       23,519,100                           -                   2,000,000        43,128,000            73,468,300        32,477,600      11,914,200.00      117,860,100.00

คณะวิทยาศาสตร             2,000,000                    192,000                       50,000     1,520,000    22,000,000                    -                  2,200,000                 4,000,000                     -              31,962,000       28,822,400      14,109,100.00        74,893,500.00

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ                        -                              -                                -     12,000,000                -                      -                             -                             -                       -              12,000,000                    -                         -          12,000,000.00

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย                        -                              -                                -           74,000                -                      -                             -                             -                       -                    74,000        17,360,300                       -          17,434,300.00

สํานักงานอธิการบดี                        -                      300,000                              -     13,240,000    38,263,000                    -                  1,800,000                           -          12,000,000            65,603,000      173,006,900      32,823,231.29      271,433,100.00

สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน                        -                              -                                -     35,856,000                -                      -                             -                             -                       -              35,856,000                    -        11,722,500.00        47,578,500.00

สํานักวิทยบริการ                        -                              -                                -          170,500          35,600                    -                             -                             -                       -                  206,100        17,363,700                       -          17,569,800.00

ผลรวมท้ังหมด            39,663,100                    542,000                   7,479,900   76,538,100  102,330,900       23,519,100                7,936,000               14,615,000        55,128,000          327,752,100      531,976,900    127,457,831.29      987,186,800.00
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 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 หมวด 5 วิธีการ
งบประมาณ ขอ 20 การจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปตองไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการรายรับใน
แตละป   และในขณะเมื่อจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป หากปรากฏวาเงินรายจายสูงกวาเงินรายรับในปนั้น 
มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจะตองขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อนําเงินรายไดเหลือจายสะสมมาสมทบเปน
รายจายในแผนงบประมาณรายจายประจําปใหสมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจะตองแสดงใหเปนที่
ประจักษวามีเหตุอันจําเปนอยางย่ิงรวมไวในคําขออนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําปดวย รายละเอียดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  

ทั้งนี้ ประมาณการรายจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ
วิทยาศาสตร  คณะเกษตรศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  คณะบริหารศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข  คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  สํานักวิทยบริการ  สํานัก
คอมพิวเตอรและเครือขาย  สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี   โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสํานักงานอธิการบดี  รวมทั้งสิ้น  853,770,000 บาท เปน
เงินงบประมาณ ประมาณการรายจายคาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 438,404,600 บาท  ประมาณการรายจาย
จากเงินรายไดแหลงอ่ืน (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) จํานวน 287,937,600  บาท และเงินรายไดเหลือ
จายสะสม จํานวน 127,457,831.29  บาท รายละเอียดตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ตารางสรุปประมาณการรายจายเงินรายได และเงินคงเหลือสะสม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
คณะ/หนวยงาน รวมเงินรายไดจาก

แหลงทุน

วิจัยภายนอก

รวมเงินรายไดจาก

การใชประโยชน

ผลงานวิจัยหรือทรัพยสิน

ทางปญญา

จากผลงานวิจัย

รวมเงินรายไดจากการ

บริหาร

จัดการหลักสูตร 

NonDegree 

หรือหลักสูตรรูปแบบใหม

รวมเงินรายไดจากการ

บริหารทรัพยากรและ

การดําเนินงานดาน

ตางๆของมหาวิทยาลัย

รวมเงินรายไดจาก

การใหบริการวิชาการ

เงินรายได

จากโรงพยาบาล

รวมเงินรายไดของ

ศูนยทดสอบและศูนย

เคร่ืองมือตางๆ

เงินรายไดจากการ

รับบริจาค

และการจัดกิจกรรม

เพ่ือหารายได

รวมเงินรายได

จากการสนับสนุน

จากหนวยงาน

ภายนอก

รวมเงินรายได

จากแหลงอ่ืน 

(นอกเหนือจาก

คาธรรมเนียม

การศึกษา) 80%

 คาธรรมเนียม

การศึกษา 

ต้ังจาย 80%

 รวมเงินรายได

คงเหลือสะสม

 รวมเงินรายไดท้ังส้ิน

(1) (2) (3) (4) (15) (6) (17) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

คณะเกษตรศาสตร               10,576,700                      40,000                    145,800                 1,798,200              2,300,000                  -                      68,800                 3,650,000                   -            18,579,500      11,258,800.00          629,000.00        30,467,300.00

คณะวิศวกรรมศาสตร                3,679,700                            -                      400,000                      72,400              7,220,000                  -                  1,800,000                   550,000                   -             13,722,100      30,028,500.00        6,860,000.00        50,610,600.00

คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร                   677,600                            -                      400,000                            -                    32,000                  -                             -                     150,000                   -              1,259,600        8,489,400.00          141,000.00          9,890,000.00

คณะศิลปศาสตร                3,600,000                            -                    3,990,400                      32,000                 910,000                  -                             -                     700,000                   -              9,232,400      27,799,800.00       8,824,900.00        45,857,100.00

คณะนิติศาสตร                           -                              -                              -                              -                6,703,200                  -                             -                     200,000                   -              6,903,200      19,859,400.00                       -          26,762,600.00

คณะบริหารศาสตร                   720,000                            -                      183,600                            -                4,520,000                  -                             -                     500,000                   -              5,923,600      53,105,000.00      20,102,000.00        79,130,600.00

คณะพยาบาลศาสตร                3,359,700                            -                              -                              -                9,408,000                  -                             -                   1,215,000                   -            13,982,700      15,267,400.00                       -          29,250,100.00

คณะเภสัชศาสตร                6,800,000                            -                      600,000                      64,000                880,000                  -                  1,280,000                 1,600,000                   -             11,224,000      24,138,400.00      20,331,900.00        55,694,300.00

คณะรัฐศาสตร                2,880,000                            -                      145,400                            -                   520,000                  -                             -                       50,000                   -              3,595,400      20,410,200.00                       -          24,005,600.00

โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                           -                              -                              -                   8,355,600                         -                    -                             -                             -                     -              8,355,600                       -                         -            8,355,600.00

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ                1,600,000                            -                        78,700                    675,800              1,502,400      23,519,100                           -                   2,000,000      43,128,000           72,504,000      25,982,100.00      11,914,200.00      110,400,300.00

คณะวิทยาศาสตร                1,600,000                    153,600                      40,000                  1,216,000            17,600,000                  -                  1,760,000                 4,000,000                   -             26,369,600      23,057,900.00      14,109,100.00        63,536,600.00

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ                           -                              -                              -                    9,600,000                         -                    -                             -                             -                     -              9,600,000                       -                         -            9,600,000.00

สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย                           -                              -                              -                        59,200                         -                    -                             -                             -                     -                   59,200      13,888,200.00                       -          13,947,400.00

สํานักงานอธิการบดี                           -                      240,000                            -                  11,992,000            36,689,800                  -                  1,440,000                           -          9,600,000          59,961,800    151,228,500.00      32,823,231.29      244,013,500.00

สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน                           -                              -                              -                  26,470,000                         -                    -                             -                             -                     -             26,470,000                       -        11,722,500.00        38,192,500.00

สํานักวิทยบริการ                           -                              -                              -                      136,400                  28,500                  -                             -                             -                     -                 164,900      13,891,000.00                       -          14,055,900.00

ผลรวมท้ังหมด               35,493,700                    433,600                 5,983,900                60,471,600            88,313,900      23,519,100                6,348,800               14,615,000      52,728,000         287,907,600    438,404,600.00    127,457,831.29      853,770,000.00
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จากแผนงบประมาณรายจายดังกลาวขางตน พบวาทุกคณะ/หนวยงาน  ตั้งแผนงบประมาณรายจาย
สมดุลกับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีขอสังเกตในการกําหนดแผนงบประมาณรายจายแบบสมดุลของบางคณะ/หนวยงาน  
ดังนี้  

คณะเกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  คณะศิลป
ศาสตร  คณะบริหารศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  คณะวิทยาศาสตร 
สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  และสํานักงานอธิการบดี  ไดพิจารณานําเงินรายไดเหลือจายสะสมมา
สมทบในประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมจํานวน  
127,457,831.29 บาท  เนื่องจากคณะ/หนวยงานมีแผนการดําเนินงานที่สําคัญและจําเปนเรงดวนตองดําเนินการ
ภายใตกรอบงบประมาณที่มีอยูอยางจํากัด ไมเพียงพอตอการดาํเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  สรุปคณะ/หนวยงานขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสม เพ่ือตั้งประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 

 
 
 
 
หมายเหต ุ  1. เงินรายไดคงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย มาจากรายการ สรุปเงินรับฝากคงเหลือ คณะ/สํานัก ท่ีอยูสวนกลาง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จากงานบัญชีกองคลัง (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 1) 

2. คณะวิทยาศาสตร /คณะเกษตรศาสตร ขอใชเงินรายไดคงเหลือสะสมที่คณะ/หนวยงาน 
3. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตรขอใชเงินรายไดคงเหลือสะสมที่มหาวิทยาลัย จากบัญชีเงินบริจาคท่ัวไปและบัญชีเงินบริจาคเพ่ือเปนทุนการศึกษา  ทั้งน้ี ภาพรวมคณะฯขาดดุล จํานวน  (26,544,344.23) 

บาท 
4. คณะเภสัชศาสตรขอใชเงินรายไดคงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย จํานวน 20,331,900 บาท มากกวา เงินรายไดคงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 จากงานบัญชีกองคลัง 

 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี

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

1.คณะวิทยาศาสตร -                      30,286,965.25       2 สิงหาคม 2562 14,109,100.00     16,177,865.25       30,286,965.25         14,109,100.00          16,177,865           

2.คณะเกษตรศาสตร -                      1,425,181.10        25 มิถุนายน 2562 629,000.00         796,181.10           1,425,181.10           629,000.00              796,181               

3.คณะวิศวกรรมศาสตร 40,684,383.71 6,860,000.00      33,824,383.71 -                      40,684,383.71         6,860,000.00            33,824,384           

4.คณะศิลปศาสตร 26,454,727.06 8,824,900.00      17,629,827.06 -                      26,454,727.06         8,824,900.00            17,629,827           

5.คณะเภสัชศาสตร 18,856,553.05 20,331,900.00     -1,475,346.95 -                      18,856,553.05         20,331,900.00          1,475,347-             

6.คณะบริหารศาสตร 182,489,736.01 20,102,000.00     162,387,736.01 -                      182,489,736.01       20,102,000.00          162,387,736         

7.วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 36,189,325.89 11,914,200.00     24,275,125.89 -                      36,189,325.89         11,914,200.00          24,275,126           

8.คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร -26,544,344.23 141,000.00         -26,685,344.23 -                      26,544,344.23-         141,000.00              26,685,344-           

9.สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 50,754,456.81        11,722,500.00     39,031,956.81 -                      50,754,456.81         11,722,500.00          39,031,957           

 10. สํานักงานอธิการบดี 400,806,817.33       32,823,231.29     367,983,586.04     -                      400,806,817.33       32,823,231.29          367,983,586         

รวม 729,691,655.63       112,719,731.29   616,971,924.34     31,712,146.35       14,738,100.00    16,974,046.35       761,403,801.98       127,457,831.29        633,945,970.69     

 คงเหลือ
 ยอดคงเหลือ

 ขอใชป 2563  คงเหลือ

(5)

คณะ/วิทยาลัย

เงินรายไดคงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย เงินรายไดคงเหลือสะสมท่ีคณะ/วิทยาลัย  รวมเงินรายไดคงเหลือ

สะสมท่ีมหาวิทยาลัย 

และคณะ/วิทยาลัย

 รวมขอใช

เงินรายไดคงเหลือสะสม

ป 2562

คงเหลือ ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 2562
 ขอใชป 2563
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ทั้งนี้  กองแผนงานไดประสานขอมูลรายงานเงินคงเหลือสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ของทุก

คณะ/หนวยงาน  รายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4   สรุปขอมูลรายงานเงินคงเหลือสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562  
คณะ/หนวยงาน เงินรายไดคงเหลือสะสม (คณะ/หนวยงาน) 

ยอดคงเหลือ 
(กองคลัง) 

ยอดคงเหลือ 
(คณะ/หนวยงาน) 

รายละเอียดเงินเงินรายไดคงเหลือสะสม 

ณ วันท่ี 30 มิ.ย.62 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
1.คณะวิทยาศาสตร   30,286,965.25 2-ส.ค.-62 สรุปเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาการพัฒนาบัณฑิตคณะ

วิทยาศาสตร ตั้งป พ.ศ. 2555-พ.ศ. 2561 
สิ้นสุด ณ วันท่ี 2 สิงหาคม 2562 (เงินรายไดคงเหลือสะสมท่ี
คณะ) 
1.ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 
168,662.17 บาท 
2.ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จํานวน 286,195.19 บาท  
3.ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จํานวน 4,069,333.77 บาท 
4.ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จํานวน 25,762,774.12 บาท 
รวมท้ังสิ้น จํานวน  30,286,965.25 บาท (เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 2) 

2.คณะเกษตรศาสตร   1,425,181.10 25-ม.ิย.-
62 

บัญชีเงินฝากออมทรัพย ชื่อบัญชี “กองทุนสงเสริมและ
พัฒนาการผลิตบัณฑิตเกษตรศาสตร ม.อุบลฯ” (เงินรายได
คงเหลือสะสมท่ีคณะ) (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
3) 

3.คณะ
วิศวกรรมศาสตร 

40,684,383.71 35,378,386.71 30-มิ.ย.-
62 

บัญชีเงินฝากสวนกลาง-กองคลัง  คณะวิศวกรรมศาสตร 
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4) 

4.คณะศิลปศาสตร 26,454,727.06 26,541,429.16 30-ม.ิย.-
62 

สรุปเงินคงเหลือสะสม คณะศิลปศาสตร 
1.บัญชีเงินฝากคลัง (111-03-00) จํานวน 
23,492,029.16 บาท 
2.บัญชีเงินฝากคลัง (111-04-00) (เงินทุนสาํรองคณะศลิป
ศาสตร 10%) จํานวน 3,049,400 บาท 
รวมท้ังสิ้น 26,541,429.16 บาท (เอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข 5) 

5.คณะเภสชัศาสตร 18,856,553.05  
23,933,852.98  

30-ก.ย.-
61 

รายงานเงินรับฝากคงเหลือ คณะเภสัชศาสตร  (เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 6) 

6.คณะบริหารศาสตร 182,489,736.0
1 

182,489,736.0
1 

30-มิ.ย.-
62 

รายงานเงินรับฝากสวนกลาง-กองคลัง คณะบริหารศาสตร 
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 7) 

7.วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข 

36,189,325.89 75,428,333.08 1-มี.ค.-62 สรุปขอมูลเงินฝากสวนกลาง -กองคลัง วิทยาลัยแพทยศาสตร
และการสาธารณสุข (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8) 
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คณะ/หนวยงาน เงินรายไดคงเหลือสะสม (คณะ/หนวยงาน) 
ยอดคงเหลือ 
(กองคลัง) 

ยอดคงเหลือ 
(คณะ/หนวยงาน) 

รายละเอียดเงินเงินรายไดคงเหลือสะสม 

ณ วันท่ี 30 มิ.ย.62 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 
8.คณะศิลปประยุกต
และสถาปตยกรรม
ศาสตร 

-
26,544,344.23 

      
951,153.25  

9 ส.ค.62 บัญชีเงินบริจาคเพ่ือเปนทุนการศึกษา และบัญชีเงินบริจาค
ทั่วไป ปพ.ศ. 2558-2562 (ที่อยูมหาวิทยาลัย) 
1.ป พ.ศ. 2558 จํานวน 183,103.25 บาท 
2.ป พ.ศ. 2559 จํานวน 200,171 บาท 
3.ป พ.ศ. 2560 จํานวน 158,019 บาท 
4.ป พ.ศ. 2561 จํานวน 271,560 บาท 
5.ป พ.ศ. 2562 จํานวน 138,300 บาท 
รวมท้ังสิน 951,153.25 บาท (เอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข 9) 

9.สํานักบริหาร
ทรัพยสินและสิทธิ
ประโยชน 

50,754,456.81  
61,119,227.38  

28-มิ.ย.-
62 

รายงานเงินรับฝากสวนกลาง-กองคลัง สํานักบริหารทรัพยสิน
และสิทธิประโยชน  (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
10) 

10. สํานักงาน
อธิการบดี 

400,806,817.3
3 

400,806,817.3
3 

30-มิ.ย.-
62 

 รายงานเงินคงเหลอืของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 มิ.ย.62 

รวม 729,691,655.6
3 
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ตารางสรุป 5  สรุปการขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จําแนกตามคณะ/หนวยงาน 
5.1 สรุปการขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมของคณะวิทยาศาสตร 
 

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
 1 คณะ

วิทยาศาสตร 
เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ

เพื่อการเรียนการสอน

สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

    

    5,533,100 ขอ (3) คณะวิทยาศาสตร  มีการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระดับปริญญาตรี จํานวน 10 หลักสูตร  

ดังน้ัน เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอน

ใหมีประสิทธิภาพ มีการจัดการหลักสูตร

เปนไปตามมาตรฐาน จึงจําเปนตองจัดหา

เคร่ืองมือและอุปกรณจัดการเรียนการสอน

ท่ีมีความพรอมและทันสมัย เพื่อสามารถ

ผลิตบัณฑิตออกไปรับใชสังคมไดอยางเต็ม

ความสามารถ และสามารถแขงขันกับ

องคกรภายนอกได ท้ังนี้ครุภณัฑสวนใหญ

ท่ีใชงานมีอายุการใชงานยาวนาน ชํารุด

จํานวนมาก จึงจําเปนตองจัดหาเพ่ือใหการ

จัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

เพื่อการเรียนการสอน

สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

   1. ดิจิทัลมัลติมิเตอร 45          2,000          90,000      

   2. แหลงจายไฟฟา   45          5,500        247,500      

   3. ดิจิทัลออสซิลโลสโคป 45         16,500        742,500      

   4. โทรทัศนประจํา

หองเรียน 

9         30,000        270,000      

   5. เครื่องวดัการดูดกลืน

แสง 

   

10         48,000        480,000      
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
   6. เครื่องอัดขึ้นรูปยาง 

(Compression Molding 

Machine) 

1       850,000        850,000      

   7. เครื่องวดัคาการนํา

ไฟฟา ชนิดต้ังโตะ  

(Conductivity) 

4         49,000        196,000      

   8. เครื่องวดัศักยไฟฟา

และหัววดั Ion Selective 

Electrode   

1       229,600        229,600      

   9. พัดลมระบายอากาศติด

เพดาน   

8          2,500          20,000      

   10. เคร่ืองเขยาแบบ

ควบคุมอุณหภมูิได   

2       180,000        360,000      

   11. เคร่ืองวัดกาซในพื้นท่ี

อับอากาศ (Gas Detector) 

2         60,000        120,000      

   12. เคร่ืองบมเพาะเชื้อ

แบบควบคุมอุณหภูมิตํ่า   

1  170,000   170,000      

   13. เคร่ืองปนหมุนเหวี่ยง

ชนิดควบคุมอุณหภูมิ   

1  460,000   460,000      

   14. เคร่ืองตรวจวัดเสียง

ในบรรยากาศ   

1  50,000   50,000      

   15. เคร่ืองสอบเทียบ

เคร่ืองวัดเสียง (Sound 

Calibrator)  

1  55,000   55,000      

   16. เคร่ืองตรวจวัดแสง   1  15,000   15,000      

   17. เคร่ืองวัดแสง (Lux 

Meter)   

1         25,000          25,000      
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
   18. เคร่ืองวัดความรอน 

(WBGT Monitor)   

1       250,000        250,000      

   19. เคร่ืองดูดอากาศมือ

ถือ 

(Piston Pump) 

1       100,000        100,000      

   20. เคร่ืองตรวจวัด

คุณภาพอากาศในอาคาร  

 (IAQ Monitor) 

1       250,000        250,000      

   21. เคร่ืองตรวจวัด

ความเร็วลม (Velocity 

Meter) 

1       100,000        100,000      

   22. ภาชนะเลี้ยงเช้ือ

ภายใตสภาวะสูญญากาศ 

(Anaerobic jar)  

5         16,500          82,500      

   23. เคร่ืองน่ึงฆาเชื้อความ

จุ 85 ลิตร   

1 350,000 350,000     

   24. เคร่ืองวัดความลึกของ

นํ้า 

1 20,000 20,000     

2 คณะ
วิทยาศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

- โครงการจัดหาครุภัณฑ

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับประมวลผลข้ันสูง 

 

 

 

80 

  

 

 

25,000 

   

2,000,000  

 

 

   2,000,000 

ขอ (3) คณะวิทยาศาสตร  มีหองปฏิบัติการระบบ

เครือขายเปนหองปฏิบัติการ ซึ่งมีความ

จําเปนตอนักศึกษา ในหลักสูตรเทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ  ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ก า ร

คอมพิวเตอร และหลักสูตรคณิตศาสตร 

โดยใชสําหรับการเรยีนการสอนในรายวิชา 

1143106 Data Communication and 

Network I แ ล ะ วิ ช า  1143107 Data 

Communication and Network II เปนหลัก 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
รวม ท้ั ง วิช าอื่ น ท่ี เกี่ ย วข อ ง กับ ระ บบ

เค รือข า ย แล ะค ว าม ปล อดภั ย  และ

เ น่ื อ ง จ า ก เ ค ร่ื อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ใ น

หองปฏิบัติการระบบเครือขายเดิมนั้น ใช

เค ร่ืองที่มี ก ารแทง จําหน ายจากห อง 

ปฏิ บั ติ ก า รอื่ นๆ  ท่ี เ ป นค รุภัณฑ แ ท ง

จําหนาย (ครุภัณฑ ป 2551) มาใชงาน

ชั่วคราว และเม่ือเคร่ืองชํารุด ไมสามารถ

ซอมแซมตอได เน่ืองจากมีอายุการใชงาน

ม านา นกว า  11 ป  ซึ่ ง ใ นแ ต ล ะ ภ าค

การศึกษา จะมี นักศึกษา ใช งานหอง

ดังกลาว ประมาณ 70-80 คน อนึ่ง การ 

Reprofile ร ะ ห ว า ง ส า ข า เ ท ค โ น โ ล ยี

สารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร จะ

ส งผล ให มีการใช งานห องปฏิ บั ติกา ร

ดังกลาวเพ่ือการเรียนการสอนในหลักสูตร

มากขึ้น เนื่องจากท้ังสองหลักสูตรจะมีการ

เรียนการสอนในรายวิชา ท่ีเก่ียวของกับ

ระบบเครือขายและความปลอดภัยมากขึ้น 

คณะฯ จึงมีความจําเปนท่ีตองจัดหาเคร่ือง

คอมพิวเตอรท่ีสามารถรองรับการจัดการ

เรียนการสอนและการบูรณาการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และทันตอสภาวการณของ

โลก 

3 คณะ
วิทยาศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

- เพื่อเปนคาใชจายใน

โครงการปรับปรุงและ

ซอมบํารุงอาคารสถานท่ี

 1 1    

6,576,000  

ขอ (2) ปรับปรุงและซอมแซม ดาดฟาและหลัง

อาคาร 3 อาคาร ไดแก อาคารเคมี อาคาร

ฟสิกส และอาคารชีวภาพ เน่ืองจากมีการ

โครงการปรับปรุงและ

ซอมบํารุงอาคารสถานท่ี
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
กลุมอาคารคณะ

วิทยาศาสตร 

ใชงานมามากกวา 27 ป  หลังคาเดิมผุ

กรอน ทําใหมีน้ําร่ัวชึมเขาถึงโครงสรางเดิม 

คณะฯ เคยมีการปรับปรุงและซอมแซม

แลวหลายครั้งแตก็ยังแกปญหาการร่ัวชึม

ไมได อีกท้ังยังมีเศษฝา กระเบ้ืองบุผนัง 

รวงหลนลงมาจากชั้นสูง ทําใหเกิดความ

อันตรายตอผู ใชอาคาร นักศึกษา และ

บุคลากร ที่ต องใชอาคารในทุกๆ  วัน 

รวมทั้งระบบไฟฟา ประปา ท่ีชํารุด ควร

ไดรับการปรับปรุง แกไข และปรับปรุง

ซอมแซมอาคารวิจัย ท่ีมีการใชงานมากวา 

15 ป จะมีกระเบ้ืองฝาผนังหลุดรอนลงมา

อยูเปนประจํา ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตราย

แกผูใชอาคาร  

สถานท่ีกลุมอาคารคณะ

วิทยาศาสตร 

รวม 14,109,100  

 
5.2 สรุปการขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมของคณะเกษตรศาสตร (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3) 
 

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 คณะ

เกษตรศาสตร 
เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยูคณะ 

ชุดเครื่องคอมพิวเตอร  
สําหรับงานประมวลผล 

15 20,000 300,000 ขอ (3) ทดแทนครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2548 ซึ่ ง มี อ า ยุ ก า ร ใ ช ง า น ม า แ ล ว
ประมาณ 15  ป และเพ่ือสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนสาขาเกษตรศาสตร 
และเทคโนโลยีการอาหาร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
2 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

เคร่ืองโปรเจคเตอร  2 16,500 33,000 ขอ (3) ทดแทนครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2556  

โครงการจัดหาครุภัณฑ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 

3 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

เคร่ืองแปลงสัญญาณ 6 3,000 18,000 ขอ (3) ทดแทนครุภัณฑประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2546 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 

4 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

เคร่ืองโทรทัศน LED 
ขนาดไมนอยกวา 50 น้ิว 

4 12,000 48,000 ขอ (3) เพ่ือใชติดต้ังในหองประชุมสัตตบุษย หอง
สั ต ต บ รร ณ แ ล ะ ห น า ห อ ง โ ถ ง ค ณ ะ
เกษตรศาสตร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
อ่ืน ยกเวนครุภณัฑดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 

5 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

กลองวงจรปด 10 1,500 15,000 ขอ (3) ทดแทนครุภัณฑกลองวงจรปดสําหรับจุดท่ี
มีการชํารดุไมสามารถใชงานได 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
อ่ืน ยกเวนครุภณัฑดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 

6 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

เคร่ืองสูบน้ํามอเตอรไฟฟา 1 50,000 50,000 ขอ (3) ใชทดแทนครุภัณฑปงบประมาณ พ.ศ. 
2539 ซึ่งมีอายุการใชงานมาแลว 23 ป 
และสูบจ ายน้ําใหกับแปลงปลูกไมผล 
แปลงปลูกพืชไร สนับสนนุนงานการเรียน
การสอน ของนักศึกษาพืชไร  พืชสวน 
ประมาณ 400 คน พ้ืนท่ีปลูกพืชประมาณ 
60 ไร  

โครงการจัดหาครุภัณฑ
อ่ืน ยกเวนครุภณัฑดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 

7 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

เลื่อยโซยนต 2 10,000 20,000 ขอ (3) เ น่ื อง จา กสํ า นั ก ง าน ไ ร ฝ ก ทด ล อ งฯ 
ประกอบดวยพืชไร พืชสวน สัตวศาสตร 
และประมง มีพ้ืนที่ประมาณ 3,000 ไร มี
สภาพเปนปาและสวนไมผล จําเปนตองมี
การตัดกิ่งไมและตนไม เพ่ือใหปลอดภัยตอ
นักศึกษาท่ีมาเรียนและสนับสนุนงานการ
เ รียนการสอน งานทดลอง วิ จัย ของ
นักศึกษา อาจารย ตัดแตงก่ิงฉีกหัก ก่ิงท่ีมี
ขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 น้ิว เลื่อยตัดก่ิง
ขนาดเล็กจะไมสามารถตัดได ตัดก่ิงท่ีมี
ความสูง  ใหความสูง ตํ่าลง เพื่อความ
สะดวกในการการดูแลรักษา และการเก็บ

โครงการจัดหาครุภัณฑ
อ่ืน ยกเวนครุภณัฑดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
เก่ียว ตัดตนไมตามแนวถนน ไมบังลมที่ย่ืน
เขาไปในแปลงปลูกพืช 

8 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

ปมนํ้าหอยโขง ขนาดไม
นอยกวา 2 แรงมา 

5       10,000      50,000  ขอ (3) เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชา
การผลิตสุกร การผลิตสัตวปก การผลิตโค
เน้ือโคนม การผลิตแพะแกะ การผลิตพืช
อาหารสัตว และการฝกงาน จํานวนศึกษา 
350 คน แ ละ เ พ่ื อทด แทนค รุ ภั ณ ฑ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2534, 2539 และ 
2559  

โครงการจัดหาครุภัณฑ
อ่ืน ยกเวนครุภณัฑดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 

9 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

เคร่ืองตัดหญาแบบสะพาย
หลัง 

8       10,000      80,000  ขอ (3) เพ่ือสนับสนุนงานการเรียนการสอนใน
พื้นท่ี 3,000 ไร ประกอบดวย 5 สวน
งาน ไดแก งานพืชไร งานพืชสวน งานสัตว
ศาสตร และงานประมง และรอบอาคาร
สํานักงานไรฝกทดลองฯ 

โครงการจัดหาครุภัณฑ
อ่ืน ยกเวนครุภณัฑดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 

10 คณะ

เกษตรศาสตร 

เงินกองทุนคงเหลือ

สะสมอยูคณะ 

เคร่ืองตัดหญาสนาม 1       15,000      15,000  ขอ (3) เพ่ือสนับสนุนการเรียน-การสอน  รายวิชา
การจัดการหญาสนาม และใชงานทางดาน
ภูมิทัศน กลุมอาคารสํานักงานไรฝกทดลอง
และหองปฏิบัติการกลาง และกลุมอาคาร
คณะเกษตรศาสตร  

โครงการจัดหาครุภัณฑ
อ่ืน ยกเวนครุภณัฑดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ใบเสนอราคา 

รวม 629,000  

 
5.3 สรุปการใชเงินรายไดคงเหลือสะสม ของคณะวิศวกรรมศาสตร   

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   
เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.คาใชสอย (คาจางเหมา) 1 2,190,000 2,190,000 ขอ (2) เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ใหบริการสําหรับการ

เรียนรูดวยตนเองนอกหองเรียนสําหรับ

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี

หองสมุดคณะ

วิศวกรรมศาสตร (ENG 

Co-Working Space) 

1.แบบรูป 

2.BOQ 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
2 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.คาใชสอย (คาจางเหมา) 1 760,000 760,000 ขอ (2) เ พ่ื อ ป รั บ ภ า พ ลั ก ษ ณ ข อ ง ค ณ ะ

วิศวกรรมศาสตร และแกปญหากลิ่ น

รบกวนจากหองนํ้าช้ัน 1 

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี

อาคาร EN6 

1.แบบรูป 

2.BOQ 

3 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1. เครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 36000 BTU 

10 50,000 500,000 ขอ (2) เพ่ือทดแทนระบบปรับอากาศเดิมท่ีมีอายุ

การใชงานเกิน 10 ป 

โครงการปรับปรุงระบบ

ปรับอากาศ กลุมอาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร 

1.ใบเสนอ

ราคา 

4 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.คากอสราง (คาจาง

เหมา) 

1 500,000 500,000 ขอ (2) เ พ่ือป รับตํ าแหน งซุ มอ าหา รบ ริ เ วณ

ด านหน าคณะ วิศวกรรมศาสตร  ใหมี

สุขลักษณะท่ีดี และแกปญหากล่ินรบกวน

อาคารเรียน 

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ี

ซุมอาหารคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

1.แบบรูป 

2.BOQ 

5 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.คากอสราง (คาจาง

เหมา) 

1 900,000 900,000 ขอ (2) เพ่ือแกปญหารอยราว ทาสีและทํากันซึม

อาคาร EN6 เนื่องจากโครงสรางอาคารท่ีมี

อายุการใชงานนาน 

โครงการซอมแซม

อาคารเรียนคณะ

วิศวกรรมศาสตร 

1.แบบรูป 

2.BOQ 

6 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.หองเรียนแบบ Smart 

Class Room 

1) จอสัมผัสอัจฉริยะ 

2) อุปกรณสายสัญญาณ

สําหรับติดต้ัง 

3) Software สําหรับการ

นําเสนอ 

2 250,000 500,000 ขอ (2) เพ่ือปรับปรุงระบบการเรียนการสอนใน

หองเรียนใหเปนแบบ Smart class room 

โครงการพัฒนา

หองเรียนอัจฉริยะ (ENG 

for Smart Class Room) 

1.ใบเสนอ

ราคา 

7 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1. computer notebook 

2. computer ต้ังโตะ 

3. โปรเจคเตอร 

(Projector) 

4. เครื่องฉายภาพ 

(Visualizer) 

5. Printer Laser 

1 1,049,000 1,049,000 ขอ (3) เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะการทํางานของ

เคร่ืองคอมพิวเตอรของบุคลากรในคณะ

วิศวกรรมศาสตร ท่ีมีอายุการใชงานเกิน 5 

ป 

โครงการพัฒนาระบบ

สารสน เทศ เ พ่ื อก า ร

เรียนการสอนและการ

บริหารจัดการ 

1.ใบเสนอ

ราคา 



- 50 - 
 

 

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
8 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.HD_TV ขนาด 43 น้ิว 

พรอมขาตั้ง 

2.ชุดไมโครโฟนไรสาย 

2 21,450 42,900 ขอ (3) เ พ่ือใช เป นปกรณชุ ดประชาสั ม พันธ  

กิจกรรมตาง ๆ ของคณะวิศวกรรมศาสตร 

โครงการพัฒนาระบบ

การประชาสัมพันธ และ

สื่อสารองคกร 

1.ใบเสนอ

ราคา 

9 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.ชุดไมโครโฟนประชุม 

ประกอบดวย 

1.ไมคประธาน 

2.ไมคผูเขารวมประชุม 

3.เคร่ืองขยายเสียง 

1 97,800 97,800 ขอ (3) เพ่ือทดแทนชุดไมโครโฟนเดิมท่ีเสื่อมสภาพ 

มีเสียงคลื่นสะทอนดังซึ่ งเปนปญหาใน

ระหว างการประชุม  และไมสามารถ

ซอมแซมได เนื่องจากมีอายุการใชงาน

มากกวา 10 ป  

โครงการพัฒนาระบบ

การประชาสัมพันธ และ

สื่อสารองคกร 

1.ใบเสนอ

ราคา 

10 คณะ

วิศวกรรมศาสตร   

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.ชุดเครือขายใยแกวนํา

แสง พรอมการติดตั้ง 

1 320,300 320,300 ขอ (3) เพ่ือทดแทนระบบเดิมท่ีเสื่อมสภาพ และ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการใหบริการระบบ

อินเตอรเน็ตภายในคณะวิศวกรรมศาสตร 

โครงการปรับปรุงระบบ

เครือขายใยแกวนําแสง

ภายในอาคาร EN6 

1.ใบเสนอ

ราคา 

รวม 6,860,000  

5.4 สรุปการใชเงินรายไดคงเหลือสะสม ของคณะศลิปศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แขวน ขนาด 48,000 

Btu. 

4  57,100   228,400  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

2 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แขวน ขนาด 30,000 

Btu. 

3  46,300   138,900  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

3 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองปรับอากาศ แบบ

แขวน ขนาด 25,000 

Btu. 

4  38,000   152,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 



- 51 - 
 

 

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
4 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 

504,000 Btu. 

2  840,000   1,680,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

5 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

กระดานกระจกไวทบอรด 

ขนาด 100 X 220 cm. 

พรอมติดต้ัง 

22  5,500   121,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนอันเกาที่ชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

6 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เกาอี้เลคเชอรหองเรียน 200  1,450   290,000  ขอ (3) ซื้อเพิ่มเพ่ือรองรับการจัดการเรียนการ

สอน 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

7 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองตัดหญาเดินตาม

แบบมีถังเก็บหญา 

1  35,000   35,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

8 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โตะทํางาน   10  5,000   50,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนอันเกาที่ชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

9 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เกาอี้ทํางาน แบบมีลอ 10  3,000   30,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนอันเกาที่ชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

10 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เกาอี้ทํางาน แบบไมมีลอ 26  3,800   98,800  ขอ (3) เพ่ือทดแทนอันเกาที่ชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

11 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ตูเย็น 6.4 คิว แบบ 2 

ประตู 

2  8,000   16,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนอันเกาที่ชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

12 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เกาอี้บารแบบเตี้ยกลม

ปรับระดับได 

4  3,000   12,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนอันเกาที่ชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
13 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

พัดลมตั้งพ้ืน 16 น้ิว ชนิด

ปรับระดับได 

10  1,600   16,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

14 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองรับโทรศพัท ชนิด

ดิจิตอล (Ip-phone)  

5  7,600   38,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

15 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองชวเลข 3  4,000   12,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

16 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ขาแขวนเคร่ืองฉายภาพ 

LCD Projector 

13  900   11,700  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

17 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองฉายภาพ LCD 

Projector / 3600 Ansi / 

1280x800 (WXGA)  

5  25,900   129,500  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

18 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองฉายภาพ LCD 

Projector / 3600 Ansi / 

1024x768 (XGA)  

6  23,900   143,400  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

19 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองฉายภาพ LCD 

Projector / 4400 Ansi / 

1024x768 (XGA)  

2  37,900   75,800  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

20 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จอรับภาพมอเตอรไฟฟา 

ขนาด 120 น้ิว อัตราสวน 

16 : 9 พรอมติดตั้ง 

2  15,000   30,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

21 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จอรับภาพมอเตอรไฟฟา 

ขนาด 150 น้ิว อัตราสวน 

16 : 9 พรอมติดตั้ง 

1  23,000   23,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
22 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จอรับภาพมอเตอรไฟฟา 

ขนาด 120 น้ิว อัตราสวน 

4 : 3 พรอมติดตั้ง 

14  10,400   145,600  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

23 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จอรับภาพมอเตอรไฟฟา 

ขนาด 150 น้ิว อัตราสวน 

4 : 3 พรอมติดตั้ง 

1  15,400   15,400  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

24 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โตะทํางาน ขนาด 150 

*60*75 cm 

18  3,900   70,200  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

25 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โตะทํางาน ขนาด 120 

*60*75 cm 

8  2,500   20,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

26 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองฉายภาพทึบแสง 

Visualizer 

10  14,900   149,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

27 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองขยายเสียง 10  4,500   45,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

28 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ไมโครโฟนไรสายแบบไมค

ถือคู 

5  13,000   65,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

29 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล 

แบบที่ 2 

30  30,000   900,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

30 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองคอมพิวเตอร All In 

One สําหรับงาน

ประมวลผล (หองประชุม) 

3  23,000   69,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
31 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุก 

สําหรับงานประมวลผล 

(หองประชุม) 

12  22,000   264,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

32 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

สแกนเนอรสําหรับงาน

เก็บเอกสาร ระดับ

ศูนยบริการ แบบท่ี 2 

10  29,000   290,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

33 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

อุปกรณกระจายสัญญาณ 

แบบที่ 2 (L2 Switch) 

ขนาด 24 ชอง 

2  21,000   42,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

34 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

อุปกรณกระจายสัญญาณ 

(L2 Switch) ขนาด 48 

ชอง 

3  40,000   120,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

35 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

อุปกรณกระจายสัญญาณ

(L2 Switch) ขนาด 16 

ชอง 

5  2,800   14,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

36 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

อุปกรณกระจายสัญญาณ

(L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 

10  1,400   14,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

37 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จอแสดงภาพขนาดไมนอย

กวา 24 น้ิว 

6  6,000   36,000  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

38 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

กลองโทรทัศนวงจรปด

ชนิดเครือขาย แบบ

มุมมองคงท่ี พรอมติดตั้ง 

1  167,500   167,500  ขอ (3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความ

ปลอดภัย 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

39 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองพิมพชนิดอิงคเจ็ต

(Multifunction) 

1  15,900   15,900  ขอ (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่งกอสรางคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
40 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

มานและพรมพรอมติดตั้ง 1  699,600   699,600  ขอ (3) เพ่ือทดแทนอันเกาที่ชํารุด โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

ใบเสนอราคา 

41 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาปรับปรุง

ทัศนียภาพหนาอาคาร

ปฏิบัติการทางภาษา 

1  100,000   100,000  ขอ (2) เพ่ือใหคณะศิลปศาสตรมีทัศนียภาพท่ี

สวยงามแกสายตาผูปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

แบบแสดง

รายการ 

ปริมาณ และ

ราคา 

42 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงหองเรียน

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ

ธุรกิจการบิน 

1  850,000   850,000  ขอ (2) เพ่ือปรับปรุงหองเรียนใหเหมาะสมแกการ

เปดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการ

บิน 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

แบบแสดง

รายการ 

ปริมาณ และ

ราคา 

43 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงหองดนตรีไทย 1  100,000   100,000  ขอ (2) เพ่ือปรับปรุงหองดนตรีไทยใหเหมาะสมแก

การจัดการเรียนการสอน  

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

แบบแสดง

รายการ 

ปริมาณ และ

ราคา 

44 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาทาสีภายในและ

ภายนอกอาคารสถาบัน

ภาษาและวัฒนธรรม 

1  350,000   350,000  ขอ (2) เพ่ือใหคณะศิลปศาสตรมีทัศนียภาพท่ี

สวยงามแกสายตาผูปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

แบบแสดง

รายการ 

ปริมาณ และ

ราคา 

45 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงหองนํ้าอาคาร

สถาบันภาษาและ

วัฒนธรรม 

1  250,000   250,000  ขอ (2) หองนํ้าอาคารสถาบันภาษาและวัฒนธรรม 

ชํารุดเสียหายมาก  
โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

แบบแสดง

รายการ 

ปริมาณ และ

ราคา 

46 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาเดินสายสัญญาณ

ภาพและเสียง 

26 6,000 156,000 ขอ (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบสัญญาณภาพ

และเสียง 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
47 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาเดินสายระบบ

เครือขายคอมพิวเตอร 

1 20,000 20,000 ขอ (2) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขาย โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

48 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาซอมบํารุงงาน

อาคารสถานที่ 

1 156,000 156,000 ขอ (2) เพ่ือซอมบํารุงอาคารสถานท่ีคณะศิลป

ศาสตร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

49 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาซอมบํารุง

อุปกรณโสตฯ 

12 5,000 60,000 ขอ (2) เพ่ือซอมบํารุงอุปกรณโสตฯ โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

50 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาซอมบํารุง

ครุภัณฑคอมพิวเตอร 

12 5,000 60,000 ขอ (2) เพ่ือซอมบํารุงครุภณัฑคอมพิวเตอร โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

51 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

คาประกันภัยรถยนต 1 25,200 25,200 ขอ (2) เพ่ือตอประกันภัยรถยนตกระบะ โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

52 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

คาประกันภัยรถยนตตู 1 38,000 38,000 ขอ (2) เพ่ือตอระกันภัยรถยนตตู โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

53 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ซอมบํารุงรถยนต 1 15,000 15,000 ขอ (2) เพ่ือซอมบํารุงรถยนตกระบะ โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

54 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ซอมบํารุงรถยนตตู 1 15,000 15,000 ขอ (2) เพ่ือซอมบํารุงรถยนตตู โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

55 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ซอมบํารุงรถจักรยานยนต 1 10,000 10,000 ขอ (2) เพ่ือซอมบํารุงรถจักรยานยนต โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
56 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาซอมบํารุงเคร่ือง

ถายเอกสาร IR 6275 

หมายเลขครุภัณฑ 

5914040000013 

(รด.) งานผลิตและบริการ

เอกสาร IR 6275 

4 15,000 60,000 ขอ (2) เพ่ือจางเหมาซอมบํารุงเคร่ืองถายเอกสาร 

IR 6275 ห ม า ย เ ล ข ค รุ ภั ณ ฑ  

5914040000013 (รด.) งานผลิตและ

บริการเอกสาร IR 6275 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

57 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาซอมบํารุงเคร่ือง

อัดสําเนาระบบดิจิตอล 

หมายเลขครุภัณฑ 

1000000023880 (ศศ.

50) งานผลิตและบริการ

เอกสาร 

4 7,000 28,000 ขอ (2) เพ่ือจางเหมาซอมบํารุงเคร่ืองอัดสําเนา

ระบบH58ดิ จิตอล  หมายเลขครุภัณฑ  

1000000023880 (ศศ .50) ง านผ ลิ ต

และบริการเอกสาร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

58 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาซอมบํารุงเคร่ือง

ตัดกระดาษ หมายเลข

ครุภัณฑ LA 04-211-

001/46 งานผลิตและ

บริการเอกสาร 

4 3,000 12,000 ขอ (2) เพ่ือจางเหมาซอมบํารุงเคร่ืองตัดกระดาษ 

หมายเลขครุภัณฑ LA 04-211-001/46 

งานผลิตและบริการเอกสาร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

59 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาซอมบํารุงเคร่ือง

เรียงเอกสาร หมายเลข

ครุภัณฑ LA 04-145-

002/58 งานผลิตและ

บริการเอกสาร 

4 2,000 8,000 ขอ (2) เพ่ือจางเหมาซอมบํารุงเคร่ืองเรียงเอกสาร 

หมายเลขครุภัณฑ LA 04-145-002/58 

งานผลิตและบริการเอกสาร 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

60 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาปรับปรุงบาน

หนาตางพรอมติดต้ังพัด

ลมดูดอากาศ 

2 7,000 14,000 ขอ (2) เพ่ือจางเหมาปรับปรงุบานหนาตางพรอม

ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ 

โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
61 คณะศิลปศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จางเหมาดูแลลิฟต

ประจําเดือน 

12 2,000 24,000 ขอ (2) เพ่ือจางเหมาดูแลลิฟตประจําเดือน โครงการจัดหาครุภัณฑ

และสิ่ งกอสร างคณะ

ศิลปศาสตร 

 

รวม 8,824,900  

 
5.5 สรุปการใชเงินรายไดคงเหลือสะสม ของคณะเภสัชศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 คณะเภสัชศาสตร เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

 - คากอสราง  

(โครงการสมทบคา

กอสรางอาคารนวัตกรรม

การเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ) 

1 16,205,600 16,205,600 ขอ (2) คณะเภสัชศาสตร ไดรับจัดสรร

งบประมาณในการดําเนินการกอสราง

อาคารนวัตกรรมการเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ  ในวงเงิน 

192,537,900 บาท ประกอบดวย เงิน

งบประมาณแผนดิน จํานวนเงิน 

158,843,800 บาท  และตองใชเงิน

รายไดสมทบการดําเนินการกอสราง

ดังกลาว จํานวนเงินท้ังสิ้น 33,694,100 

บาท  เน่ืองจากงบกอสรางดังกลาวเปนงบ

ผูกพัน 3 ป  ซึ่งตองใชเงินรายไดสมทบการ

กอสรางแบงงวดงานแตละปดังเอกสารท่ี

แนบ 1 สรุปไดดังนี้ 

 - งวดท่ี 1-9 (ปงบประมาณ 2562) 0  

บาท 

 - งวดท่ี 10-19 (ปงบประมาณ 2563) 

จํานวนเงิน 16,205,600  บาท  

 - งวดท่ี 20-24 (ปงบประมาณ 2564) 

โครงการสมทบคา

กอสรางอาคาร

นวัตกรรมการเรียนรู

ทางวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
จํานวนเงิน 13,964,400 บาท 

       ดังน้ัน ซึ่งคณะเภสัชศาสตร ตองใช

เงินรายไดมาสมทบคากอสรางตามงวดงาน

ท่ีกําหนดไวในแผนการเบิกจายคากอสราง  

โดยในป 2563 ตองใชเงินรายไดสมทบ

เปนเงินท้ังสิ้น  16,205,600  บาท และ

ในป 2564 มีการใชเงินรายไดมาสมทบคา

กอสรางสวนท่ีเหลือท่ีตองสมทบดวยเงิน

รายได  จํานวนเงิน 13,964,400 บาท  

ในการนี้ จึงมีความจําเปนตองขออนุมัติ

ใชเงินรายไดคงเหลือสะสมในสวนของ

คณะเภสัชศาสตร ที่จัดเก็บที่

มหาวิทยาลัย มาสมทบคากอสรางใน

ปงบประมาณ 2563 เปนจํานวนเงิน 

16,205,600 บาท  เพื่อใหสามารถ

ดําเนินการกอสรางไดตามเปาหมายและ

แผนท่ีกําหนด   

    - คาควบคุมงาน  

(โครงการสมทบการ

กอสรางอาคารนวัตกรรม

การเรียนรูทาง

วิทยาศาสตรสุขภาพ (คา

ควบคุมงาน)   ) 

   

1 3,900,000 3,900,000 ขอ (2)  เพ่ือเปนคาใชจายโครงการสมทบคา

ควบคุมงานการกอสรางอาคารนวัตกรรม

การเรียนรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ซ่ึง

ไดรับจัดสรรงบประมาณแผนดินให

ดําเนินงานกอสรางในวงเงิน 

192,537,900 บาท ซึ่งเปนงบผูกพัน 3 ป 

มีแผนการเบิกจายคาควบคุมงานกอสราง

คิดเปนรอยละ 5.25 ของงบประมาณคา

กอสรางท้ังหมด โดยแบงการเบิกจายคา

ควบคุมงานดังกลาวตามงบผูกพัน 3 ป  

โครงการสมทบคา

กอสรางอาคาร

นวัตกรรมการเรียนรู

ดานวิทยาศาสตร

สุขภาพ (คาควบคุมงาน) 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
ดังน้ี  

 - ปที่ 1 (ปงบประมาณ พ.ศ. 2562) งวด

ท่ี 1-9  - ระยะเวลาควบคุมงาน จํานวน 9 

เดือน (เดือนมกราคม - กันยายน 2562)  

คาควบคุมงานเทากับ  2,600,000 บาท  

 - ปที่ 2 (ปงบประมาณ พ.ศ.2563) งวดท่ี 

10-21 - ระยะเวลาควบคุมงาน 12 เดือน 

คาควบคุมงานจํานวนเงิน 3,900,000 

บาท 

 - ปที่ 3 (ปงบประมาณ พ.ศ.2564) งวดท่ี 

22-24 - ระยะเวลาควบคุมงาน 3 เดือน 

คาควบคุมงานจํานวนเงิน 1,300,000 

บาท  

     รวมงบคาควบคุมงานกอสรางผูกพัน 3 

ป เปนเงินท้ังสิ้น  7,800,000 บาท จึงใคร

ขออนุมัติใชเงินรายไดสะสมคงเหลือใน

สวนของคณะเภสัชศาสตรท่ีจัดเก็บท่ี

มหาวิทยาลัยเพ่ือเปนคาควบคุมงาน

กอสรางในปที่ 2 (ปงบประมาณ พ.ศ. 

2563) วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,900,000 

บาท  ท้ังนี้  เพ่ือใหสามารถดําเนิน การ

กอสรางอาคารไดตามแบบรูปรายการและ

เปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด จึงมีความ

จําเปนตองมีงบประมาณรองรับการ

ดําเนินงานดานนี้ 

    - เงินอุดหนุนท่ัวไป  1 226,300.00 226,300 ขอ (2) เน่ืองจากเงินเหลือจายสะสมจากโครงการ

กอสรางหอพระไภสัชคุรุไวฑูรย 

โครงการสืบสาน

ประเพณีสักการะบูชา
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
ประภาตถาคต เปนเงินรายไดจากการ

บริจาคโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

สมทบการกอสราง การปรับปรุง และ

ดําเนินงานตางๆ ที่เก่ียวของกับ 

หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ซึ่ง

เปนพระพุทธรูปประจําวิชาชีพและประจํา

คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เพ่ือธํารงและสืบ 

สานประเพณีอันดีงามของไทย บุคลากร 

และนักศึกษา ตระหนักในคุณคา  

และมีสวนรวมในการอนุรักษ 

ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเปนพันธกิจหลักและ 

ยุทธศาสตรของคณะเภสัชศาสตรดานการ

อนุรักษขนบธรรมเนียมประเพณ ี

อันดีงามของไทย ซึ่งคณะเภสัชศาสตรไดมี

การตั้งแผนงบประมาณโครงการ 

ดังกลาวน้ีตอเนื่องมาตั้งแตปงบประมาณ 

2554 เปนตนมา โดยตั้งเปนงบ 

ผูกพันเพ่ือรองรับการดําเนินงานท่ี

เก่ียวของกับหอพระ จนกวาการเบิกจาย 

งบประมาณโครงการซึ่งเปนไปตาม

วัตถุประสงคของผูบริจาคจะครบถวน 

ท้ังหมด  ในปงบประมาณ 2563 ขอตั้ง

แผนงบประมาณเพ่ือรองรับในกรณ ี

ท่ีมีการจัดกิจกรรมทําบุญและใหนักศึกษา 

อาจารย บุคลากรเขากราบสักการะบูชา

องคพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต 

องคพระไภสัชคุรุไวฑูรย

ประภาตถาคต 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
(องคบัว) เพ่ือ 

เปนศิริมงคลแกนักศึกษากอนการเขารับ

การสอบใบประกอบวิชาชีพ 

เภสัชกรรม อันเปนการปลูกฝงขนมธรรม

เนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ 

อาจจะใชในการจางเหมาซอมแซมหอพระ

ในจุดท่ีมีการชํารุด ท้ังน้ี การดําเนินงาน

ดังกลาวเปนไปตามวัตถุประสงคและ

เจตนารมณของ 

ผูบริจาค 

รวม 20,331,900  

 
5.6 สรุปการใชเงินรายไดคงเหลือสะสม ของคณะบริหารศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 คณะบริหาร

ศาสตร 
เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เกาอี้ Lecture 200 2,500 500,000 ขอ (3) ปรับปรุงหองเรียนแลวเสร็จ ขาดอุปกรณ

ประจําหองเรียน อาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

ใบเสนอราคา 

2 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เกาอี้เอนกประสงค 200 1,800 360,000 ขอ (3) ปรับปรุงหองเรียนแลวเสร็จ ขาดครุภัณฑ

ประจําหองเรียน คณะบริหารศาสตร ช้ัน 

4  

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

3 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เกาอี้แบบสตู 6 3,500 21,000 ขอ (3) รอง รับการขยายพ้ื นท่ีห อ งสมุ ดและ

เพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

4 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เกาอี้ท่ีน่ังมีบุนุมพนักพิง มี

ลอ ปรับระดับ 

10 5,000 50,000 ขอ (3) รอง รับการขยายพ้ื นท่ีห อ งสมุ ดและ

เพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

5 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 

18,000 BTU 

2 30,000 60,000 ขอ (3) รองรับการขยายพ้ืนท่ีหองสมุดเน่ืองจาก

หองท่ีขยายยังไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

6 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองปรับอากาศขนาด 

24,000 BTU 

2 35,000 70,000 ขอ (3) รองรับการขยายพ้ืนท่ีหองสมุดเน่ืองจาก

หองท่ีขยายยังไมมีเคร่ืองปรับอากาศ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

7 
 

คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เบาะรองน่ัง 10 300 3,000 ขอ (3) รอง รับการขยายพ้ื นท่ีห อ งสมุ ดและ

เพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

8 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

แผนรองพ้ืนนั่ง 5 1,300 6,500 ขอ (3) รอง รับการขยายพ้ื นท่ีห อ งสมุ ดและ

เพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

9 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โตะ+เกาอ้ี คอมพิวเตอร 

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 1-3 

80 6,000 480,000 ขอ (3) เปลี่ยนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 1-3 โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

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

 
คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โตะ+เกาอ้ี อาจารยผูสอน 7          13,000  91,000 ขอ (3) ใชในหองเรียนใหมท้ังหมด โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

11 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โตะเอนกประสงค 100 5,800 580,000 ขอ (3) หองเรียนอาคารคณะบริหารศาสตร ชั้น 4 

สําหรับหองปรับปรุงใหม 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

12 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โตะญี่ปุน 2 1,600 3,200 ขอ (3) รอง รับการขยายพ้ื นท่ีห อ งสมุ ดและ

เพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

13 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

กระดาน 2 8,000 16,000 ขอ (3) รองรับการขยายพ้ืนท่ีหองสมุด ซึ่งจัดเปน

หองยอยผู ใช บิการสมารถใช เปนหอง

ประชุมยอยหรือเปนหองติวหนังสือของ

ผูใชบริการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

14 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

กระดาษไวทบอรด แบบ

กระจก 

2 15,000 30,000 ขอ (3) ติดตั้ง MS 302 และ MS424 โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

15 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

กลองทอม สําหรับให

นักศึกษาทํากิจกรรม 

2 4,500 9,000 ขอ (3) งานกิจการนักศึกษา โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

16 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ช้ันวางหนังสือ 4          26,000  104,000 ขอ (3) รองรับการขยายพ้ืนท่ีหองสมุดและจํานวน

หนังสือท่ีเพ่ิมขึ้น 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

17 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ชุดเกาอ้ีแบบสตูล 3            7,500  22,500 ขอ (3) รอง รับการขยายพ้ื นท่ีห อ งสมุ ดและ

เพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

18 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ชุดเคานเตอรบริการ 1 40,000 40,000 ขอ (3) เพ่ือใชเปนจุดใหบริการยืมคืนเน่ืองจากชุด

เดิมชํารุด 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

19 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ชุดโซฟา 2 40,000 80,000 ขอ (3) รอง รับการขยายพ้ื นท่ีห อ งสมุ ดและ

เพียงพอตอจํานวนผูเขาใชบริการ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

20 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ฐานบล็อคสปริง หุมผาร้ิว

เทา สูง 10 น้ิว 

2 2,700 5,400 ขอ (3) สําหรับใชประกอบการเรียนการสอน HTM โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

21 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ท่ีนอนสปริง หาผาร้ิวหนา 

8 น้ิว 3.5*6.5 ฟุต 

2 2,700 5,400 ขอ (3) สําหรับใชประกอบการเรียนการสอน HTM โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 

 

22 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

พัดลมโคจร ขนาด 16 น้ิว 6 2,500 15,000 ขอ (3) รองรับการขยายพ้ืนท่ีหองสมุดกรณีเปด

หองใหผูใชบริการนอกเวลาราชการจะให

ผูใชบริการเปดพัดลมแทนการเปด

เคร่ืองปรับอากาศ 

โ ค ร ง ก า ร จั ด ซื้ อ

ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน

การเรียนการสอนดาน

สังคมศาสตร 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
23 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

1.ระบบกันซึมช้ัน 3 

อาคารเรียนหลังเกา 

1 350,000 350,000 ขอ (2) นํ้ารั่วซึมชั้น 3 อาคารเรียนหลังเกา โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

24 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

2.ระบบกันซึมช้ัน 4 

อาคารเรียนหลังเกา 

1 250,000 250,000 ขอ (2) นํ้ารั่วซึมชั้น 4 อาคารเรียนหลังเกา โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

25 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

3.ปรับปรุงหองเรียนช้ัน 4 

อาคารคณะบริหารศาสตร 

1 1,500,000 1,500,000 ขอ (2) ปรับปรุงหองเรียนชั้น 4 อาคารคณะ

บริหารศาสตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสําหรับการ

เรียนการสอน 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

26 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

4.ปรับปรุงหองเรียน 201

และ424 

1 450,000 450,000 

ขอ (2) 

ปรับปรุงหองเรียน 201และ424 เพื่อเพ่ิม

พื้นท่ีสําหรับการเรียนการสอน 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

27 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

5.ปรับปรุงขยายศูนย

สารสนเทศ อาคารคณะ

บริหารศาสตร 

1 400,000 400,000 ขอ (2) ปรับปรุงขยายศูนยสารสนเทศ อาคารคณะ

บริหารศาสตร  

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

28 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

6.ปรับปรุงหองน้ํา ช้ัน 1

และ 2 ฝงโรงอาหาร 

1 700,000 700,000 ขอ (2) ปรับปรุงหองนํ้า ช้ัน 1และ 2 ฝงโรงอาหาร 

เน่ืองจากชํารุด ทําใหไมเพียงพอตอการใช

งาน 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

29 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

7.ปรับปรุงหองพัก

อาจารย HTM ชั้น 3 เปน

หองเรียนขนาดเล็ก (รอ

แบบและ BOQ) 

1 150,000 150,000 ขอ (2) ปรับปรุงหองพักอาจารย HTM ชั้น 3 เปน

หองเรียนขนาดเล็ก (รอแบบและ BOQ) 

เพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนการสอน 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

30 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

8.ปรับปรุงหอง 

MS202/2 - MS203 เปน

หองคอมพิวเตอร 4 (รอ

แบบและ BOQ) 

1 2,500,000 2,500,000 ขอ (2) ปรับปรุงห อง  MS202/2 - MS203 เปน

หองคอมพิวเตอร 4 (รอแบบและ BOQ) 

เพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนการสอน 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
31 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

9.ปรับปรุงอาคารเรียน

รวม 1 ชั้น 1 และหองน้ํา

ช้ัน 2  (รอแบบและ BOQ) 

1 1,200,000 1,200,000 ขอ (2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 1 และ

หองนํ้าชั้น 2  (รอแบบและ  BOQ) เพิ่ม

พื้นที่การเรียนการสอน 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

32 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

10.ปรับปรุงอาคารเรียน

รวม 1 ชั้น 2 (รอแบบและ 

BOQ) 

1 2,000,000 2,000,000 ขอ (2) ปรับปรุงอาคารเรียนรวม 1 ชั้น 2 (รอแบบ

และ BOQ) 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

33 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

11.คาออกแบบกอสราง 1 200,000 200,000 ขอ (2) คาออกแบบกอสราง โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

34 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

12.ปรับปรุงตกแตงผนัง

อาคารเรียน คณะบริหาร

ศาสตร 

1 800,000 800,000 ขอ (2) ปรับปรุงตกแตงผนังอาคารเรียน คณะ

บ ริ ห า ร ศ า ส ต ร  เ พ่ื อ ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ภาพลักษณใหโดดเดน 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

35 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

13.ปรับปรุงโรงอาหาร

คณะบริหารศาสตร 

1 5,000,000 5,000,000 ขอ (2) ปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร 

เพ่ือการปรับปรุงภาพลักษณใหโดดเดน 

และใหถูกสุขลักษะ 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

36 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

14.ปรับปรุงหอง

เอนกประสงค ชั้น 4  

อาคารคณะบริหารศาสตร 

1 400,000 400,000 ขอ (2) ปรับปรุงหองเอนกประสงค ชั้น 4  อาคาร

คณะบริหารศาสตร เพื่อรองรับการเรียน

การสอน และ การปรับปรุงภาพลักษณ 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

37 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

15.ปรับปรุงโรงจอดรถ

ดานหลังคณะฯ อาคาร

คณะบริหารศาสตร 

1 950,000 950,000 ขอ (2) ปรับปรุงโรงจอดรถดานหลังคณะฯ อาคาร

คณะบริหารศาสตร และอํานวยความ

สะดวกใหกับนักศึกษา 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

38 คณะบริหาร

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

16.กอสรางลานจอดรถ 1 700,000 700,000 ขอ (2) กอสรางลานจอดรถ  และอํานวยความ

สะดวกใหกับนักศึกษา และบุคลากร 

โครงการกอสรางและ

ปรับปรุงอาคารสถานท่ี 

 

รวม  20,102,000   
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5.7 สรุปการใชเงนิรายไดคงเหลือสะสม ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 วิทยาลัย

แพทยศาสตร

และการ

สาธารณสุข 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โครงการเพ่ิมศักยภาพการ
ใหบริการทางการแพทยสู
ความเปนเลิศ  

1 2,543,400 2,543,400 ขอ (7) สํ าหรับการป รับป รุงและพัฒนาการ
ใหบริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกอบดวย การยกระดับ
คุณภาพการใหบริการแพทยฉุกเฉิน การ
เตรียมความพรอมและการเปดใหบริการ
งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง การพัฒนา
ระบบบริการคลินิกเฉพาะทาง การเตรียม
ความพรอมและการเปดใหบริการหอ
ผูปวยใน  
 

โครงการเพ่ิมศักยภาพ
ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ท า ง
การแพทยสูความเปน
เลิศ  

 

2 วิทยาลัย

แพทยศาสตร

และการ

สาธารณสุข 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โครงการ Smart Digital 
Hospital ตามนโยบาย 
Thailand 4.0  

1 694,240 694,240 ขอ (7) เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ข อ ง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดวย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน การพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทยผานแอพพลิเคชั่นบน
โทรศัพทมือถือ การลงทะเบียนรับบริการ
ดวยตนเอง ระบบจอแสดงคิวตรวจและ
ประชาสัมพันธ การบันทึกขอมูลผูปวยผาน
เทคโนโลยีไรสาย รวมถึงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศโรงพยาบาลท้ังในสวนของ 
Software และ Hardware  
 

โครงการ Smart Digital 
Hospital ตามนโยบาย 
Thailand 4.0  

 

3 วิทยาลัย

แพทยศาสตร

และการ

สาธารณสุข 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โครงการจัดทําแผนแมบท
และปรับปรุงภูมิ
สถาปตยกรรม
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

1 976,600 976,600 ขอ (7) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
กําหนดเปาประสงคทางยุทธศาสตร ให
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป น โ รงพยาบาล ท่ี ได รับการ พัฒนา
มาตรฐานดานอาคาร สภาพแวดลอมและ
ภูมิทัศนท่ีมีความสวยงามทางสุนทรีภาพ มี
ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ใ น
โรงพยาบาลโดยใชหลักการสุขาภิบาล
อยางย่ังยืนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี

โ ค รงการ จัด ทํ าแ ผ น
แมบทและปรับปรุงภูมิ
ส ถ า ป ต ย ก ร ร ม
โ ร ง พ ย า บ า ล
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  

 



- 69 - 
 

 

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
การจัดสิ่งแวดลอมท่ัวไปท้ังภายในและ
ภายนอกอาคาร โดยจัดใหมีมีพื้นท่ีสีเขียว 
และพ้ืนท่ีพักผอนที่สรางความรู สึกผอน
คลายสอดคลองกับชีวิตและวัฒนธรรม
ทองถิ่นสําหรับผูปวยรวมท้ังผูมารับบริการ 
ตลอดจนการเตรียมพรอมสําหรับการ
ขยายการใหบริการทางการแพทย ให
เพียงพอตอความสําหรับประชาชนพื้นท่ีท่ี
จะเพ่ิมขึ้นอยางมากในอนาคตโดยมุงเนน
ใหโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เปนโรงพยาบาล ท่ีมี การ จัดการด าน
สิ่ งแวดลอม ท่ีดี   โดยการสํ ารวจและ
ออกแบบแผนแมบทรวมถึงปรับปรุงภูมิ
สถาปตยกรรมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ใหมี ความสวยงามทาง
สุ นท รียภาพ  รักษาระบบนิ เ วศแล ะ
สิ่งแวดลอมท่ีดีของโรงพยาบาล และเปน
ก า ร เ ต รี ยม ค วาม พร อ ม เ พ่ื อ รับ ร อ ง
มาตรฐาน Green & Clean Hospital 
 

4 วิทยาลัย

แพทยศาสตร

และการ

สาธารณสุข 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โครงการชําระหน้ีเงินยืม
ทุนสํารองมหาวิทยาลัย  

1 5,000,000 5,000,000 ขอ (4) เพ่ือชําระหน้ีเงินยืมทุนสํารองมหาวิทยาลัย 
ต ามแผน ท่ี กํ าหนด  ท่ี มี มติ จา กสภ า
มหาวิทยาลัยในการชําระหน้ีคืนเงินยืมทุน
สํารอง 
 

โครงการชําระหนี้เงินยืม
ทุนสํารองมหาวิทยาลัย  

 

5 วิทยาลัย

แพทยศาสตร

และการ

สาธารณสุข 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โครงการสมทบคากอสราง
อาคารโภชนาการ 

1 2,700,000 2,700,000 ขอ (1) เพ่ือสมทบเงินนอกงบประมาณในการ
กอสรางอาคารโภชนาการ จํานวน 90 
ล า นบา ท  ( ผู ก พั น  2 ป  )  เ งิ น น อ ก
งบประมาณท่ีตองสมทบ รอยละ 17.5 % 
จํานวน 15,750,000 บาท โดยสมทบใน
ป พ.ศ. 2563 จํานวน 2,700,000 บาท 

โ ค ร ง ก า ร ส ม ท บ ค า
ก อ ส ร า ง อ า ค า ร
โภชนาการ 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
แ ล ะ ใ น ป  พ . ศ . 2564 จํ า น ว น 
13,500,000 บาท 
 

รวม 11,914,240  

5.8 สรุปการใชเงินรายไดคงเหลือสะสม ของคณะศลิปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 คณะศิลป

ประยุกตและ
สถาปตยกรรม
ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

โตะเล่ือยวงเดือนขนาด 

10 น้ิว 

1 24,300 24,300 ขอ (3) เน่ืองดวยครุภัณฑเดิมมีความชํารุดและ

ผานการใช งานการเ รียนการสอนเปน

เวลานาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการ

เรียนการสอนบอยคร้ัง  

โครงการผลิต บัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต

และการออกแบบ 

ใบเสนอราคา

รานคา 

2 คณะศิลป

ประยุกตและ

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เลื่อยวงเดือน ขนาด 7 น้ิว  1 4,200 4,200 ขอ (3) เน่ืองดวยครุภัณฑเดิมมีความชํารุดและ

ผานการใช งานการเ รียนการสอนเปน

เวลานาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการ

เรียนการสอนบอยคร้ัง  

 

โครงการผลิต บัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต

และการออกแบบ 

ใบเสนอราคา

รานคา 

3 คณะศิลป

ประยุกตและ

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เลื่อยวงเดือน ขนาด 9 น้ิว 1 5,600 5,600 ขอ (3) เน่ืองดวยครุภัณฑเดิมมีความชํารุดและ

ผานการใช งานการเ รียนการสอนเปน

เวลานาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการ

เรียนการสอนบอยคร้ัง  

 

โครงการผลิต บัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต

และการออกแบบ 

ใบเสนอราคา

รานคา 

4 คณะศิลป

ประยุกตและ

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ชุดเครื่องปมลม #2HP 

PP32P (148L) 3 สูบ  

1 19,800 19,800 ขอ (3) เน่ืองดวยครุภัณฑเดิมมีความชํารุดและ

ผานการใช งานการเ รียนการสอนเปน

เวลานาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการ

เรียนการสอนบอยคร้ัง  

 

โครงการผลิต บัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต

และการออกแบบ 

ใบเสนอราคา

รานคา 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
5 คณะศิลป

ประยุกตและ

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

เคร่ืองแปนหมุนไฟฟา 

Pottery Wheel PW-02  

2 21,050 42,100 ขอ (3) เน่ืองดวยครุภัณฑเดิมมีความชํารุดและ

ผานการใช งานการเ รียนการสอนเปน

เวลานาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการ

เรียนการสอนบอยคร้ัง  

 

โครงการผลิต บัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต

และการออกแบบ 

ใบเสนอราคา

รานคา 

6 คณะศิลป

ประยุกตและ

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จักรเย็บผาไฟฟา

อุตสาหกรรม  

1 15,000 15,000 ขอ (3) เน่ืองดวยครุภัณฑเดิมมีความชํารุดและ

ผานการใช งานการเ รียนการสอนเปน

เวลานาน ทําใหเกิดอุบัติเหตุระหวางการ

เรียนการสอนบอยคร้ัง  

 

โครงการผลิต บัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต

และการออกแบบ 

ใบเสนอราคา

รานคา 

7 
 

คณะศิลป

ประยุกตและ

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

หุนเดรปปง ไชด 6 (หุน

ผา)   

4 4,350 17,400 ขอ (3) ครุภัณฑสํ าหรับการเ รียนการสอนไม

เพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานจริง ใช

สําหรับขึ้นรูปงานประกวดนักศึกษา  

โครงการผลิต บัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต

และการออกแบบ 

ใบเสนอราคา

รานคา 

8 คณะศิลป

ประยุกตและ

สถาปตยกรรม

ศาสตร 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

กระดานไวทบอรด

ลอเลื่อน 

3 4,200 12,600 ขอ (3) ครุภัณฑไมเพียงพอสําหรับการเรียนการ

สอนระบบปฏิบัติการ 

โครงการผลิต บัณฑิต

สาขาวิชาศิลปประยุกต

และการออกแบบ 

ใบเสนอราคา

รานคา 

รวม 141,000  

5.9 สรุปการใชเงินรายไดคงเหลือสะสม ของสํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 สํานักบริหาร

ทรัพยสินและ
สิทธิประโยชน 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ชําระคืนเงินคากอสราง

หอพักนักศึกษา 

1 11,722,500 11,722,500  ขอ (2) เพ่ือคืนเงินคากอสรางหอพักนักศึกษาตาม

แผนการคืนเงินคาหอพักนักศึกษา  จํานวน

เงนิ 15,000,000 บาท  

ชําระคืนเงินคากอสราง

หอพักนักศึกษา 
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
รวม 11,722,500  

 
5.10 สรุปการใชเงินรายไดคงเหลือสะสม ของสํานักงานอธิการบด ี 

ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
1 สํานักงาน

อธิการบดี 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

รถยนตโดยสารปรับ

อากาศ 

1 6,300,000 6,300,000 ขอ (3) เ พ่ื อ จั ดห า รถ ยนต โ ด ยสา ร เพิ่ ม เ ติ ม 

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีรถยนตโดยสารไม

เพียงพอตอการรับสงอาจารยและนักศึกษา

ทําการเรียนการสอนนอกที่ตั้ งและ จัด

กิจกรรมภาคสนาม และรถยนตท่ีมีอยูใช

งานมานาน ชํารุดบอยคร้ัง ประกอบกับได

ดําเนินการจัดหาตามระเบียบพัสดุแลว 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ของมหาวิทยาลัย 

 

2 สํานักงาน

อธิการบดี 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

รถยนตโดยสารปรับ

อากาศ (ขนาดเล็ก) 

2 2,300,000 4,600,000 ขอ (3) เพ่ือจัดหารถยนตโดยสารพรอมตกแตง

ภายใน/ภายนอก  เ พ่ิมเติมจากท่ีมีอยู  

เน่ืองจากมีรถยนตโดยสารไมเพียงพอตอ

การรับสงอาจารยและนักศึกษาทําการ

เรียนการสอน/จัดกิจกรรมนอกท่ีตั้ง และ

รถยนตท่ีมีอยูใชงานมานาน ชํารุดบอยคร้ัง 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ

ของมหาวิทยาลัย 

 

3 สํานักงาน

อธิการบดี 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จัดชื้อระบบรักษาความ

ปลอดภัยดวยกลองวงจร

ปดผานเครือขายแบบรวม

ศูนย 

1 9,000,000 9,000,000 ขอ (3) จัดชื้อระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลอง

วงจรปดผานเครือขายแบบรวมศูนย 

โครงการสวนกลาง

มหาวิทยาลัยดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (1015) 

 

4 สํานักงาน

อธิการบดี 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จัดหาอุปกรณสําหรับการ

ออกกําลังกายและ

ปรับปรุงระบบประจําศูนย

1 8,500,000 8,500,000 ขอ (3) จัดหาอุปกรณสําหรับการออกกําลังกาย

และปรับปรุงระบบประจําศูนยออกกําลัง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

โครงการสวนกลาง

มหาวิทยาลัยดาน
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ลําดับ หนวยงาน แหลงงบประมาณ รายการคาใชจาย จํานวน ราคาตอหนวย จํานวนเงิน 
ตามระเบียบฯ  

ฉบับที่ 2 ขอ 20 
เหตุผลความจําเปน โครงการ 

เอกสาร
ประกอบการ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 
ออกกําลังมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (1015) 

5 สํานักงาน

อธิการบดี 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

จัดชื้อรถบรรทุกน้ํา

อเนกประสงค  

1 2,500,000 2,500,000 ขอ (3) จัดชื้อรถบรรทุกน้ําอเนกประสงค โครงการสวนกลาง

มหาวิทยาลัยดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี (1015) 

 

6 สํานักงาน

อธิการบดี 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

กองทุนพัฒนาบุคลากร 1 423,231.29 423,231.29 ขอ (8) เพ่ือจัดสรรเปนกองทุนพัฒนาบุคลากร ซึ่ง

เ ป น ไ ปต า ม ระ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธา นีว าด วย กอง ทุนพัฒนา

บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. 

2555 แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

อุบลราชธานีเร่ือง หลักเกณฑวิธีการและ

เงื่อนไขการจัดสรรทุนการศึกษาบุคลากร

สายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพ.ศ. 2556 

โครงการกองทุนพัฒนา

บุคลากร 

บัญชีกองทุน

พัฒนา

บุคลากร  

7 สํานักงาน

อธิการบดี 

เงินรายไดคงเหลือ

สะสมอยูที่

มหาวิทยาลัย 

ค า ใ ช จ า ย ดํ า เ นิ น ง า น

โครงการ พัฒนา ระ บบ

จัดการการเ รียนรู  UBU 

LMS แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า

อาจารยในศตวรรษที่ 21 

1 1,500,000.00 1,500,000.0

0 

ขอ (8) เพ่ือพัฒนาระบบจัดการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยใหรองรับการจัดการเรียน

การสอนแบบ Online หรือ แบบผสม โดย

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการ

สอนรูปแบบใหม ซ่ึงมหาวิทยาลัยสนับสนุน

และสงเสริมใหอาจารย สามารถผลิตส่ือ

การเ รียนรู รูปแบบต างๆ ด วยตนเอง 

สามารถออกแบบและสรางสื่อการสอนให

สอดรับกับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 

21 

โครงการพัฒนาระบบ

จัดการการเรียนรู UBU 

LMS และการพัฒนา

อาจารยในศตวรรษท่ี 

21 

 

รวม 32,823,231  
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 จากประมาณการรายจายงบประมาณเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ/

หนวยงาน  รวมท้ังสิ้น  853,770,000 บาท เปนเงินงบประมาณ ประมาณการรายจายคาธรรมเนียมการศึกษา 

จํานวน 438,404,600 บาท  ประมาณการรายจายจากเงินรายไดแหลงอ่ืน (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) 

จํานวน 287,937,600  บาท และเงินรายไดเหลือจายสะสม จํานวน 127,457,831.29  บาท   

 แตคณะ/หนวยงานจัดทําประมาณการรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  สูงเกิน

กวาประมาณการรายจายท่ีควรจะเปน รวมทั้งส้ิน  903,289,259.79 บาท  (สูงเกินประมาณการรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 49,519,259.79 บาท)  คณะ/หนวยงานที่จัดทําแผนงบประมาณรายจายเงิน

รายไดสูงกวาประมาณการรายจายที่ควรจะเปน จํานวน 3 หนวยงาน ไดแก สํานักงานอธิการบดี สํานักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน  และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว  รายละเอียดตามตารางที่ 6 

ตารางที่ 6    สรุปประมาณการรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รหัส หนวยงาน 

เงินรายไดจาก

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

เงินรายไดเหลือ

จายสะสม  

(ที่อยูคณะ) 

เงินรายไดเหลือ

จายสะสม  

(ท่ีอยู

มหาวิทยาลัย) 

รายไดแหลงอื่น 

(นอกเหนือจาก

คาธรรมเนียม

การศึกษา) 

รวม ขอสังเกต 

10 สํานักงานอธิการบดี 138,252,872.29 
 

32,823,200.00 120,056,587.50 291,132,659.79 1) หนวยงาน

จัดทําแผน

งบประมาณการ

รายจาย มากกวา 

ประมาณการ

รายจายที่ควรจะ

เปน รวมจํานวน  

47,119,159.79  

บาท 

2) หนวยงาน

จัดทํารายละเอียด

งบประมาณ

รายจายไม

ครบถวน เชน 

ผูรับผดิชอบ

โครงการ, กลยุทธ

ของหนวยงาน,

มาตรการของ

หนวยงาน ,

เปาประสงคของ

หนวยงาน,แผนใช

เงิน ประจําเดือน 

ฯลฯ 

3 ) ผลรวม

ประมาณการ

รายจายที่ตั้งจาก

ประมาณการ

รายรับจาก
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รหัส หนวยงาน 

เงินรายไดจาก

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

เงินรายไดเหลือ

จายสะสม  

(ที่อยูคณะ) 

เงินรายไดเหลือ

จายสะสม  

(ท่ีอยู

มหาวิทยาลัย) 

รายไดแหลงอื่น 

(นอกเหนือจาก

คาธรรมเนียม

การศึกษา) 

รวม ขอสังเกต 

ประเภทตางๆ ไม

เทากับ ประมาณ

การรายจาย

ประเภทน้ันๆ  

4) สูตรในการ

คํานวณบาง

รายการไมถูกตอง 

5) งบประมาณ

รายจายและ

แผนการใชจาย

งบประมาณในแต

ละเดือนไม

สอดคลองตรงกัน 

11 คณะวิทยาศาสตร 23,057,900.00 14,109,100.00 
 

26,369,600.00 63,536,600.00 หนวยงานมี

คาใชจายประจําขั้น

ตํ่า หมวดคาไฟฟา 

จํานวน 

6,066,000 บาท 

คณะฯต้ัง

งบประมาณ

รายจายจํานวน 

6,003,600.00

คณะฯ จัดทําแผน

งบประมาณ

รายจาย ต่ํากวา 

คาใชจายประจําขั้น

ตํ่าจํานวน 

62,400 บาท 

12 คณะเกษตรศาสตร 11,258,800.00 629,000.00 
 

18,579,500.00 30,467,300.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

13 คณะวิศวกรรมศาสตร 30,028,500.00 
 

6,860,000.00 13,722,100.00 50,610,600.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

14 คณะศิลปศาสตร 27,799,800.00 
 

8,824,900.00 9,232,400.00 45,857,100.00 หนวยงานมี

คาใชจายประจําขั้น

ตํ่า หมวดคาไฟฟา 

จํานวน 

3,586,400 บาท 

คณะฯต้ัง

งบประมาณ

รายจายจํานวน 

3,400,000
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รหัส หนวยงาน 

เงินรายไดจาก

คาธรรมเนียม

การศึกษา 

เงินรายไดเหลือ

จายสะสม  

(ที่อยูคณะ) 

เงินรายไดเหลือ

จายสะสม  

(ท่ีอยู

มหาวิทยาลัย) 

รายไดแหลงอื่น 

(นอกเหนือจาก

คาธรรมเนียม

การศึกษา) 

รวม ขอสังเกต 

คณะฯ จัดทําแผน

งบประมาณ

รายจาย ต่ํากวา 

คาใชจายประจําขั้น

ตํ่าจํานวน 

186,400 บาท 

15 คณะเภสัชศาสตร 24,138,400.00 
 

20,331,900.00 11,224,000.00 55,694,300.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

17 คณะบริหารศาสตร 53,105,000.00 
 

20,102,000.00 5,923,600.00 79,130,600.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

19 วิทยาลัยแพทยศาสตร

และการสาธารณสุข 

25,982,100.00 
 

11,914,200.00 72,504,000.00 110,400,300.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

20 คณะศิลปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

8,489,400.00 
 

141,000.00 1,259,600.00 9,890,000.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

21 คณะนิติศาสตร 19,859,400.00 
  

6,903,200.00 26,762,600.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

23 คณะรัฐศาสตร 20,410,200.00 
  

3,595,400.00 24,005,600.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

25 คณะพยาบาลศาสตร 15,267,400.00 
  

13,982,700.00 29,250,100.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

90 สํานักวิทยบริการ 13,891,000.00 
  

164,900.00 14,055,900.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

91 สํานักคอมพิวเตอรและ

เครือขาย 

13,888,200.00 
  

59,200.00 13,947,400.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

92 สํานักบริหารทรัพยสิน

และสิทธิประโยชน 

  
11,722,500.00 26,470,100.00 38,192,600.00 1) หนวยงาน

จัดทําแผน

งบประมาณการ

รายจาย มากกวา 

ประมาณการ

รายจาย จํานวน 

100 บาท 

94 ส ถ า น ป ฏิ บั ติ ก า ร

โ ร ง แ ร ม แ ล ะ ก า ร

ทองเที่ยว 

   
12,000,000.00 12,000,000.00 1) หนวยงาน

จัดทําแผน

งบประมาณการ

รายจาย มากกวา 

ประมาณการ

รายจายจํานวน 

2,400,000 บาท 

95 โรงพิมพมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

   
8,355,600.00 8,355,600.00 ขอมูลถูกตอง

ครบถวน 

ผลรวมทั้งหมด 425,428,972.29 14,738,100.00 112,719,700.00 350,402,487.50 903,289,259.79  



- 77 - 
 

 

 
คณะ/หนวยงาน  จัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายการ

จัดสรรงบประมาณรายจายตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ดาน รายละเอียดตามตารางท่ี 7 
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ตารางที่ 7  ภาพรวมมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ดาน 

ท่ี นโยบายในการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตรท้ัง 7 ดาน

คณ
ะวิ

ทย
าศ

าส
ตร



คณ
ะเ

กษ
ตร

ศา
สต

ร

คณ
ะวิ

ศว
กร

รม
ศา

สต
ร

คณ
ะศ

ิลป
ศา

สต
ร

คณ
ะเ

ภสั
ชศ

าส
ตร



คณ
ะบ

ริห
าร

ศา
สต

ร

วิท
ยา

ลัย
แพ

ทย
ศา

สต
รแ

ละ
กา

รส
าธ

าร
ณ

สุข

คณ
ะศ

ิลป
ปร

ะยุ
กต

แล
ะส

ถา
ปต

ยก
รร

มศ
าส

ตร


คณ
ะนิ

ติศ
าส

ตร


คณ
ะรั

ฐศ
าส

ตร


คณ
ะพ

ยา
บา

ลศ
าส

ตร


สํา
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

สํา
นัก

คอ
มพิ

วเ
ตอ

รแ
ละ

เค
รือ

ขา
ย

สํา
นัก

บริ
หา

รท
รัพ

ยสิ
นแ

ละ
สิท

ธิป
ระ

โย
ชน



สถ
าน

ปฏิ
บัติ

กา
รโ

รง
แร

มแ
ละ

กา
รท

อง
เที่

ยว

โร
งพิ

มพ
มห

าวิ
ทย

าลั
ยอุ

บล
รา

ชธ
านี

สํา
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี

รว
ม

1 ดานการผลติบณัฑิต 68 2.65% 0.98% 1.90% 2.90% 2.23% 4.16% 5.10% 0.96% 2.06% 2.27% 0.99% 0.66% 0.84% 1.03% 0.46% 0.16% 11.68% 41.04%

1.1 งบบุคลากร ไมเกิน 48 1.38% 0.33% 1.11% 1.61% 1.14% 2.35% 3.45% 0.75% 1.37% 1.38% 0.92% 0.01% 0.36% 1.02% 0.46% 0.16% 4.84% 22.65%

1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไมนอยกวา 20 1.27% 0.65% 0.79% 1.29% 1.09% 1.81% 1.65% 0.21% 0.69% 0.89% 0.06% 0.65% 0.49% 0.01% 0.00% 0.00% 6.84% 18.39%

1.3 งบลงทุนและคาซอมแซมครุภัณฑและส่ิงกอสราง  - 

2 ดานพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย ไมนอยกวา 8.5 0.21% 1.25% 0.46% 0.50% 0.89% 0.33% 0.29% 0.08% 0.03% 0.39% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.29% 6.20%

3 ดานใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา 9 2.28% 0.27% 1.12% 0.19% 0.29% 0.56% 3.03% 0.05% 0.82% 0.07% 1.11% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 4.53% 14.37%

4 ดานสืบสาน เผยแพร ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 0.5 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.15% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.03% 0.26%

5 ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมเกิน 10 1.33% 0.95% 1.75% 0.71% 2.76% 1.02% 3.65% 0.07% 0.05% 0.01% 0.73% 0.39% 0.10% 2.67% 0.95% 0.79% 15.86% 33.78%

6 ดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย 1.5 0.00% 0.07% 0.07% 0.06% 0.17% 0.00% 0.23% 0.00% 0.09% 0.08% 0.13% 0.35% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 0.89% 2.21%

7 ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.5
0.25% 0.07% 0.20% 0.00% 0.04% 0.51% 0.33% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.10% 0.58% 0.00% 0.00% 0.00% 0.02% 2.14%

100 6.71% 3.59% 5.50% 4.36% 6.38% 6.62% 12.64% 1.17% 3.10% 2.81% 3.44% 1.66% 1.56% 3.77% 1.41% 0.96% 34.31% 100.00%

รอยละตามเกณฑของ

มหาวิทยาลัย

รวม

รอยละ มหาวิทยาลัย
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2560 หมวดที่ 5 วิธีการงบประมาณ ขอ 20 การจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปตองไมเกินรอยละ
แปดสิบของประมาณการรายรับในแตละป 

  2. ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 20 เงนิรายได
เหลือจายสะสม ใหใชไดเพื่อการดงัตอไปนี้ 

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผนดิน หรือสมทบกับเงินที่ผูมอบใหเพื่อประโยชนในการกอสราง ตอเติม
หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน 
(2) เพ่ือกอสราง ตอเติม หรือปรับปรงุอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมท้ังคาใชจายที่
เก่ียวเนื่องกับการดําเนินการดังกลาว และซอมแซมครุภัณฑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดําเนินการ
ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
(3) จัดหาครุภัณฑที่จําเปนในการจัดการเรียนการสอนและการดําเนินงาน 
(4) เพ่ือชําระหนี้คาสาธารณูปโภค 
(5) ปรบัอัตราคาใชจายใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจําเปนและฉุกเฉินซึ่งหากปลอยเนิ่นชาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนราชการและ
มหาวิทยาลัย 
(7) จัดสรรเปนทุนเบื้องตนหรือเพ่ือการลงทุนในการดําเนินงานของสวนราชการ และของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานนอกเหนือจากงานประจํา 
(8)  อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ประเด็นเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
1. พิจารณาใหความเห็นชอบการขอใช เงินรายได เหลือจายสะสมของ คณะเกษตรศาสตร   

คณะวิศวกรรมศาสตร คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร คณะศิลปศาสตร คณะบริหารศาสตร คณะเภสัช
ศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข คณะวิทยาศาสตร สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน  
และสํานักงานอธิการบดี ไดพิจารณานําเงินรายไดเหลือจายสะสมมาสมทบในประมาณการรายรับเพ่ือต้ังประมาณการ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมจํานวน 127,457,831.29 บาท  ท้ังนี้ รายการคาใชจายดังกลาวเปนไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 20 เงินรายไดเหลือจายสะสม 

2. เพ่ือโปรดพิจารณาและใหขอเสนอแนะ ในการปรับปรุง (ราง) แผนงบประมาณรายจายเงินรายได 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 903,289,259.79 บาท ตามขอสังเกตที่กองแผนงานสรุปนําเสนอ 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 
1. การขออนุมัติใชเงินรายไดคงเหลือสะสมของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพ่ือนําไปตั้งแผน

งบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. มอบคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ปรับปรุงแกไขรายละเอียดแผนการใชจายงบประมาณรายจายเงิน

รายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะตางๆ ที่กองแผนงานใหขอสังเกตไว 
 
 4.3 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 กรณี มี

เหตุจําเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจําป โดยมีวงเงินเพ่ิมเติม  
  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอท่ีประชุม  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ 23 ในระหวางปงบประมาณ กรณีมีเหตุจําเปนที่
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มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจําปโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ใหเสนอขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบการพิจารณารวมไวในคําขออนุมัติดวย ในการน้ี มีการขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายประจําปโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จํานวน 1 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

คณะ/

หนวยงาน 
ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจําเปน 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

1. คณะ

เภสัชศาสตร 

คาจางตรวจสอบ

การจัดทํา

มาตรฐานตํารับ

ยาแผนไทย 

โครงการบริการ

วิชาการเงินรายได

คณะเภสัชศาสตร 

   คณะเภสัชศาสตร  ไดตั้ งแผนการใชจ าย

งบประมาณ ภายใตโครงการบริการวิชาการเงิน

รายไดคณะเภสัชศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ.

2562 จํานวน 700,000 บาท และ ไดรับ

อนุมัติ ให โอนเงินจากโครงการผลิตบัณฑิต

ปริญญาตรีมาต้ังจายเพิ่มในโครงการบริการ

วิชาการเงินรายไดคณะเภสัชศาสตรอีก จํานวน 

150,000 บาท รวมงบประมาณโครงการ

ดังกลาว เปนจํานวน 850,000 บาท 

   แตเนื่องจากบางโครงการไมไดรับจัดสรรเงิน

ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ น ดิ น คณ ะฯ จึ ง ไ ด มี ก า ร

ปรบัเปลี่ยนมาดําเนินการ โดยการนํารายไดจาก

การใหบริการในรูปแบบตางๆ มาสนับสนุนการ

ดําเนินงาน โดยไดรับการสนับสนุนจากแหลง

ทุนภายนอก เปนจํานวน 8,500 บาท ซึ่งไดรับ

อนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจายแลว (ตาม

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 

การเงินและทรัพยสิน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

ขอ 22) และรายไดจากคาจางตรวจสอบการ

จัดทํามาตรฐานตํารับยาแผนไทยอีก เปน

จํานวน 336,000 บาท  

  ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร ขออนุมัติปรับแผน

งบประมาณรายจาย เงินรายได  เ พ่ิมเติม

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปนจํานวน 

336,000 บาท สงผลใหงบประมาณโครงการ

บรกิารวิชาการเงินรายไดคณะเภสัชศาสตร รวม

เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,194,500 บาท 

336,000 

รวมทั้งสิ้น 336,000 
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ 23 ในระหวาง

ปงบประมาณ กรณีมีเหตุจําเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจําปโดยมีวงเงิน

เพิ่มเติม ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบการพิจารณารวมไวในคํา

ขออนุมัติดวย 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจาย เงินรายได ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนทั้งสิ้น 336,000 บาท (สามแสนสามหมื่นหกพันบาทถวน) เพ่ือนําเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติตอไป 

 

  4.4 ขออนุมัติยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 กรณีสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามท่ีสถานปฏิบัติการโรงแรม

และการทองเท่ียว ไดดําเนินการดานวิธีงบประมาณตาม หมวด 5 ขอ 20 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา

ดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ 2560 ซึ่งไดระบุใหการจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปตองไมเกินรอยละแปด

สิบของประมาณการรายรับในแตละป ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานปฏิบัติการโรงแรมไดประมาณการ

รายรับ จํานวน  12,000,000 บาท จากวิธีการงบประมาณดังกลาวไดสงผลใหสถานปฏิบัติการโรงแรมฯไดรับ

จัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามท่ีไดประมาณการรายจายไวเพียงจํานวน 9,600,000 บาท 

(เกาลานหกแสนบาทถวน) อนึ่งในวงเงินงบประมาณรายจายจํานวน 9,600,000 บาท รวมคาใชจายโครงการ

ชําระหน้ีคาสาธารณูปโภค จํานวน 1,116,100 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) ซึ่ง

งบประมาณที่ตั้งแผนจายในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไมสอดคลองกับคาใชจายจริงในการดําเนินการตามภารกิจการ

ใหบริการดานที่พัก/ประชุมสัมมนา/อาหารและเคร่ืองดื่ม โดยจะเห็นไดจากผลการดําเนินการยอนหลัง ดังนี้  

ตารางที่ 1  ตารางเปรียบเทียบรายได-คาใชจาย ระหวางปงบประมาณ 2558-2562 

รายการ ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 
ป 2562 ป (ไตร

มาส 3) 

รายได 11,187,278.25 13,555,748.86 11,861,105.00 11,833,671.20 6,507,886.34 

คาใชจาย 12,125,660.41 13,133,536.87 11,164,569.91 11,463,604.85 7,739,737.43 

กําไร/ขาดทุน ( 938,382.16) 422,211.99 696,535.09 370,066.35 (1,231,851.09) 

( เอกสารประกอบการประชุมหมาย 2 ตารางเปรียบเทียบรายไดคาใชจาย ระหวางปงบประมาณ 2558-2561/เอกสารประกอบการประชุมหมาย 3 รายงานรายได

คาใชจาย ประจําเดือนมิ.ย.62 ปงบประมาณ 2562) 
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  จากตารางดังกลาวขางตน จะเห็นวาไดสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีคาใชจายในการดําเนินงาน
ยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2558-2561  ไมต่ํากวา 11,000,000 บาท/ป ทั้งน้ี สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 
มีผลประกอบการขาดดุล ในปงบประมาณ พ.ศ.  2558 และในปงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561 สถานปฏิบัติการ
โรงแรมฯ มีผลประกอบการเกินดุล ทั้ง 3 ป กลาวคือมีรายรบัจรงิมากกวาคาใชจายในการดําเนินงาน  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีผลประกอบการจากการดําเนินงาน ณ 
ไตรมาสท่ี 3 ในสวนของรายรับจริง เปนจํานวน 6,507,886.34 บาท และมีคาใชจายจริง ไตรมาสที่ 3 จํานวน 
7,739,737.43 บาท ผลประกอบการจากการดําเนินงาน ขาดดุลเปนจํานวน 1,231,851.09 บาท  ทั้งนี้ จากการ
ตั้งงบประมาณรายจาย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 9,600,000 บาท เม่ือเปรียบเทียบกับคาใชจริงในปที่
ผานมา การตั้งงบประมาณรายจายดังกลาวต่ํากวาคาใชจายจริงในปที่ผานมา  

ดังนั้น อาศัยอํานาจตาม ขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน 
ฉบับที่ 3 พ.ศ 2561 ซึ่งใหเพ่ิมความในวรรคสองขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและ
ทรัพยสิน พ.ศ 2560 แลวใหใชขอความดังนี้ “ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการตีความตามระเบียบน้ี หรือระเบียบนี้
ไมไดกําหนดไดหรือมีเหตุอันจําเปนตองยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาวินิจฉัย” สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียวจึงขออนุมัติ ดังนี้ 

(1)  ขอยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 
2560 ขอ (20) โดยจะขอประมาณการรายจายจากประมาณการรายรับ ในอัตรารอยละ 100 ตั้งแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  เปนตนไป ท้ังนี้ เพ่ือใหประมาณการรายจายสอดคลองกับคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงประกอบกับสถาน
ปฏิบัติการฯ เปนหนวยงานหารายไดจากการใหบริการดานหองพัก/การประชุมสัมมนา/อาหารและเคร่ืองดื่ม ซึ่งหากมี
งบประมาณที่ไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานในภารกิจ 

 (2)  สําหรับงบประมาณประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2562 หากพิจารณาอนุมัติตามขอ (1) แลว 
ใครขออนุมัติตั้งเปนรายจายเพิ่มเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,400,000 บาท (สองลานสี่แสนบาท
ถวน)  ท้ังนี้ โดยไดผานการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 
(คบส.) แลวในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และท่ีประชุมคณะกรรมการอํานวยการ
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คอส.) ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน 2562   

ในการนี้ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ไดจัดทํารายละเอียดเอกสารประกอบการพิจารณา การขอ
ยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.  2560 
หมวด 5 ขอ 20 ดังนี้ 

1. ขออนุมัติต้ังงบประมาณรายจาย เงินรายได เพิ่มเติม และแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ขอเสนอที่ 1 ประมาณการรายจายจากประมาณการรายรับ ในอัตรารอยละ 100 จํานวน 2,400,000 บาท 

ตารางที่ 2 ภาพรวมรอยละการตั้งแผนงบประมาณรายจายในอัตรารอยละ 100 จํานวน 2,400,000 บาท 

(รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6) 

ช่ือโครงการ รหัสโครงการ 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรแลว  ตาม
วิธีงบประมาณรอยละ 80 ของ

ประมาณการรายรับ  

งบประมาณที่ขอต้ัง
เพิ่ม รอยละ 20 

ผลรวม งบประมาณ
รายจายในอัตรารอย

ละ 100 
 

(1) (2) (3) (4) 5=(3)+(4) 

บริหารงานภายใน 10000030031 4,098,200 591,623 4,689,823 
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ช่ือโครงการ รหัสโครงการ 

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรแลว  ตาม
วิธีงบประมาณรอยละ 80 ของ

ประมาณการรายรับ  

งบประมาณที่ขอต้ัง
เพิ่ม รอยละ 20 

ผลรวม งบประมาณ
รายจายในอัตรารอย

ละ 100 
 

(1) (2) (3) (4) 5=(3)+(4) 

บริหารจัดการหองพัก 10000030215 2,354,000 1,773,377 4,127,377 
บริหารจัดการดาน
สาธารณูปโภค 

10000070013 1,692,400 1,692,400 

ชําระหน้ีคาสาธารณูปโภค 10000070104 1,116,100 1,116,100 
การตลาดและประชาสัมพันธ 10000100019 30,000 35,000 65,000 
พัฒนาบุคลากร 10000110004 30,000 30,000 
จัดหาครุภัณฑของหนวยงาน 10000030019 279,300 279,300 

รวม 9,600,000 2,400,000 12,000,000 

ตารางที่ 3 แสดงรายละเอียดงบรายจายจําแนกตามโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,400,000 บาท 

ช่ือโครงการ รหัสโครงการ 
งบรายจายที่ตองการเพิ่มเติม (บาท) รวมเปนเงิน 

 เงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ 

บริหารงานภายใน 10000030031 59,023 
 

481,600 51,000 591,623 
บริหารจัดการหองพัก 10000030215 

  
144,000 1,629,377 1,773,377 

การตลาดและ
ประชาสัมพันธ 

10000100019 
  

35,000 
 

35,000 

รวม 59,023 - 660,600 1,680,377 2,400,000 
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ตารางท่ี 4 รายการคาใชจายและเหตุผลความจําเปนท่ีขอตั้งงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม จํานวน 2,400,000 บาท 

รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

รายการ 

คาใชจาย 

อัตรา 

ตอ 

หนวย 

จํานวน 

หนวย 

หนวย 

นับ 

จํานวน 

คร้ัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผน 

ใชเงิน 

มิ.ย.62 

แผน 

ใชเงิน 

ก.ค.62 

แผน 

ใชเงิน 

ส.ค.62 

แผน 

ใชเงิน 

ก.ย.62 

หมายเหตุ 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินเดือนพนักงาน 

ตําแหนง น.การเงินและ
บัญชี 

15,000 1 คน 2 30,000 
  

15,000 15,000 ตั้งทดแทนกรอบเดิมซ่ึงถูกนําไปใชบรรจุตําแหนงเบ
เกอร่ีเชฟ  

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินเดือนพนักงาน 

ตําแหนงเจาหนาท่ีบัญชี 

6,500 1 คน 3 19,500 
 

6,500 6,500 6,500 ทดแทนอัตราจางเหมาตําแหนง จ.การเงิน ที่จะ
สิ้นสุดสัญญาลงในวันท่ี 30 มิถุนายน2562 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินเดือนพนักงาน 

ตําแหนง /ฝายขาย 

841 1 คน 3 2,523 
 

841 841 841 ปรับฐานเงินเดือนเจาหนาท่ีฝายขาย จาก 9,159 

บาท เปน 10,000 บาท/เดือน 
10000030031 โครงการ

บริหารงานภายใน 

เงินเดือนพนักงาน 

ตําแหนง น.พัสดุ 

3,500 1 คน 2 7,000 
  

3,500 3,500 ปรับฐานเ งินเจ าหนาที่ พัสดุจาก 11,500 เปน 
15,000 บาท/เดือน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินสวสัดิการ Service 
charge 

80,000 4 เดือน 1 320,000 80,000 80,000 80,000 80,000 *เปนคาใชจายประมาณการคาสวัสดิการพนักงาน
โดยหัก 10% จากผลการดําเนินงานของทุกเดือน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

เงินสมทบประกันสังคม 12,000 4 คน 1 48,000 12,000 12,000 12,000 12,000 *เงินสมทบประกันสังคมฝายนายจาง ของพนักงาน
จํานวน 28 อัตรา 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

คาสวัสดิการน้ํามัน
เชื้อเพลิงพนักงาน 

1,000 3 คน 4 12,000 3,000 3,000 3,000 3,000 *ไดแกตําแหนง น.พัสดุ/น.การเงินและบัญชี/ฝาย
ขาย เน่ืองจากตองออกนอกที่ต้ัง 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

คาหอพักพนักงาน 11,700 4 เดือน 1 46,800 11,700 11,700 11,700 11,700 *เปนคาสวัสดิการหอพักพนักงานที่สถานปฏิบัติการ
ไดทําสัญญาเชากับหอพักเอกชน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

คาจางเหมาบํารุงรักษา
ลิฟต 

35,000 1 เดือน 1 35,000 
   

35,000 *ต้ังทดแทนคาจางเหมาบริการคาบํารุงรักษาลิฟต
รายปกับบริษัทเอกชน (ถูกปรับไปใชในกิจกรรมอ่ืน
ท่ีงบประมาณไมเพียงพอ) 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

คาซอมบํารุงแผนกชาง 5,000 3 เดือน 1 15,000 
 

5,000 5,000 5,000 *คาวัสดุอุปกรณในการซอมแซม เชน หลอดไฟ 
สายไฟ สายชําระในหองนํ้า และอุปกรณท่ีตองใชใน
การซอมแซมอุปกรณท่ีชํารุด 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

คาถายเอกสาร  1,200 4 เดือน 1 4,800 1,200 1,200 1,200 1,200 *ขอตั้งเพ่ิมเนื่องจากงบประมาณไมเพียงพอตอการ
ดําเนินงาน 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิง
และสารหลอลื่น 

5,000 3 เดือน 1 15,000 
 

5,000 5,000 5,000 *สําหรับรถยนตของสถานปฏิบัติการฯ จํานวน 2 

คัน ท่ีใชในการออกใหบริการนอกที่ต้ัง 
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รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม/
โครงการ 

รายการ 

คาใชจาย 

อัตรา 

ตอ 

หนวย 

จํานวน 

หนวย 

หนวย 

นับ 

จํานวน 

คร้ัง 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผน 

ใชเงิน 

มิ.ย.62 

แผน 

ใชเงิน 

ก.ค.62 

แผน 

ใชเงิน 

ส.ค.62 

แผน 

ใชเงิน 

ก.ย.62 

หมายเหตุ 

10000030031 โครงการ
บริหารงานภายใน 

คาวัสดุสํานักงาน 12,000 1 ป 3 36,000 
 

12,000 12,000 12,000 *คาวัสดุสํานักงานรวมทุกแผนก 

10000030215 โครงการบริหาร
จัดการหองพักและ
ประชุมสัมมนา 

คาจางเหมาบริการ ซัก
อบรีด 

31,000 4 เดือน 1 124,000 31,000 31,000 31,000 31,000 *เน่ืองจากสถานปฏิบัติการฯ ใชบริการซักรีดผาทุก
ชนิดกับรานซักรีดเอกชน 

10000030215 โครงการบริหาร
จัดการหองพักและ
ประชุมสัมมนา 

คาจางเหมาบริการ 

พนักงานรายวัน 

5,000 4 เดือน 1 20,000 5,000 5,000 5,000 5,000 *เน่ืองจากกําลังคนท่ีเปนพนักงานประจํามีจํานวนไม
เพียงพอตอการใหบริการลูกคา 

10000030215 โครงการบริหาร
จัดการหองพักและ
ประชุมสัมมนา 

คาวัสดุงานบานงานครัว 538,125
.66 

1 เดือน 3 1,614,377 
 

538,126 538,126 538,126 *เน่ืองจากไตรมาสท่ี4 เปนไตรมาสท่ีสถานปฏิบัติมี
ลูกคาเขาใชบริการมากที่สุด 

10000030215 โครงการบริหาร
จัดการหองพักและ
ประชุมสัมมนา 

คาวัสดุโฆษณาและสื่อ
สิ่งพิมพ ( ปายไวนิล ) 

5,000 1 ป 3 15,000 
 

5,000 5,000 5,000 *เปนคาใชจายในการบริการจัดทําปายไวนิลใน
ฟงกช่ันงานประชุมสัมมนาแกลูกคาท่ีเขาใชบริการ 

10000100019 โครงการดาํเนิน
แผนการตลาดและ
ประชาสมัพันธ 

คาใชจายในการขาย
และการตลาด 

11,667 1 ป 3 35,000 
 

11,667 11,667 11,667 *เชน คาโฆษณาประชาสัมพันธ/ คาของท่ีระลึกใน
การออกพบลูกคา/คาตอบแทนจากการขาย
(commission) 

รวมท้ังสิ้น 2,400,000 "*" หมายถึง รายการน้ีเคยถูกต้ังงบประมาณรายจายไวแลวแตเน่ืองจากงบประมาณไมเพียงพอจึงขอต้ังเพ่ิมเพ่ือใช
ดําเนินการในไตรมาสท่ี 4 
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ขอเสนอท่ี 2 ประมาณการรายจายที่มีความจําเปนเรงดวน จํานวน 2,052,228 บาท 

ตารางที่ 5  ภาพรวมงบประมาณรายจายที่มีความจําเปนเรงดวน จํานวน 2,052,228 บาท  

ช่ือโครงการ รหัสโครงการ 
งบประมาณที่ไดรบั

จัดสรร (บาท) 

งบประมาณที่ตองการ
ไดรับจัดสรรเพิ่ม 

(บาท) 
รวม 

บริหารงานภายใน 10000030031  4,098,200   608,428   4,706,628  
บริหารจัดการหองพัก 10000030215  2,354,000   1,160,500   3,514,500  
บริหารจัดการดานสาธารณูปโภค 10000070013  1,692,400   -    1,965,700  
ชําระหน้ีคาสาธารณูปโภค 10000070104  1,116,100  273,300     1,116,100  
การตลาดและประชาสัมพันธ 10000100019  30,000   10,000   40,000  
พัฒนาบุคลากร 10000110004  30,000   -    30,000  
จัดหาครุภัณฑของหนวยงาน 10000030019  279,300   -    279,300  

รวม  9,600,000  2,052,228 11,652,228 

ตารางที่ 6 แสดงรายละเอียดงบรายจายจําแนกตามโครงการตางๆ ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 2,052,228 บาท 

ชื่อโครงการ รหัสโครงการ งบประมาณท่ี
ตองการไดรับ
จัดสรรเพิ่ม 

(บาท) 

งบรายจายที่ตองการเพิ่มเติม (บาท) 

เงินเดือน คา
สาธารณูปโภค 

คาใชสอย คาวัสดุ 

บริหารงานภายใน 10000030031 608,428 306,328 
 

271,600 30,500 
บริหารจัดการหองพัก 10000030215 1,160,500 

  
100,000 1,060,500 

บริห าร จัดกา รด า น
สาธารณูปโภค 

10000070013 273,300 
 

273,300 
  

ก า ร ต ล า ด แ ล ะ
ประชาสัมพันธ 

10000100019 10,000 
  

10,000 
 

รวม 2,052,228 306,328 273,300 381,600 1,091,000 
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ตารางท่ี 7 รายการคาใชจายทีมี่ความจําเปนเรงดวน ทีข่อตั้งงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม 2,052,228 บาท 
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม/โครงการ งบ 

รายจาย 
รายการ 
คาใชจาย 

อัตราตอ
หนวย 

จํานวน 
หนวย 

หนวย 
นับ 

จํานวน 
ครั้ง 

งบประมาณ 
(บาท) 

แผนใชเงิน 
ก.ค.62 

แผนใชเงิน 
ส.ค.62 

แผนใชเงิน 
ก.ย.62 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน เงินเดือน เงินเดือน 306,328 1 เดือน 1 306,328 
 

35,792 270,536 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน คาใชสอย เงนิสวัสดิการ Service charge 60,000 1 เดือน 3 180,000 60,000 60,000 60,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน คาใชสอย เงนิสมทบประกันสังคม 14,000 1 เดือน 2 28,000 
 

14,000 14,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน คาใชสอย ค า ส วั ส ดิ ก า ร นํ้ า มั น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง
พนักงาน 

1,000 3 คน 2 6,000 
 

3,000 3,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน คาใชสอย คาจางเหมาบํารุงรักษาลิฟต 33,170 1 ครั้ง 1 33,200 
  

35,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน คาใชสอย คาซอมบํารุงแผนกชาง 10,000 1 ครั้ง 2 20,000 
 

10,000 10,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน คาใชสอย คาถายเอกสาร  2,200 1 เดือน 2 4,400 
 

2,200 2,200 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน คาวัสด ุ คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและสารหลอ
ลื่น 

3,500 1 เดือน 3 10,500 3,000 3,000 3,000 

10000030031 โครงการบริหารงานภายใน คาวัสด ุ คาวสัดุสํานักงาน 10,000 1 ป 2 20,000 
 

10,000 10,000 

10000030215 โ ค ร ง ก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร
หองพักและประชุมสัมมนา 

คาใชสอย คาจางเหมาบริการ ซกัอบรีด 30,000 1 เดือน 3 90,000 30,000 30,000 30,000 

10000030215 โ ค ร ง ก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร
หองพักและประชุมสัมมนา 

คาใชสอย คาจางเหมาบริการ พนักงานรายวัน 5,000 1 เดือน 2 10,000 
 

5,000 5,000 

10000030215 โ ค ร ง ก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร
หองพักและประชุมสัมมนา 

คาวัสดุ คาวสัดุงานบานงานครัว 350,000 1 เดือน 3 1,050,000 350,000 350,000 350,000 

10000030215 โ ค ร ง ก า รบริ ห า ร จั ด ก า ร
หองพักและประชุมสัมมนา 

คาวัสดุ คาวัสดุโฆษณาและสื่อสิ่ งพิมพ ( 
ปายไวนิล ) 

3,500 1 เดือน 3 10,500 3,500 3,500 3,500 

10000100019 โครงการดํ า เนิ นแผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธ 

คาใชสอย คาใชจายในการขายและการตลาด 5,000 1 เดือน 2 10,000 
 

5,000 5,000 

10000070013 โครงการบริหารจัดการดาน
สาธารณูปโภค 

คา
สาธารณูปโภค 

คาไฟฟาประจําเดือน 273,250 1 ป 1 273,300 73,250 100,000 100,000 

รวม 2,052,228 
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2. รายรับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562 และประมาณการรายได
ในชวงเดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกันยายน 2562  
ตารางที่ 8 รายรับจริงต้ังแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562 และประมาณการรายไดในชวงเดอืน

สิงหาคม 2562 – เดือนกันยายน 2562 (รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 8) 

เดือน หองพัก จัดเลี้ยง/ประชุม หองอาหาร Month to Date Year to Date หมายเหตุ 
ตุลาคม 66,520.50 354,776.00 22,173.50 443,470.00 443,470.00 รายรับจริง 
พฤศจิกายน 98,747.10 526,651.20 32,915.70 658,314.00 1,101,784.00 รายรับจริง 
ธันวาคม 35,003.85 186,687.20 11,667.95 233,359.00 1,335,143.00 รายรับจริง 
มกราคม 212,012.11 1,130,731.24 70,670.70 1,413,414.05 2,748,557.05 รายรับจริง 
กุมภาพันธ 84,284.08 449,515.08 28,094.69 561,893.85 3,310,450.90 รายรับจริง 
มีนาคม 184,466.40 983,820.80 61,488.80 1,229,776.00 4,540,226.90 รายรับจริง 
เมษายน 77,501.92 413,343.55 25,833.97 516,679.44 5,056,906.34 รายรับจริง 
พฤษภาคม 125,210.70 667,790.40 41,736.90 834,738.00 5,891,644.34 รายรับจริง 
มิถุนายน 92,436.30 492,993.60 30,812.10 616,242.00 6,507,886.34 รายรับจริง 
กรกฎาคม 106,244.80 566,638.94 35,414.93 708,298.68 7,216,185.02 รายรับจริง 
สงิหาคม 180,000.00 960,000.00 60,000.00 1,200,000.00 8,416,185.02 ประมาณการ

รายรับ 
กันยายน 180,000.00 960,000.00 60,000.00 1,200,000.00 9,616,185.02 ประมาณการ

รายรับ 
รวม 1,442,427.75 7,692,948.02 480,809.25 9,616,185.02   

 
3. รายงานเงินรับฝากสวนกลาง-กองคลัง สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มหาวิทยลัยอุบลราชธานี 

สิ้นสุด วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข9) 
   ยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากสวนกลาง-กองคลัง ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมียอดเงินรับฝาก

สวนกลาง-กองคลังคงเหลอืหลังหักภาระผูกพันท่ีตองจายคืน-คาใชจายคางจาย  ติดลบ เปนจํานวน 8,135,284.25 บาท  

  กองแผนงาน ขอเสนอขอมูลเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
1. สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีรายรับจริงตั้งแตเดือนตุลาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562 และ

ประมาณการรายไดในชวงเดือนสิงหาคม 2562 – เดือนกันยายน 2562 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
9,616,185.02 บาท (รายรับจริงในชวงเดือนสิงหาคม -กันยายน 2562 อาจจะสูง/ต่ํา กวาประมาณการรายรับ) 
ท้ังนี้  รายรับดังกลาวตามตารางที่ 8 ต่ํากวาประมาณการรายรับเมื่อตนปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
2,383,814.98 บาท (12,000,000-9,616,185.02) 

2. สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ จัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปไมเกินรอยละแปดสิบของ
ประมาณการรายรับในแตละป ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต้ังประมาณการรายจาย จํานวน 9,600,000 บาท 
(12,000,000*80%) เม่ือเปรียบเทียบกับรายรับจริงและประมาณการรายไดในชวงเดือนสิงหาคม -กันยายน 
2562 จํานวน 9,616,185.02 บาท  สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ตั้งแผนงบประมาณรายจายสมดุลกับรายรับจริง
และประมาณการรายรับในเดือนสิงหาคม –เดือนกันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งไกลเคียงในอัตรารอยละ 100  

3. สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจาย เงินรายได เพ่ิมเติม ในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ดงันี้ 

1) ประมาณการรายจายจากประมาณการรายรับ ในอัตรารอยละ 100 (กลาวคือ ตั้งงบประมาณ
รายจายเพิ่มเติมอีก ในอัตรารอย 20 จากประมาณณการรายรับตนปงบประมาณ 12,000,000 บาท) จํานวน 
2,400,000 บาท ทั้งนี้ รายรับจริงและประมาณการรายรับในชวงเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 จํานวน 
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9,616,185.02 บาท การตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมจํานวนดังกลาว จะสงผลใหสถานปฏิบัติการโรงแรมฯมีผล
การดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขาดดุล จํานวน 2,400,000 บาท  

2) ประมาณการรายจายจากคาใชจายที่มีความจําเปนเรงดวน จํานวน 2,052,228 บาท การ
ตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติมจํานวนดังกลาว จะสงผลใหสถานปฏิบัติการโรงแรมฯมีผลการดําเนินงานใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขาดดุล จํานวน 2,052,228  บาท  

  แตเน่ืองจากคาใชจายท่ีมีความจําเปนเรงดวน จํานวน 2,052,228 บาท เปนประมาณการรายจาย

ท่ี สอดคลองกับคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงประกอบกับสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ซึ่งเปนหนวยงานหารายไดจากการ

ใหบริการดานหองพัก/การประชุมสัมมนา/อาหารและเคร่ืองดื่ม หากมีงบประมาณที่ไมเพียงพอจะสงผลกระทบตอการ

ดําเนินงานในภารกิจ   

   ในการนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเรียน
ท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ยืมเงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัย เพ่ือ
ดําเนินการตั้งแผนการจายเพ่ิมเติม จํานวน  2,052,228 บาท เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติตอไป 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

   1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2561  

   ขอ 20 การจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปตองไมเกินรอยละแปดสิบของประมาณการ

รายรับในแตละป ในขณะเมื่อจัดทําแผนงบประมารรายจายประจําป หากปรากฏวา เงินรายจายสูงกวารายรับในปน้ัน 

มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจะตองขออนุมัติตอสภามหาวิยาลัย เพ่ือนําเงินรายไดเหลือจายสะสมมาสมทบเปน

รายจายในแผนงบประมาณรายจายประจําปใหสมดุล ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการจะตองแสดงใหเปนประจักษ

วามเีหตุอันจําเปนอยางยิ่งรวมไวในคาํขออนุมัติแผนงบประมาณรายจายประจําปดวย 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรพัยสิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ 2561 

   ขอ 3 ใหเพ่ิมความในวรรคสองขอ 5 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและ

ทรัพยสิน พ.ศ 2560 แลวใหใชขอความดังนี้ “ในกรณีที่มีปญหาเก่ียวกับการตีความตามระเบียบน้ี หรือระเบียบนี้

ไมไดกําหนดไดหรือมีเหตุอันจําเปนตองยกเวนหรือผอนผันการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหอธิการบดีเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณาวินิจฉัย”     

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

ดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีความตองการการใชงบประมาณรายจายสูงกวารายรับจริงและ

ประมาณการรายรับในชวงเดือน สิงหาคม-กันยายน พ.ศ. 2562 หากพิจารณาอนุมัติการใชจายสวนเพิ่ม จํานวน  

2,052,228  บาท จะทําใหสถานปฏิบัติการโรงแรมฯขาดวินัยการเงินการคลังท่ีดี  

ท้ังนี้ หากสถานปฏิบัติการโรงแรมฯ มีความจําเปนที่จะใชงบประมาณดังกลาว เห็นควรใหสถาน

ปฏิบัติการโรงแรมฯ ดําเนินการในรายการกิจกรรมท่ีมีความจําเปนเรงดวน จึงขอเรียนท่ีประชุมเพื่อโปรดพิจารณาให

ความเห็นชอบดังนี้ 

1. พิจารณาใหความเห็นชอบการยืมเงินทุนสํารองของมหาวิทยาลัยตามแผนงานท่ีสถานปฏิบัติการ
โรงแรมฯ นําเสนอ จํานวน  2,052,228 บาท 

2. พิจารณาใหความเห็นชอบ เพ่ือดําเนินการตั้งแผนการจายเพ่ิมเติม  จํานวน  2,052,228 บาท 
เพื่อนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 
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3. ดวยระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ (20) 
ดังกลาว ที่ไดบังคับใชกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจจะเปนขอจํากัดกับหนวยงานประเภทหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ ที่ตองแสวงหารายไดจากการดาํเนินงานเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามภารกิจ  เห็นควรให
พิจารณาใหความเห็นชอบในการปรบัปรุง/แกไข ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน 
พ.ศ. 2560 ขอ (20) ใหเหมาะสมกับรปูแบบการดําเนินงานของหนวยงาน โดยมอบ กองแผนงาน กองคลัง และ
สํานักงานกฎหมายและนิติการดําเนินการตอไป 

 

มติท่ีประชุม :    

1. เห็นชอบ ใหยืมเงินรายไดของมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนเงินหมุนเวียนและนําเสนอกรอบวงเงิน

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. เห็นชอบ การต้ังแผนการจายเพ่ิมเติม เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนมุัติตอไป  

3. มอบ สํานักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน ดําเนินการเสนอรูปแบบการปรับปรุงแกไข 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ (20) ใหกับหนวยงาน

รัฐวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินงานของหนวยงาน  

 

4.5 ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร 

 รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะศิลปศาสตร ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 อางถึงที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ประจําคณะศิลปศาสตร คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2563 นั้น 

เนื่องจาก การวิเคราะหแนวโนมผลการรับนักศึกษาจากปท่ีผานมาแลว พบวา ผลการรับนักศึกษาในป
การศึกษา 2560-2562 นั้น มีอัตราการรับเขานักศึกษาใหมที่สูงกวาแผนที่ไดกําหนดไว และมีจํานวนผูสนใจที่จะเขา
ศึกษาในสาขาวิชาดังกลาวในแตละปเพ่ิมขึ้น อีกทั้งยังมีอัตราจุดคุมทุนที่ต่ําสงผลใหมีรายรับจากการลงทะเบียนเรียน
นักศึกษาใหมเพิ่มขึ้นในแตละหลักสูตร ทั้งน้ีหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน อยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตร  

ดังนั้น คณะศิลปศาสตรจึงขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ือบรรจุจํานวนการรับนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2563 – 2564 จากเดิมท่ีกําหนดในแผนการรับนักศึกษา ดังน้ี 

หลักสูตร 
แผนการรับ 

นักศกึษาเดิม (คน) 
แผนการรับ 

นักศกึษาใหม (คน) 
จุดคุมทุน 

(คน) 
1. หลักสูตรการทองเท่ียว 70 70 70 
2. หลักสูตรการพัฒนาสังคม 50 60 43 
3. หลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร 50 60 41 
4. หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 50 60 45 
5. หลักสูตรนิเทศศาสตร 50 50 35 
6. หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ปรับปรงุ) - 75 - 

ขอสังเกตจาก กองแผนงาน  
หลักสูตรการทองเที่ยวจากแผนการรับนักศึกษา จํานวน 70 คน พบวามีจุดคุมทุนของหลักสูตรท่ี 

จํานวน 70 คน ซึ่งเทากับแผนการรับนักศึกษา หากมีอัตราการรับนักศึกษาที่ต่ํากวาแผนการรับ จะทําใหคณะไมมีรายได
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เพียงพอตอการนํามาจัดกิจกรรมการเรียนสอนและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ จึงควรปรับจํานวนแผนการรับนักศึกษา
เพิ่มขึ้นจากเดิมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนตอหลักสูตรและคณะ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการปรับแผนการรับ
นักศึกษา ประจําปการศกึษา 2563 คณะศิลปศาสตร และนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมอภิปรายและมีขอเสนอใหคณะศิลปศาสตร จัดทําขอมูลประกอบการพิจารณา

เพ่ิมเติม กรณีจุดคุมทุน ของหลักสูตรการทองเท่ียวจากแผนการรับนักศึกษา จํานวน 70 คน พบวามีจุดคุมของ

หลักสูตรท่ีจํานวน 70 คน ซึ่งเทากับแผนการรับนักศึกษา หากมีอัตราการรับนักศกึษาท่ีต่ํากวาแผนการรับจะทํา

ใหคณะไมมีรายไดเพียงพอตอการนํามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ จึงควร

ปรับจํานวนแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึนจากเดิมเพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนตอหลักสูตรและคณะ 

 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบคณะศิลปศาสตร ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอตอที่ประชุมในครั้งตอไป   
   

  4.6 ระบบการประกันคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย   

  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตาม พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให “สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดใหมีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง.....” 

และ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1 / 2560 เม่ือ 9 มกราคม 2560 วาระ

ท่ี 4.11 แผนการเตรียมความพรอมการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาที่เปนเลิศไปใชในการดําเนินงาน EdPex ป

การศึกษา 2559 มติที่ประชุม : เห็นชอบใหใชเกณฑ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใหดําเนินการ

พรอมกันทั้งระดับคณะ สํานัก มหาวิทยาลัย เริ่มในปการศึกษา 2561 ตามแนวทางการดาํเนนิงานของ สกอ.  

 สํานักงานประกันคุณภาพฯ ใครขอเสนอ(ราง) ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามที่
สํานักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ ในการน้ี สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ใครขอนําเสนอ (ราง) กรอบการ
ดําเนินงาน ระดับคณะ/หนวยงาน   ปการศกึษา 256๒  ดังนี้ 

1. ใหมหาวิทยาลัยและทุกคณะใชระบบ EdPEx  สําหรบัระดับสํานัก ดําเนินใชระบบ TQA  
2. ใหยกเวนการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.)แตใหทุกคณะรายงานขอมูลพื้นฐาน Common Data Set บนระบบ CHE QA 
Online 

3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรใชเกณฑประเมินคุณภาพภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

1. ระดับหลักสูตร (รอบการประเมิน - ปการศกึษา 2562) 
รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 

1. ใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) : 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ 
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 1.1 หลักสูตรท่ีเปดการเรียนการสอนทั้งที่มีการเปดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษาและมี
นกัศึกษาศึกษาอยูในหลักสูตร  
  - เมื่อส้ินปการศึกษาหลักสูตรที่มีการเปดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษา จะตองรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และขอมูลพ้ืนฐานในระบบ CHE QA Online ของสกอ. และมีการประเมินคุณภาพภายในโดย
คณะกรรมการประเมินฯ 
     1.2  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในปดหลักสูตรแตยังคงมีนักศึกษาคงคางในหลักสูตร                    
ในปการศกึษา 2562 
  - เมื่อส้ินปการศึกษาหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ตามระบบของสํานักงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนผูกํากับติดตามการดําเนินงานของหลักสูตรดังกลาว 
สาํนักงานประกันคุณภาพฯ จะไมประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร  
   2. ใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑของสภาวิชาชีพ             มี
ท้ังสิ้น 3 หลักสูตร ไดแก  

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

2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร ซึ่งสภาการพยาบาลรับรองหลักสูตรต้ังแตป
การศึกษา 2560-2563 รายละเอียดตามหนังสือดวนที่สุด จากสภาการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/021 ลงวันที่ 14 
มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ  
  - เมื่อสิ้นปการศึกษาหลักสูตรตองรายงานผลการดําเนินการดานการกํากับมาตรฐาน(องคประกอบที่ 1) 
และขอมูลพื้นฐานผานระบบ CHE QA Online ของสกอ. เปนประจําทุกป 
  2.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข ซึ่งใชระบบรับรองรับรอง
คุณภาพ WFME ซึ่งเปนเกณฑของสากลที่กลุมสถาบันแพทยศาสตรแหงประเทศไทย (กสพท.) รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ
0506(3)/4340 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เร่ือง ระบบประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
  - เมื่อสิ้นปการศึกษา หลักสูตรตองรายงานผลการดําเนินการดานการกํากับมาตรฐาน (องคประกอบที่ 1) 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามรูปแบบตามรายงานของระบบการรับรองคุณภาพของ WFME ในรูปแบบ pdf.File 
และขอมูลพื้นฐานผานระบบ CHE QA Online ของสกอ. เปนประจําทุกป 
   
2. ระดับคณะ และสถาบัน (รอบการประเมิน : ปงบประมาณ 2563) 

 เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศฉบับป 2558-2561 หรือ ฉบับปรับปรุงของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   
3. ระดับสํานัก (รอบการประเมิน : ปงบประมาณ 2563) 
             เกณฑการประกันคณุภาพตาม คูมือ TQA รางวัลคณุภาพแหงชาติ 
 
4. หนวยวิสาหกิจ (รอบการประเมิน : ปงบประมาณ 2563 ) 

  เกณฑการประกันคุณภาพตาม คูมือ TQA รางวัลคุณภาพแหงชาติโดยปรับปรุงตัวบงชี้ใหสอดคลองกับบริบทของ
หนวยงาน 
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สํานักงานประกันคุณภาพฯไดเสนอ(ราง) แนวทางการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx โดยยึดตามแนวทางการแนวทางการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม ของ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) ไดกําหนดมีแนวทางสําหรับการดําเนินงาน ดังน้ี  

4. กรอบการประเมินคุณภาพภายในไดกําหนดแนวทางดงัตอไปนี้  
ปท่ี แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 

ป งบประมาณ 2562 คณะ/หนวยงานท่ีมีความพรอมจัดสง รายงานการ
ประเมินตนเอง ตามระบบ EdPEx  และทุกคณะ
รายงานขอมูลพื้นฐาน Common Data Set บน
ระบบ CHE QA Online 

ประเมิน  OP  หมวด 7 ผลลัพธและแผน
ปรับปรุง และทุกคณะรายงานขอมูลพื้นฐาน 
Common Data Set บ น ร ะ บ บ  CHE QA 
Online 

ป งบประมาณ 2563 คณะ/หนวยงานท่ีมีความพรอมจัดสง รายงานการ
ประเมินตนเอง ตามระบบ EdPEx  และทุกคณะ
รายงานขอมูลพื้นฐาน Common Data Set บน
ระบบ CHE QA Online 

ประเมิน  OP  หมวด 7 ผลลัพธและแผน
ปรับปรุง และทุกคณะรายงานขอมูลพื้นฐาน 
Common Data Set บ น ร ะ บ บ  CHE QA 
Online 

ป งบประมาณ 2564 ทุกคณะ ที่มีความพรอมจัดสง รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ EdPEx  และทุกคณะรายงาน
ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set บนระบบ CHE QA Online 

ในการนี้สํานักงานประกันคุณภาพฯ ใครขอเสนอ (ราง) แผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพดวยเกณฑ 
EdPEx ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 – ๒๕๖4   ดังตอไปนี้ 

กลยุทธ มาตรการ ตัวชี้วัด เปาหมาย 

กลยุทธท่ี ๑ สงเสริมและ
สนบัสนุนใหมีการเรียนรูและ
นําเกณฑ  EdPEx มาใชใน
การดําเนินงานของคณะ/
หนวยงาน/สถาบัน โดยเนน
รายหมวด 

1.1  ทุกหนวยงานมีการ
ดําเนินการจัดทําโครงราง
องคการและจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนและ
ประเมินตนเองทุกสิ้น
ปงบประมาณตามความพรอม
ของหนวยงาน 
1.2 ปงบประมาณ 2562 
แบงดังนี้ 
กรณีที่1  มีการจัดแผนการ
ดําเนินงานและปรับปรุง  มี
การจัดแผนการดําเนินงาน
และปรับปรุง ครบท้ัง 7 
หมวด 
กรณีที่ 2   มีการจัดแผนการ
ดําเนินงานและปรับปรุง  มี
การจัดแผนการดําเนินงาน
และปรับปรุง ครบท้ัง 7 
หมวด และมีจัดสงรายงาน
การประเมินตนเองดวยเกณฑ 
EdPEx ฉบับสมบูรณ พรอม
รบัการตรวจประเมิน 

1. ทุกคณะ/หนวยงาน/
สถาบัน มีการดําเนินการ
จัดทํา โครงรางองคการและ
จัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผนและ
ประเมินตนเองทุกส้ิน
ปงบประมาณตามความ
พรอมของคณะ/หนวยงาน 
2. ทุกคณะ/หนวยงาน/
สถาบัน มีการจัดแผนการ
ดําเนินงานและปรับปรุงและ
ดําเนินการตามแผนที่
กําหนดครบถวน 
 

1. ปงบประมาณ 2564 
ผลการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ EdPEx 
ระดบัคณะ/หนวยงาน มี
คาคะแนนตั้งแต 200 
คะแนนข้ึนไป อยางนอย 
4 คณะและ
มหาวิทยาลัย 
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กลยุทธท่ี  ๒ สรางความรู
ความเขาใจเก่ียวกับเกณฑ
การดําเนินงานตามเกณฑ 
EdPEx ใหกับผูบริหารทุก
ระดับ (คณะ สํานัก 
หนวยงานและมหาวิทยาลัย) 
เพื่อเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลง (Change 
Agent) และสามารถการ
บริหารงานตามเกณฑ 
EdPEx ได 
 

๑. กําหนดใหผูบริหารทุก
ระดบัตองเขาอบรมเพ่ือศึกษา
และทําความเขาใจเกณฑ  
EdPEx  /TQA  ที่จัดโดย 
สกอ. /สถาบันเพ่ิมผลผลิต
แหงชาติ/มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
      1) ผูบรหิารระดับ
มหาวิทยาลัย อยางนอย
ปงบประมาณละ 4 คน 
      2) ผูบรหิารระดับคณะ/
สาํนัก อยางนอย
ปงบประมาณละ 3 คน 
2. สนับสนุนใหผูบริหารที่มี
ศักยภาพเขาอบรมเปนผูตรวจ
ประเมินตามเกณฑ  EdPEx  
/TQA  ที่จัดโดย สกอ. /
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ/
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

. ผูบริหารทุกระดับเขาอบรม
เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจ
เกณฑ  EdPEx  /TQA  ที่
จัดโดย สกอ. /สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแหงชาติ/
มหาวิทยาลัยจัดข้ึนตาม
จํานวนที่กําหนด 

. มีผูบริหารเปนผูตรวจ
ประเมินตามเกณฑ  EdPEx  
/TQA  ที่จัดโดย สกอ. /
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ
อยางนอย 16 คน 
 
  

1. ผูบริหารทุกระดับ 
เปนผูนําการ
เปล่ียนแปลง (Change 
Agent) และสามารถการ
บริหารงานตามเกณฑ 
EdPEx ได 
 

กลยุทธท่ี  ๓  ผลักดันให
คณะ สํานักหนวยงานท่ีมี
ความพรอมและมีศักยภาพ
เปนหนวยงานนํารองในการ
ดําเนินงานเพ่ือใหมีผล
ประเมินตามเกณฑ EdPEx 
ต้ังแต ๒๐๐ คะแนนขึ้นไป 

๑. พิจารณาและกําหนด คณะ 
สาํนักหนวยงานที่มีความ
พรอมและมีศักยภาพเปน
หนวยงานนํารอง  
      ปงบประมาณ 2563 
อยางนอยกลุมสาขาละ 1 
คณะ และ 1 สํานัก 
      ปงบประมาณ 2564 
อยางนอยกลุมสาขาละ 1 
คณะ และ 1 สํานัก 
2. มหาวิทยาลัยสนับสนุน
คาใชจายในการสงผูบริหาร
ระดบัคณะ/สํานักเขาอบรม
เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจ
เกณฑ  EdPEx  /TQA  ที่จัด
โดย สกอ. /สถาบันเพิ่ม
ผลผลิตแหงชาติ/มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
ปงบประมาณละ 2 คน/

๑.  หนวยงานที่เขารวม
โครงการนํารองไดรับ
คัดเลือกใหเขารวมโครงการ 
EdPEx 200 หรือ โครงการ
บมเพาะ หรือโครงการอ่ืนๆที่
เก่ียวของท่ี สกอ.จัดข้ึน 
อยางนอยรอยละ 50 2. 
หนวยงานที่เขารวมโครงการ
นํารอง มีผลประเมินตาม
เกณฑ (EdPEx) ตั้งแต ๒๐๐ 
คะแนนข้ึนไป ภายใน 2 
ปงบประมาณหลังจากเขา
รวมโครงการ 

1. จํานวนคณะ/
หนวยงานที่มีผลประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดําเนินการที่เปนเลิศ
(EdPEx) ตั้งแต ๒๐๐ 
คะแนนข้ึนไป ดังนี้  

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒  จํานวน  ๑ 
คณะ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ จํานวน  3 คณะ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ จํานวน  4 คณะ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 จํานวน  4 คณะ 

 ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 จํานวน  2 คณะ 
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หนวยงาน จํานวน 2 
ปงบประมาณ 
3. มหาวิทยาลัยสนับสนุน
คาใชจายในการสงผูบริหาร
ระดบัคณะ/สํานัก ที่มี
ศักยภาพเขาอบรมเปนผูตรวจ
ประเมินตามเกณฑ  EdPEx  
/TQA  ที่จัดโดย สกอ. /
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ/
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน  
ปงบประมาณละ 1 คน/
หนวยงาน จํานวน 2 
ปงบประมาณ 
4.มหาวิทยาลัยจัดให
ผูเชี่ยวชาญมาใหคําปรึกษา
หรือประเมินอยางนอย ๑ ครั้ง
ตอป โดยมหาวิทยาลัยเปน
ผูรับผิดชอบงบประมาณใน
การดําเนินงาน จํานวน 2 
ปงบประมาณ 
5. ผลักดันใหคณะ/หนวยงาน
นํารอง ตองเขาสมัครรวม
โครงการ EdPEx 200 หรือ 
โครงการบมเพาะ หรือ
โครงการอ่ืนๆที่เก่ียวของที่ 
สกอ.จัดข้ึน 

กลยุทธท่ี ๔ การพัฒนาผู
ประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือ
สนบัสนุนการนําเกณฑ 
EdPExมาใชในการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัย  
 

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อ
พัฒนาบุคลากรที่สนใจและมี
ศักยภาพเขารวมอบรมเปนผู
ประเมินคุณภาพภายในตาม
เกณฑ EdPEx / TQA  โดย
คณะ หนวยงาน เปนผู
คัดเลือกบุคลากรของ
หนวยงานละ 1 คนในแตละ
ปงบประมาณ 
2. กําหนดใหผูประเมิน
คุณภาพตามเกณฑ EdPEx / 
TQA รวมเปนกรรมการ
ประเมินรายงานการประเมิน
ตนเองของคณะ/ สํานัก/

1. ทุกคณะ/สํานัก มี
บุคลากรเปนผูประเมินตาม
เกณฑ EdPEx / TQA อยาง
นอย 1 คน เมื่อสิ้น
ปงบประมาณ 2564 

มีผูประเมินคณุภาพ
ภายในที่อบรมผาน
เกณฑ edpex / TQA ที่
เพียงพอและเปนทีมพี่
เลี้ยงใหมหาวิทยาลัยและ
คณะ/สาํนัก 
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หนวยงาน/สถาบัน แตละ
ปงบประมาณ 

กลยุทธท่ี ๕ การพัฒนา
ระบบขอมูลที่เกี่ยวของในแต
ละดาน  
 

1. จัดทําขอมูลพ้ืนฐานในแต
ละดาน โดยกําหนดรูปแบบ 
ปฏิทินการดําเนินงาน และ
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน และมี
กํากับติดตามและรายงาน
อยางเปนระบบขอมูลไดเปน
ปจจุบันถูกตองและนาเชื่อถือ 
และผูที่เก่ียวของสามารถ
เขาถึงได 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการ และ
การตัดสินใจของผูบรหิาร 
3.หนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอมูลพื้นฐานระดับ
มหาวิทยาลัยเปนผูดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูลยืนยันขอมูล
กับคณะและรับรองขอมูลใน
ระบบการรายงานขอมูลที่
เก่ียวของ อาทิเชน CHE QA 
Online 
 

1. ทุกคณะ สํานัก 
หนวยงาน มีระบบการ
จัดเก็บและรายงานขอมูล
พื้นฐานที่จําเปนครบถวน 
ภายในปงบประมาณ 2562 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการ และการ
ตัดสินใจของผูบริหารในแต
ละพันธกิจสมบูรณและ
ครบถวนภายใน
ปงบประมาณ 2563 
 

๑. คณะ สํานัก 
หนวยงาน มหาวิทยาลัย 
มีขอมูลสารสนเทศที่
ถูกตองและสามารถ
นําไปใชในการ
บริหารงานได 
2. คณะและ
มหาวิทยาลัยมีขอมูล
พื้นฐานที่ถูกตองและ
ครบถวน เพื่อรายงาน
ขอมูลพื้นฐาน บนระบบ 
CHE QA Online 

 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

 มาตรา ๕๙ และมาตรา ๕๐ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ในประเดน็ตอไปนี้  
  1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๒ 

2. พิจารณาใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หนวยงานเทียบเทาตอไป  
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 มติที่ประชุม : เห็นชอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2562 ระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานกั และหนวยงานสนับสนุน 

  
4.7  การย่ืนเสนอขอข้ึนทะเบียนเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิแหงชาติ (TQR) ปการศึกษา 2561 
รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอท่ีประชุม  พระราชบัญญัติการศึกษา 

แหงชาติ พ.ศ.2552 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให “สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง.....” ทั้งนี้ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 
2557-2561) โดยกําหนดตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ 13 ตัวบงช้ี และ
กรณีที่หลักสูตรตองการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ใน
ฐานขอมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register : TQR) ของ สกอ. เพื่อใหสาธารณชนรับรูวา หลักสูตรมีการจัดการศึกษา
ไดคุณภาพ และเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาที่กําหนด นั้น 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
1. การย่ืนขอขึ้นทะเบียน TQR มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

- ความคบืหนาการดําเนินงานการขอข้ึน TQR 
- หลักสตูรที่ครบรอบอายุการข้ึนทะเบียน TQR 

2. การย่ืนขอขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 2561 
3. แนวทางการเตรียมการย่ืนขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศกึษา 2562 

- หลักการขอย่ืนข้ึนทะเบียน TQR  
- หลักสตูรที่มีเงื่อนไขที่สามารถย่ืนขอข้ึนทะเบียน TQR 
- แนวทางการสนับสนุนหลักสูตรที่ขอยื่นขึ้นทะเบียน TQR 
 

1) การย่ืนขอขึ้นทะเบียน TQR มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เอกสารแนบ 1) 
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- 98 - 
 

 

 

- หลักสูตรท่ีครบรอบอายุการขึ้นทะเบียน TQR ในปการศึกษา 2562 

หลักสูตร ระดับ สังกัด 
คะแนนประเมิน 

แนวทาง 
ป 60 ป 61 

1. วิศวกรรมโยธา ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร 3.98 3.98 1. เสนอหลักสูตร ตรวจสอบผลการดําเนินงานในตัวบงช้ี 1.1 
ใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสตูร และผลดําเนินการการ
ประเมินหลักสตูร ปการศึกษา 2562 องคประกอบท่ี 2-6 
ควรอยูในระดับดีข้ึนไป (3.01 ข้ึนไป) 

2. กรณี หลักสูตร ประสงคเสนอยื่นขอขึ้น TQR ปการศึกษา 
2562 หลักสูตรตองเสนอแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่รับ
ตรวจจากฐานขอมูลผูประเมิน TQR ของ สกอ. เพ่ือเปน
คณะกรรมการประเมินฯ หลักสูตร 

2. วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร 3.04 3.20 

 
2) การย่ืนขอขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 2561 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 16/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 มีมติเห็นชอบใหทุกหลักสูตรที่มี

ผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2559 (คะแนน 3.01 ข้ึนไป) และปการศึกษา 2560 (คะแนน 3.25 ข้ึนไป) 

ดําเนินการย่ืนขอข้ึนทะเบียนฯ TQR ปการศึกษา 2561 โดยมี 19 หลักสูตรท่ีเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาว  

ทั้งนี้ การตรวจประเมินปการศึกษา 2561 มี 4 หลักสูตรที่ดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตร

จากฐานขอมูลผูประเมิน TQR ของ สกอ. ตามเงื่อนไขการขอย่ืนฯ และมีผลการดําเนินการ ดงันี้ 

ลําดับ หลักสูตร ระดับ สังกัด 
คะแนนประเมิน เง่ือนไขการข้ึน 

TQR 
แนวทาง 

ป 60 ป 61 

1 สาธารณสุขศาสตร ป.ตรี วิทยาลัยแพทยฯ 3.37 3.50  เสนอตอคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของพิจารณา 
ดังน้ี 
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
- ย่ืนความประสงคขอขึ้น TQR ตอ สกอ. 
เพ่ือพิจารณา 

2 อนามัยสิ่งแวดลอม ป.ตรี วิทยาลัยแพทยฯ 3.40 3.42  

3 ชวีวิทยา ป.ตรี วิทยาศาสตร 3.29 3.58  

4 วิศวกรรมสิ่งแวดลอม ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร 3.52 3.55  

 

สวนสาเหตุ ที่ 15 หลักสตูร ไมไดดําเนินการตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยขางตน ฝายประกันฯ ได

ประสานยังคณะที่เก่ียวของ (อางอิงจากหนังสือ อว 0604.4/ว 2169 ลว. 10 มิถุนายน 2562) โดยมีเหตุผลประกอบ ตาม 

(เอกสารแนบ 2) 

3) แนวทางการเตรียมการย่ืนขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 
 

(1) หลักการพิจารณาหลักสูตรท่ียื่นขอขึ้นทะเบียนฯ 

สกอ. 
มหาวิทยาลัย 

(ปการศึกษา 2561) 
(ราง) มหาวิทยาลัย 
(ปการศึกษา 2562) 

- ผานตัวบงชี้ 1.1 และ 
- ผลประเมินองคประกอบ 2-6 ยอนหลัง 

2 ป รวมปลาสุด ในระดับดี (คะแนน 
3.01 ข้ึนไป)  

- ผานตัวบงชี้ 1.1 และ 
- ผลประเมินองคประกอบ 2-6 ยอนหลัง 

2 ป รวมปลาสุด ในระดับดี (คะแนน 
3.01 ข้ึนไป)  

- ปลาสุดที่ประเมินฯ ตองมีผลประเมิน 
3.25 ข้ึนไป 

- ผานตัวบงชี้ 1.1 และ 
- ผลประเมินองคประกอบ 2-6 ยอนหลัง 

2 ป รวมปลาสุด ในระดับดี (คะแนน 
3.01 ข้ึนไป)  

- ปลาสุดท่ีประเมินฯ ตองมีผลประเมิน 
3.25 ข้ึนไป 
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จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2561 พบวา มีหลักสูตรที่มีผลการดําเนินงาน

ตามเงื่อนไขในการย่ืน TQR ปการศึกษา 2562 ตามหลักการของมหาวิทยาลัยขางตน จํานวน 31 หลักสูตร (เอกสารแนบ 

3) 
 

 
 

(2) ขั้นตอนการขอข้ึนทะเบียน TQR (โดย สกอ.) (เอกสารแนบ 4) 
 

 
(3) แนวทางการดําเนินงานการขอขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 

1) ฝายประกันฯ ทําขอมูลหลักสูตรที่เปนไปตามเงื่อนไขนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย (ก.ค.62) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ส.ค.62) และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ส.ค.62) 

2) ฝายประกันฯ ทําบันทกึแจงเวียนคณะ แจงความประสงคหลักสูตรที่เปนไปตามเง่ือนไขขอ 1 เพ่ือแจงความ
ประสงคขอข้ึนทะเบยีน TQR ปการศึกษา 2562 ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

3) ฝายประกันฯ จัดกิจกรรมสนับสนุนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
4) ฝายประกันฯ ติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตรที่แจงความประสงคขอข้ึนทะเบียน TQR ประจําป

การศึกษา 2562 และดําเนนิการตามข้ันตอนการขอขึ้นทะเบียน TQR 

 
(4) แนวทางการสนับสนุนการขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2562 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2562 ไดเสนอแนว
ทางการการสนับสนุนการขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา ดังน้ี 

3 2 1 2

12
9

2

เกษตรศาสตร บรหิารศาสตร เภสัชศาสตร รัฐศาสตร วทิยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ศลิปศาสตร

มีผลการดําเนนิงานตามเง่ือนไขในการยื่น TQR ปการศึกษา 2562
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ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เก่ียวของ 

1. มาตรา 59 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 

2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับตีพิมพครั้งที่ 3 สิงหาคม 
2560) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

1. การย่ืนขอข้ึนทะเบียน TQR มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- ความคืบหนาการดําเนินงานการขอข้ึน TQR 
- หลักสูตรที่ครบรอบอายุการข้ึนทะเบียน TQR 

 2.การย่ืนขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา 2561 
3. แนวทางการเตรียมการย่ืนขอขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 

- หลักการขอย่ืนข้ึนทะเบียน TQR  
- หลักสูตรที่มีเงื่อนไขที่สามารถย่ืนขอข้ึนทะเบียน TQR 
- แนวทางการสนับสนุนหลักสูตรท่ีขอย่ืนข้ึนทะเบียน TQR 

4. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

ท้ังน้ี ท่ีประชุมมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. กองบริการการศึกษา ฝายวิชาการ จะใหคณะทบทวนวาในจํานวน 19 หลักสูตร มีรายชื่อ

หลักสูตรใดท่ีผานเกณฑและประสงค จะย่ืนข้ึนทะเบียน TQR และมีความพรอมเสนอมหาวิทยาลยัสนับสนุน 
2.  ใหคณะพิจารณายุทธวิธีการรับนักศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัย และเปน

หลักสูตรที่เปนที่สนใจแกผูมาสมัครเรียน  
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนคาใชจายทั้งหมดแตมีเงื่อนไขวาหลักสูตรน้ัน
ตองมีนักศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งน้ี ถาไมผานหลักเกณฑท่ีกําหนดการยื่นขึ้นทะเบียน TQR คณะจะตอง
รับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด  

 
 
 
 

• เห็นชอบใหสนับสนุนงบประมาณ 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอหลักสูตรหลังจาก
ที่หลักสูตรไดรับการข้ึนทะเบียน TQR แลว 

• มติ ค.กก.บริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 1/2561 
วันท่ี 8 มกราคม 2561

แนวทางเดิม

• แนวทางที่ 1 ใชหลักการสนับสนุนเดิม คือ 
มหาวิทยาลัยสนบัสนุนงบประมาณ 10,000 
บาท (หนึ่งหมื่นบาทถวน) ตอหลักสูตรหลังจาก
ที่หลักสูตรไดรับการข้ึนทะเบียน TQR แลว 

• แนวทางที่ 2 มหาวิทยาลัยสนับสนุน
งบประมาณคาใชจายทั้งหมด หลังจากที่
หลักสูตรไดรับการขึ้นทะเบียน TQR แลว

• แนวทางอ่ืน - จากมติที่ประชุม ค.กก.บริหาร
มหาวิทยาลัย

แนวทางป 2562
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4.8  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2562  
รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให “สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง.....” สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ไดกําหนดคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ระดับหลักสูตร 
ประกอบดวย 6 องคประกอบ 13 ตัวบงชี้ ทั้งนี้ สกอ.ไดกําหนดแนวทางกรณีที่หลักสูตรตองการเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ในฐานขอมูลหลักสูตร (Thai 
Qualification Register : TQR) เพื่อใหสาธารณชนรับรูวา หลักสูตรมีการจัดการศึกษาไดคุณภาพ และเปนไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนด  

         จากหลักการขางตน สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560-
2564  ยุทธศาสตรที่ 5 ดานการบริหารจัดการ บริหารจัดการภายใตหลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวใหทันกับพล
วัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพใหเปนมาตรฐานสากล และสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูและการ
ทํางานอยางมีความสุข กลยุทธท่ี 6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานสากล โดยใช
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ซึ่ง
สอดคลองกับมาตรการ (4) สนับสนุนหลักสูตรที่มีความพรอมเขาสูกระบวนการรับรองมาตรฐานจากหนวยงาน
ระดับชาติและระดับสากล 

ประเด็นเสนอที่ประชุมพิจารณา 
4. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

1) ระบบและกลไกการประกันคุณคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
2) หลักสูตรท่ีประเมินฯ ปการศึกษา 2562 
3) การปดหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
4) หลักสูตรท่ีครบรอบการปรับปรงุหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

5. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
6. แนวทางการจัดทําแผนปรับปรุงฯ ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2562 

 
1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562  

(1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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(2) กลไกการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
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(3) หลักสูตรที่เปดการเรียนการสอน ปการศึกษา 2562 (เอกสารแนบ 1) 

สภาวิชาชีพ 

สกอ. 

เกณฑฯ 2548 เกณฑฯ 2558 

• แพทยศาสตร (WFME)  
• เภสัชศาสตร (เภสชักรรม) 

• พยาบาลศาสตร (สภาการพยาบาล) 

ปริญญาตรี 3 หลักสูตร ปริญญาตรี 38 หลักสูตร 

ปริญญาโท 4 หลักสูตร ปริญญาโท 16 หลักสูตร 

ปริญญาเอก 2 หลักสูตร ปริญญาเอก 9 หลักสูตร 

3 หลักสูตร 

9 หลักสูตร 63 หลักสูตร 

72 หลักสูตร 

75 หลักสูตร 

(ขอมูล ณ 23 ก.ค. 62) 

 

 
(ขอมูล ณ 23 ก.ค. 62) 

 

หมายเหตุ  
1. ปการศึกษา 2562 มีการ “ควบรวมหลักสูตร” ระหวางหลักสูตรปรับปรุงเกษตรศาสตร (ป.ตรี)   ป

การศึกษา 2562 กับหลักสูตรประมง ป.ตรี (โดยไมไดปดหลักสูตร) ซ่ึงหลักสูตรประมง ป.ตรี เปน sub set ยอยในหลักสูตร
ปรับปรุงเกษตรศาสตร (ป.ตรี) ดังนั้น ในการประเมินคุณภาพภายในฯ น้ัน สกอ.  ถือวา หลักสูตรที่ควบรวมกันเปน 1 
หลักสูตร ดังนั้น ในการตรวจประเมินฯ จักดําเนินการตรวจประเมินเฉพาะหลักสูตรปรับปรุงเกษตรศาสตร (ป.ตรี)         ป
การศึกษา 2562 สวนหลกัสูตรประมง (ป.ตรี) ไมตองรับการประเมินคณุภาพภายใน ยกเวน กรณีหลักสูตรประมง (ป.ตรี) ขอ
แยกหลักสูตรโดยไมควบรวมหลักสูตรในภายหลัง 

3 1
7

2 2
10

6
2

93
1

1
1

6

5
3

2

1

3
5

เ ก ษ ต ร นิ ติ บ ริ ห า ร เ ภสั ช รั ฐ ศ า ส ต ร ว . แ พ ท ยฯ วิ ท ย วิ ศ ว ะ ศ . ป ระ ยุ ก ต
ฯ

ศิ ล ป ฯ

หลักสูตรที่ เตรียมประ เมินฯ ปการ ศึกษา 2562

ตรี โท เอก
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สวนในเร่ืองการบริหารจัดการหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร/ผูรับผิดชอบหลักสูตรประมง ป.ตรี 
ตองดูแลนักศึกษาในหลักสูตรประมง (ป.ตรี) ทั้งในสวนของนักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรกอนควบรวม และที่ควบรวม
หลักสูตร 

2. หลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติให “ปดหลักสูตร” ต้ังแตภาคการเรียน 1/2562 จํานวน 4 
หลักสูตร (ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562) ประกอบดวย  

(1) เภสัชศาสตรชีวภาพ (ป.โท) คณะเภสัชศาสตร 
(2) ศาสตรแหงเครื่องสําอางและผลิตภัณฑสุขภาพ (ป.โท) คณะเภสัชศาสตร 
(3) ประวัติศาสตร (ป.ตรี) คณะศิลปศาสตร 
(4) ภูมิภาคลุมนํ้าโขงศึกษา (ป.โท) คณะศิลปศาสตร  

ทั้งน้ี มี 1 หลักสูตร คือ การสอนภาษาอังกฤษ (ป.โท) ที่อยูระหวางการย่ืนขอปดหลักสูตร ในภาคการเรียน 
1/2562) โดย ค.กก.พิจารณากล่ันกรองหลักสูตรฯ พิจารณาเห็นชอบ เมื่อการประชุมคร้ังที่ 3/2562 วันที่ 10 พ.ค. 2562 
(วาระที่ 3.1) และหลักสูตรอยูระหวางจัดทํารายละเอียด เพื่อนาํเสนอสภามหาวิทยาลัย (ขอมูล ณ 23 ก.ค. 62)    

(4) หลกัสูตรท่ีครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
เพื่อใหหลักสูตรไดเตรียมความพรอมในการปรับปรุงหลักสูตร “ใหแลวเสร็จ” ภายในปการศึกษา 2562 

โดย “ไมกระทบ” ตอการประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร ปการศึกษา 2563 จํานวน 9 หลักสูตร (เอกสารแนบ 2) 
 

 
 

2. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 (เอกสารแนบ 3) 
ฝายประกันคุณภาพฯ ขอเสนอ แผนงาน/กิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ดังน้ี  

 
 

1 1

4

2

1

0

1

2

3

4

เกษตรศาสตร บริหารศาสตร วทิยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร ศิลปประยกุตฯ

ครบรอบปรับปรงุหลักสูตร ปการศึกษา 2562

วางระบบและกลไก

• การประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร

• การขอขึ้นทะเบียน 
TQR

• การตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน

สรางความเขาใจ

• การประชุมชี้แจง
• การอบรมสัมมนา

• การจัดทําส่ือ/เคร่ืองมอื
สรางความเขาใจ

ติดตามผล

• รอบ 6 เดือน 
(ต.ค.62)

• รอบ 9 เดือน 
(มี.ค.63)

ประเมินผล

• ประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร

• การรายงานผลการ
ดําเนินงานในระบบ 
CHE QA

• การนําผลจากการ
ประเมินฯ ไปปรับปรุง
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3. แนวทางการจัดทําแผนการปรับปรุงดําเนินงานตามขอเสนอแนะฯ ระดับหลักสูตร  
- เห็นควรมอบสํานักงานพัฒนาคณุภาพการศึกษา รวบรวมขอมูลจากหลักสูตร เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงฯ/พัฒนา

หลักสูตรในปการศึกษา 2562  

- ติดตามการดําเนินงานตามแผนงานท่ีหลักสูตรกําหนด ดังนี้ 

การติดตามผลการดําเนินงาน กําหนด ผูรับผดิชอบ 
- การติดตามการจัดทําแผนปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ในปการศึกษา 2562  ภายใน ส.ค. 2562 สนง.พัฒนาฯ 
- การติดตามผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร แบงเปน 2 ชวง ดังน้ี 

- รอบ 6 เดือน (ชวงสอบปลายภาค 1/2562)  

 ขอมูลจากหลักสูตร 

 เสนอ ค.กก.ประกันฯ 

 เสนอ ค.กก.บริหารมหาวิทยาลัย 
- รอบ 9 เดือน (ชวงสอบปลายภาค 2/2562) 

 ขอมูลจากหลักสูตร 

 เสนอ ค.กก.ประกันฯ 

 เสนอ ค.กก.บริหารมหาวิทยาลัย 

 
 

ตน ต.ค. 2562 
กลาง ต.ค. 2562 
ตน พ.ย. 2562 

 

ตน ม.ีค. 2563 
กลาง มี.ค. 2563 
ตน เม.ย. 2563 

 
 

หลักสูตร / คณะ 
สนง.พัฒนาฯ 
สนง.พัฒนาฯ 

 
หลักสูตร / คณะ 

สนง.พัฒนาฯ 
สนง.พัฒนาฯ 

 

- สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามกรอบการ
ดําเนินงานที่กําหนด ตอคณะกรรมการบริหารวิชาการ หรือคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป    

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
1. มาตรา 59 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ฉบับตีพิมพครั้งที่ 3 

สิงหาคม 2560) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ประเด็นเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

1) หลักสูตรที่ประเมินฯ ปการศึกษา 2562 (ขอมูล ณ 23 ก.ค. 62) 
2) การปดหลักสูตร ปการศึกษา 2561 (ขอมูล ณ 23 ก.ค. 62) 
3) หลักสูตรที่ครบรอบการปรบัปรุงหลักสูตร ปการศกึษา 2562  

2. ปฏิทิน และกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศกึษา 2562  
3. แนวทางการจัดทําแผนการปรับปรุงดําเนินงานตามขอเสนอแนะฯ ระดับหลักสูตร ในปการศึกษา 2562  
4. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการพัฒนาระบบการประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

 

ท้ังนี้ท่ีประชุมมีการอภิปรายและมีขอเสนอแนะ ดังน้ีหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตร ท่ีตอง
ดําเนินการปรับปรุง ขอใหคณะที่รับผิดชอบตองใหความสําคัญเรงดวนและตองดําเนินการทันที เนื่องจากมี
กระบวนการและข้ันตอนและเพื่อใหทันวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร  
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   มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ป
ปการศึกษา 2562  

  
  4.9 การเปดรายวิชาใหม : รายวิชา 1104145 เสริมทักษะคณิตศาสตร (Preparative 

Mathematics) สังกัดคณะวิทยาศาสตร 

 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม คณะวิทยาศาสตร ขอเปดรายวิชาใหม ที่ไมมีในหลักสูตร

เพื่อชวยแกปญหานักศึกษาสอบไมผานเกณฑในการเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรใหแกนักศึกษาแรกเขา และให

นักศึกษามีความรูพื้นฐานคณิตศาสตร สามารถนําความรูพื้นฐานไปใชในสาขาวิชาชีพได จํานวน 1 รายวิชา คือ 

1104 145 เสริมทักษะคณิตศาสตร (Preparative Mathematics)  

        การเสนอเปดรายวิชาน้ีเปนการหารือรวมกันระหวางคณะวิทยาศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร  

คณะเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เพ่ือวางแผนการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้ ที่ประชุมไดมีมติให

คณะวิทยาศาสตร เปดรายวิชาใหมที่ไมมีในหลักสูตร คือรายวิชา 1104 145 เสริมทักษะคณิตศาสตร (Preparative 

Mathematics) 2(2-0-4) มีผลการเรียนเปน S/U โดยใชกับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ดังรายละเอียดดังนี้ 

1.1 เนนกลุมที่สอบไมผานเกณฑในการเตรียมความพรอมดานคณิตศาสตรใหแกนักศึกษาแรกเขา 

1.2 ลงทะเบียนแบบ Audit เกรดเปน S กับ U 

1.3 คณะวิทยาศาสตรเปนเจาของรายวิชาและผูสอน 

1.4 เนื้อหารายวิชา ประกอบดวยคณิตศาสตรพ้ืนฐานดานตาง ๆ ที่ทําใหเรียนวิชาพ้ืนฐานไดดีขึ้น เชน

ตรีโกณมิติ พื้นฐาน, Linear Algebra (การบวก ลบ จํานวนบวกและลบ พื้นฐาน), การแกระบบสมการ (เชิงเสน), การ

สรางสมการและแกสมการในรูปเมตริกซพื้นฐาน, เวเตอร, อัตราสวน การหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงตาง ๆ, ระบบ

แกน และ ODE พ้ืนฐาน 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาเห็นชอบการเปด

รายวิชา 1104 145 เสริมทักษะคณิตศาสตร  (Preparative Mathematics) เริ่มใชกับนักศึกษาชั้นปที่  1  

ปการศึกษา 2562 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ  การเปดรายวิชา 1104 145 เสริมทักษะคณิตศาสตร (Preparative 

Mathematics) เริ่มใชกับนักศกึษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2562 

 

   4.10 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการในการดําเนินการบังคับใชวินัย
จราจรในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ.2562 
  หัวหนาสํานักงานพัฒนานักศึกษา เสนอท่ีประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดมีบันทึก

ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถานีตํารวจภูธรวารินชําราบ ฝายปกครองอําเภอวา

รินชําราบ และภาคีเครือขาย โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือปราบปรามอาชญากรรม ลดอุบัติเหตุบนทองถนนตามเสนทาง 

ถนนวารินชําราบ – เดชอุดม (บริเวณตําบลเมืองศรีไค) เพื่อบังคับใชพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 และ

กฎหมายที่เก่ียวของอยางจริงจัง 
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  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดตระหนักถึงปญหาการไมปฏิบัติตามกฎจราจรของนักศึกษาในเขตพื้นที่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชน การไมสวมหมวกนิรภัยเขามาในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การขับรถสวน

ทางจราจร  การจอดรถในท่ีหามจอด  การโดยสารมากกวา ๓ คน  และการไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอื่นๆ ซึ่ง

สงผลใหนักศึกษาเปนผูขาดวินัยจราจร กอใหเกิดอุบัติเหตุและความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินแกนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสํานักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง มาตรการในการดําเนินการบังคับใชวินัยจราจรในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.

2562 โดยกําหนดมาตรการในการดําเนินการแกนักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายจราจรในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 

 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2558 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯพ่ือพิจารณา 

    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ใหความเห็นชอบรางประกาศ

ฉบับนี้ เพื่อเสนออธิการบดีลงนามในประกาศ และบังคับใชประกาศเปนลําดับตอไป 

ท้ังนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและขอเสนอแนะ ดังนี้  

1. ใหสํานักงานพัฒนานักศึกษา นํารางประกาศไปทบทวนอํานาจหนาท่ีและวัตถุประสงค 

ผลกระทบของการออกประกาศ 

2.พิจารณาแนวทางการรณรงคและสงเสริมการปฏิบัติวินัยจราจร เพ่ือประชาสัมพันธขอความ

รวมมือสรางจิตสํานึกแกนักศกึษาละบุคลากร 

 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสํานักงานพัฒนานักศึกษา นาํไปปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
   
  4.11  ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563  

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอท่ีประชุม ขอปรับเพิ่มพันธกิจดานการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษา คณะศิลปศาสตร  

ตามที่คณะศิลปศาสตรมีแผนเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม 
พ.ศ. 2563) ตามขอกําหนดของมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่
ป) พ.ศ. 2562 (มคอ.1 สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร) ขอ 14.2 ระบุวา “หนวยงานที่เปนสถาบันการผลิตและ
พัฒนาครูตองกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ มีแผนกลยุทธและมีบทบาทหนาที่โดยตรงในการผลิตและพัฒนาครู
เปนภารกิจหลัก” ดังนั้น เพื่อใหพันธกิจของคณะศิลปศาสตรเปนไปตามขอกําหนดดังกลาว คณะศิลปศาสตรจึงขออนุมัติ
ปรับวิสัยทัศนและเพ่ิมพันธกิจดานการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้การขอปรับเปลี่ยนดังกลาวไดรับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร คร้ังที่ 6/2562 วันพฤหัสบดีท่ี 27 มิถุนายน 2562 และ
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 10/2562 วาระพิเศษ วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 
2562 รายละเอียดการปรับเปลี่ยนดังนี้ 
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เดิม ปรับปรุงใหม 
วิสัยทัศน 
ศูนยกลางความรูดานภาษา สังคมและวัฒนธรรมอีสานใต
และภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

วิสัยทัศน 
เปนคณะช้ันนําดานการสอนและวิจัยภาษา สังคม และ
วัฒนธรรมในอีสานและภูมิภาคลุมน้ําโขง 

พันธกิจ 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุงผลิตบัณฑิต
ใหมีคุณภาพ มาตรฐาน มุงสูความ เปนเลิศทางวิชาการและ
วิชาชีพ พรอมท้ังสงเสริมการสรางองคความรูและนวัตกรรมท่ี
นําไปประยุกตใชในภูมิภาคลุมนํ้าโขงเพ่ือพัฒนาสังคมอยาง
ย่ังยืน ใหบริการวิชาการอยางมีสวนรวม และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางความเขาใจใน
วัฒนธรรมท่ีหลากหลายของภูมิภาคลุมนํ้าโขง 

พันธกิจ 
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุงผลิต
บัณฑิต ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให มีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุงสูความ เปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
พรอมทั้งสงเสริมการสรางองคความรูและนวัตกรรมที่
นําไปประยุกตใช ในภูมิภาคลุมน้ําโขงเพื่อพัฒนาสังคม
อยางย่ังยืน ใหบริการวิชาการอยางมีสวนรวม และทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางความ
เขาใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของภูมิภาคลุมน้ําโขง 

2. ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2563) ในแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เพ่ือใหสอดคลองตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัย 5 
ป (พ.ศ. 2560-2564) ในเรื่องมุงเนนการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําแหงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน เพ่ือจัดการศกึษาที่ไดมาตรฐานสากล เพ่ือเปนกําลังในการพัฒนาประเทศ และเปนที่ยอมรับในภูมิภาคลุม
น้ําโขง และพัฒนางานวิจัยแบบมุงเปาเพ่ือสรางองคความรู และนวัตกรรม ท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และสังคมในภูมิภาคลุมน้ําโขงอยางย่ังยืน การเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตครูสมรรถนะสูงซึ่ง
สอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย เพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสังคมอยางยั่งยืนนั้น
จะตองอาศัยการใหการศึกษาที่ดี และมีคุณภาพตอประชาชน และสังคม โดยที่ครู และบุคลากรทางการศึกษาเหลานั้น
จะตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับนโยบายคุรุสภาซึ่งเปนองคกรที่คัดกรอง และพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีพันธกิจหลักในการควบคุม และรักษามาตรฐานการประกอบวิชาชีพครูของไทย ตามแผนยุทธศาสตรท่ี 
1 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพท่ีบงชี้ระดับคุณภาพของสมรรถนะ และจิตวิญญาณความเปนครู และแผนยุทธศาสตรที่ 2 
พัฒนาระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการผลิต การคัดกรอง และการพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ดวยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตรและคณะวิทยาศาสตร จึงรวมกันพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เพ่ือผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความตองการของสังคมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่สามารถสราง
ความยั่งยืนใหกับประเทศชาติได 

เพื่อรวมผลักดันนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พันธกิจของคุรุสภา และมาตรฐาน
การศึกษาของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือสงเสริมและยกระดับการศึกษาใหกาวทัน
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว เพ่ือเปนการรองรับการเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในอนาคต ตลอดจน
ความพรอมในดานตาง ๆ เชน บุคลากร ทรัพยากรการเรียนรูและแหลงคนควา ความรวมมือจากชุมชน และเพ่ือเปนการ
สรางความรวมมือระหวางคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและหนวยงานทางดานการศึกษาในภูมิภาค ตลอดจนเพ่ือ
ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน 

ดังนั้น คณะศิลปศาสตร จึงขอเสนอบรรจุแผนการเปดหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2563) จํานวน 10 วิชาเอก โดยกําหนดแผนการรับนักศึกษา ในแตละวิชาเอก จํานวน 
30 คนตอป รวมท้ังสิ้น 300 คนตอป ดังตอไปนี้  

1) วิชาเอกภาษาไทย 
2) วิชาเอกภาษาอังกฤษ 



- 109 - 
 

 

 

3) วิชาเอกสังคมศึกษา 
4) วิชาเอกพลศึกษา 
5) วิชาเอกดนตรีศึกษา 
6) วิชาเอกฟสิกส  
7) วิชาเอกเคมี  
8) วิชาเอกชีววิทยา  
9) วิชาเอกคณิตศาสตร  
10) วิชาเอกคอมพิวเตอร 
โดยมีรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 

มีแผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป :  ภาคปกติ ปละ 300 คน คาธรรมเนียมการศกึษา (แบบ
เหมาจาย) ภาคการศกึษาละ 15,000 บาท/คน 

ระดับชั้นป 
 

จํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ชั้นปท่ี 1 300 300 300 300 300 
ชั้นปท่ี 2 - 300 300 300 300 
ชั้นปท่ี 3 - - 300 300 300 
ชั้นปท่ี 4 - - - 300 300 

รวมจาํนวนนักศกึษา 300 600 900 1,200 1,200 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 300 300 

 

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 
หมวดวิชา กลุมวิชา จํานวนหนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                           ไมนอยกวา  30 หนวยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน                                         ไมนอยกวา  97 หนวยกิต 
 2.1 กลุมวิชาชีพครู      จํานวน  36 หนวยกิต 
 2.1.1 ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จํานวน 24 หนวยกิต 
 2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จํานวน 12 หนวยกิต 
 2.2 กลุมวิชาเอก                      ไมนอยกวา  61 หนวยกิต 
 2.2.1 วิชาเอก ไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
 2.2.2 วิชาเลือก ไมนอยกวา 21 หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                          ไมนอยกวา        6 หนวยกิต 
 รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต 

 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  

เสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ในแผนการรับนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2563 
 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 
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 ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
  5.1  รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 3  

 รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม  ตามที่สํานักงานสงเสริม

บริหารงานวิจัยฯ ไดรับผิดชอบการดําเนินงานตามพันธกิจวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น  

 สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 3 จํานวน รายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อทราบผลการดําเนินงาน

โครงการวิจัย บรกิารวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 

 

  มติที่ประชุม  : รับทราบ 
 

5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใน
การจัดการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก เชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวมของสถาบันอุดมศึกษา ป
การศึกษา 2561 

 คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอที่ประชุม  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         ได
ดําเนินโครงการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวมของ
สถาบันอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการไดดําเนินการตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
2561 จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก  

            1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

            2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงผลวา มีมติเห็นชอบผลการตรวจเยี่ยม ผลการจัด

การศึกษา สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมีขอสังเกตและขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ตามหนังสือที่ ศธ 0591(2)/ว 1955 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2561  

ในการน้ี จึงเสนอที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาโท/เอกเชิงบูรณาการระบบพิชญพิจารณแบบมีสวนรวมของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร หลักสูตร

ปรับปรงุ พ.ศ. 2560 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิขาเกษตรศาสตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ  

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศกึษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550             

2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 

 






