
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 11/ 2562 
วันอังคารท่ี 3 กันยายน  2562 

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

 
ผูมาประชุม 
 

๑. รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผศ.ชุตินนัท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดฝีายวิชาการ  รศ.อริยาภรณ พงษรัตน กรรมการ 
๓. รองอธิการบดฝีายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  นายฐติิเดช ลือตระกูล กรรมการ 
๔. รองอธิการบดฝีายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ 
นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๕. รองอธิการบดฝีายบริหารทรัพยากรมนุษย นายอรรถพงศ   กาวาฬ กรรมการ 
๖. รองอธิการบดฝีายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ กรรมการ 
๗. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 
๘. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและศึกษา

นานาชาต ิ
นายเฉลิมชัย วงศรักษ กรรมการ 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ นายปยณัฐ สรอยคํา กรรมการ 
๑๐. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 
๑๑. คณบดีคณะเภสัชศาสตร นายศกัดิ์สิทธ์ิ ศรีภา กรรมการ 
๑๒. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.รุงรัศมี บุญดาว กรรมการ 
๑๓. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 
๑๔. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 
๑๕. คณบดีคณะศลิปศาสตร นายสุรศักดิ์ คําคง กรรมการ 
๑๖. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 
นพ.นิรันดร พิทักษวัชระ กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะศลิปประยุกตและ 
สถาปตยกรรมศาสตร 

ผศ.กัญญา จึงวิมุติพันธ กรรมการ 

๑๘. คณบดีคณะนิติศาสตร นายขรรคเพชร ชายทวีป กรรมการ 
๑๙. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐติิพล  ภักดีวานิช กรรมการ 
๒๐. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 
๒๑. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครอืขาย ผศ.อธิพงศ สุริยา กรรมการ 
๒๒. อํานวยการสํานักวิทยบริการ นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา กรรมการ 
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๒๓. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหาร
ทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

ผศ.อดุลย  จรรยาเลิศอดุลย กรรมการ 

๒๔. รองอธิการบดฝีายบริหาร ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการและ
เลขานุการ 

๒๕. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลินี   ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 
๒๖. รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป  นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 
 
ผูไมมาประชุม  
1. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการการวิชาการ        รศ.ชวลิต   ถ่ินวงศพิทักษ ติดราชการ 
2. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย       ผศ.ปรชีา  บุญจูง  ติดราชการ
   
ผูเขารวมประชุม 
๑. นายจิรศักดิ์    บางทาไม   (แทน) ประธานสภาอาจารย 
๒. นายธีระศักดิ์   เชียงแสน   ผูอํานวยการกองแผนงาน 
๓. นางสาวภิรมยพร  ไชยยันต    คณะนิติศาสตร 
๔. นายเทิดภูมิ  ทองอินทร    งานประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ  
๕. นายจักรนิ สงวนศักดิ์    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  กองกลาง 
 

เร่ิมประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ระเบียบวาระท่ี  1   เร่ืองประธานแจงเพื่อทราบ 
  1.1 การเชิญนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย เขารวมกิจกรรม
ของมหาวิทยาลัย  
                   ประธานท่ีประชุม แจงท่ีประชุม สืบเน่ืองจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในการนําเสนอวีดีทัศนเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ใหความสนใจในกิจกรรม อาทิเชน พิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรียสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคูสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เห็นวามหาวิทยาลัย 
หรือหนวยงาน ที่มีกิจกรรมท่ีเห็นสมควรขอใหมีการแจงลวงหนา เพ่ือท่ีนายกสภาฯ และหรือกรรมการ
สภา สามารถเขารวมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได และสภามหาวิทยาลัย ชื่นชมการจัดงานทําบุญอุทิศ
สวนกุศลและขอขมาอาจารยใหญ ประจําป 2562 ของวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 
วาเปนกิจกรรมท่ีดี ควรประชาสัมพันธใหหนวยงานภายนอก และจังหวัดใหรับทราบการจัดกิจกรรม
ดังกลาวอยางแพรหลาย  
  
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ง
ท่ี 9/2562 เม่ือวันอังคารท่ี 6 สิงหาคม 2562 
 
  มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ง
ท่ี 10/2562 วาระพิเศษ เม่ือวันอังคารท่ี 13 สิงหาคม 2562 
 
  มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 ระเบียบวาระท่ี  3  เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1  การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 
  ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม
การศึกษา 

ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 
2562 ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2561  - วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  292,369,713.00-
บาท    (สองรอยเกาสิบสองลานสามแสนหกหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสิบสามบาทถวน) จําแนกเปน 

                 สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.61    วันท่ี 1 ต.ค.61 – 31 ก.ค.62        รวมท้ังสิ้น 
รายไดคาธรรมเนียมรอการจัดสรร 28,949,486.35         571,269,245.00         600,218,731.35  

หัก เงนิจัดสรรฯ                        2,171,910.00          290,197,803.00          292,369,713.00  
     คงเหลือรอการจัดสรรฯ         26,777,576.35           281,071,442.00         307,849,018.35 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาหนวยกิตและคาธรรมเนียม
การศึกษาที่จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2547 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑติศกึษา พ.ศ. 2560 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทราบ 
  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพ่ือทราบ 

1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที ่31 กรกฎาคม 2562  จําแนกตามภาคการศึกษาและปงบประมาณ 
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2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที ่31 กรกฎาคม 2562 จําแนกตามการรับเงนิจริงในแตละปงบประมาณ 
 
 

  มติท่ีประชุม  :  รับทราบ 
 

3.2  รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ผูอํานวยการกองกลาง เสนอที่ประชุม ตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยฯไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ และมติท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนการกํากับติดตามและใหรายงานผลการดําเนินงาน นั้น  

        ในการนี้ฝายเลขานุการฯ จึงรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติ          
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 เรื่องที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 17 เรื่อง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีคร้ังที่ 7/2562 จํานวน 2 เร่ือง 

ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 
  3 .6  ขออ นุ มัติ ใ ช เ งิ น ร า ย ไ ด เ งิ น ทุ นสํ า ร อ ง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดซื้อระบบรักษา
ความปลอดภัยดวยกลองวงจรปดผานเครือขายแบบ
รวมศูนย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

กองแผนงาน ประสานหัวหนาสํานักงานรักษาความปลอดภัยฯ 
ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังท่ี 4/2562 เม่ือ
วันท่ี 12 มีนาคม 2562 และครั้งท่ี 7/2562 
เม่ือวันท่ี 4 มิถุนายน 2562  เพ่ือดําเนินการ
จัดทํางบประมาณ และแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทําแผนแมบท ในการบริหารจัดการระบบการ
รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย ท้ังน้ี ใน
เบ้ืองตน สํานักงานรักษาความปลอดภัยฯ ได
ดําเนินการ ดังน้ี 
1. บรรจุแผนการจัดชื้อ จัดจางรายการการ
จัดซ้ือระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลองวงจร
ปดผานเครือขายแบบรวมศูนย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามบันทึกขอความ 
กองแผนงานท่ี อว 0604.5/ว 582 ลงวันท่ี 
21 มิถุนายน 2 562 เร่ือง ขอใหหนวยงาน
จัดทําขอมูลแผนปฏิบัติ และแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
แลว  
2.อยูระหวางขั้นตอนดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาจัดทําแผนการ
ดําเนินงานกําหนดจุดท่ีจะติดตั้งกลองวงจรปด 
การกําหนดชวงเวลาของโครงการ (phase) ตาม
ความจําเปนเรงดวน และสถานะทางการเงิน 
รวมท้ังพิจารณาความเหมาะสมของเทคโนโลยีท่ี
จะใชในการดําเนินงาน 
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ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 
  3.7 แนวทางการดําเนินงานเ พ่ือปรับเป ล่ียน

ส ถ า นภ า พม หา วิ ทย า ลั ย อุ บล ร าช ธ า นี เ ป น
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

กองการเจาหนาท่ี อยูระหวางข้ันตอนการเสนอ (ราง) 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
... ตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีคร้ังที่ 8/2562 จํานวน 8 เร่ือง 
ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 

    3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา
ดวย การยกเลิกกองทุนสงเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตของคณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2538 พ.ศ..... 

  กองคลัง   อยูระหวางการรวบรวมขอมูลตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ 

    4.5 (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ
ผูรับผิดชอบการจัดซื้อจัดจางและการบริหารงาน
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2562 

  กองคลัง   กองคลังไดสง(ราง)ประกาศฯ ใหสํานักงานกฎหมาย
พิจารณา ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
กฎหมายฯ 

    4.6 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
หลักเกณฑคาตอบแทนบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติหนาที่ หัวหนาเจาหนาท่ี ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงั วาดวย การจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ขอ 4 พ.ศ. 2562 

  กองคลัง   กองคลังไดสง(ราง)ประกาศฯ ใหสํานักงานกฎหมาย
พิจารณา ซึ่งอยูระหวางการพิจารณาของสํานักงาน
กฎหมายฯ 

    4.8 แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับการเก็บ
รักษาเงินรายไดท่ีหนวยงานไดรับจัดสรรจาก
มหาวิทยาลัยฯ 

  กองคลัง   กองคลังไดดําเนินการขอขอมูลจากคณะ สํานักฯ ซ่ึง
อยูระหวางการรวบรวมขอมูลฯ 

    4.11 การสงขอเสนอการจัดหลักสูตรศึกษาระดับ
ปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) แผน 3 ป (2563 - 
2565) กรณ ีหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาชีวเวชศาสตร 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ   สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดติดตามผลการพิจารณา
ของกรมความรวมมือระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ ในการรับขอเสนอการจัดหลักสูตรศึกษา
ระดับปริญญาโทนานาชาติ (TIPP) โดยขณะน้ีอยู
ระหวางการพิจารณา ท้ังน้ี หากไดรับผลการพิจารณา
อยางเปนทางการจาก กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศฯ แลวจักนําเรียนท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยฯ ทราบ เปนลําดับตอไป 

    4.15 การอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมเปนกรณี
พิเศษ ของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร จํานวน 6 
คน (เสนอเร่ืองวันท่ี 26 มถิุนายน 2562) 

  กองบริการการศึกษา   กองบริการการศึกษา ดําเนินการตามขอเสนอแนะท่ี
ประชุม และจะนําเสนอวาระเขาท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในเดอืนกันยายน 2562 

    4.13 การยกเลิกการจัดเก็บคาคูมือการศึกษาและ
หลักสตูรระดับปริญญาตรขีองมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจําปการศึกษา 2562 (เสนอ
เรื่องวันท่ี 25 มิถุนายน 2562) 

1. สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   
2. กองบรกิารการศึกษา 

กองบริการการศึกษา ไดเสนอกองกฎหมาย เพื่อ
พิจาณา รางประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
การยกเลิกการจัดเก็บคูมือการศึกษาและหลักสูตร
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจําปการศึกษา 2562 ซึ่งอยูในระหวางกอง
กฎหมายพิจาณา 

  4.14 รายงานผลการวิเคราะหงบการเงินและผล
การสอบบัญชีคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม

คณะศลิปประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร 

1.คณะศลิปประยุกตฯ ไดตรวจสอบรายการคา
ครภุัณฑ ในงบประมาณ ป 2561 ไดปรับปรุงแกไข
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ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 
ศาสตร ปงบประมาณ 2561 (เสนอเร่ืองวันท่ี 26 
มิถุนายน 2562) 

ตัดรายการคาครุภัณฑออกจากงบการเงิน
ปงบประมาณ 2561 เรียบรอยแลว 
2. คณะศิลปประยุกตฯ ไดตรวจสอบสถานะหน้ีของ
คณบดี โดยคณะฯไดรวมประชุมหารือกับ กองคลัง 
และกองแผน ตามบันทึกขอความท่ี อว 0604.5/ว
593 ลงวันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอ
เชิญประชุมเพ่ือสรุปหน้ีเงินยืมทุนสํารอง
มหาวิทยาลัย ของคณะศลิปประยุกตฯ โดยในท่ี
ประชุมไดขอสรุปชัดแจงแลว ปจจุบันรอรายงานมติ
ท่ีประชุมจากกองแผนงาน 
3 คณะศิลปประยุกตฯ ไดอธิบายถึงท่ีมาของเงิน
รายไดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิท่ี 11 ไวชัด
แจงแลว ในสวนของรายไดในปงบประมาณเดิมเกิด
จากการลงบัญชีรับรูเปนรายไดท้ังจํานวน ปจจุบันได
ลงบัญชีเงินรายไดตามปงบประมาณ และรายไดในป
เกาปรับปรุงในสวนเงินทุนสํารอง 
4.คณะศลิปประยุกตฯ ไดมีการวางระบบการควบคุม
ภายในเพิ่มเติม ตามขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี 
จัดทําแนวทางการแกไข และแนวปฎิบัติเพ่ิมข้ึน
เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขอ
ความเห็นชอบผานคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
12/2562 ลงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2562 มีมติ
เห็นชอบตามขอเสนอ 
5. คณะศิลปประยุกตฯ ปรับแบบฟอรมรายงาน
ทางการเงนิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผานความ
เห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 
12/2562 เรียบรอยแลว 
6. คณะศิลปประยุกตฯไดตรวจสอบเงินฝากธนาคาร
โครงการเครอืขายเชิงกลยุทธ บันทึกรายการดานหน้ี
ตามขอเสนอแนะแลว 
ปจจุบันคณะศิลปประยุกตฯไดสงงบการเงินเรียน
อธิการบดีผานกองคลัง ตามบันทึกขอความท่ี อว 
0604.15.1/1650 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2562 
เรื่อง ขอรายงานผลงบการเงินคณะศลิปประยุกตฯ 
ประจําปงบประมาณ 2561 ดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะของมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทายาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน ของรายงาน 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีคร้ังที่ 9/2562 จํานวน 5 เร่ือง 
ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 

  4.1 การเสนอชื่อผูมีคุณสมบัติและความเหมาะสม
เปนคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กองกลาง   อยูระหวางรวบรวมรายช่ือท่ีคณะ/สํานัก/หนวยงาน
เสนอ โดยกําหนดใหคณะ/สํานัก/หนวยงานเสนอ
รายชื่อภายใน 23 สิงหาคม 2562 และดําเนินการ
เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาและนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใน
คราวประชุมประจําเดือนกันยายน 2562 ตอไป 

  4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง การ
เขาสอบและการสอบในหองสอบ 

กองบริการการศึกษา   กองบริการการศึกษา กําลังปรับปรุงแกไขตามมติท่ี
ประชุมและเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 

  4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียน
ลวงหนาระดับบัณฑิตศึกษาหรอืระดับ
ประกาศนียบัตร 

กองบริการการศึกษา   กองบริการการศึกษา กําลังปรับปรุงแกไขตามมติท่ี
ประชุมและเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 

  4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง แนว
ปฏิบัติการขอใชสถานท่ี หองเรียนและวัสด ุอุปกรณ
อาคารเรียนรวม 

1.กองบริการการศึกษา  
 
  

กองบริการการศึกษา กําลังดาํเนินการจัดทําประกาศ
เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม 

   2.สํานักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดลอม  

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ไดจัดทํา
รายละเอียดอัตราตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดําเนินการตั้งแต 2541 ไดแก 
1.หลักเกณฑการใชเสนทางสําหรับกอสราง เพื่อใช
ในการดูแลซอมแซมถนน 
- สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม จัดทํา
อัตราการเก็บคาธรรมเนียมสําหรับการใชเสนทาง โดย
ใชอัตราดังกลาวดําเนินการในการคิดคาธรรมเนียม ซึ่ง
อยูระหวางการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําเปนเปน
ประกาศ ตอไป 
2.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเรื่อง อัตราคา
เชาพื้นทีป่ระจําสถานกีฬามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประจําป 2550 ประกาศ ณ  วันที่ 26 
ธันวาคม 2550 
-สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม มีการ
ดําเนินการจัดทําอัตราคาไฟฟา อาคารและสนามกีฬา
เพ่ือใชเปนขอมูลในการรางระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
3.(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย
หลักเกณฑและข้ันตอนการอนุญาตใชอาคารและ
สนามกีฬา พ.ศ. 2559 
- สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม รวมกับ 
สํานักงานพัฒนานักศึกษาจัดทํา (ราง) ประกาศ
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑ



- 8 - 
 

ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 
และข้ันตอนการขออนุญาตใชอาคารและสนามกีฬา 
พ.ศ. 2559 อยูระหวางการรวบรวมขอมูล  
4. ในป2560 สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม ไดจัดทําคาํส่ังมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ 908/2560 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2560 
- สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม อยู
ระหวางการรวบรวมขอมูลเพื่อแตงตั้งคณะ
กรรมการบริหารสถานกีฬา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. ตามบันทึกขอความที่ ศธ0529.2.6/พิเศษ ลง
วันที่ 2 มีนาคม 2561 เร่ือง ขอสงประมาณการ 
อัตราคาไฟฟา อาคารและสนามกีฬา โดยสํานักงาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการใช
หลักเกณฑการคิดคาํนวณอตัราคาไฟฟาอาคารและ
สนามกีฬาตาง ๆ  ซึ่งไดคํานวณโดยพิจารณาจาก
ขนาดของอุปกรณไฟฟาที่ติดต้ัง ซึ่งอยูระหวางการ
ดําเนินงานในการจัดทําประกาศ 
-สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม มีการ
ดําเนินการจัดทําอัตราคาไฟฟา อาคารและสนามกีฬา
เพ่ือใชเปนขอมูลในการรางระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ครั้งท่ี 10/2562 วาระพเิศษ จํานวน 2 เร่ือง 
ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 

  4.7 การยื่นเสนอขอข้ึนทะเบียนเผยแพรหลักสูตรท่ี
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ (TQR) ปการศึกษา 2561 

กองบริการการศึกษา   กองบริการการศกึษา เตรียมขอมูลประกอบ
เพ่ิมเตมิเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน 2562 

  4.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

กองบริการการศึกษา   กองบริการการศกึษา เตรียมขอมูลประกอบ
เพ่ิมเตมิเพ่ือนําเสนอตอท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเดือนกันยายน 2562 

1.2 เรื่องที่ยังไมรายงานผล จํานวนท้ังส้ิน 10 เรื่อง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีคร้ังที่ 8/2562 จํานวน 1 เร่ือง 

ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 
    4.12 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เรื่องอัตราคาบํารุงและระเบียบปฏิบัติในการใช
หองปฏิบัติการศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 

  สาํนักงานสงเสริมบริหาร
งานวิจัยบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม   

ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีคร้ังที่ 9/2562 จํานวน 2 เร่ือง 
ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 

  4.7 ขออนุมัติเปลี่ยนสาขาวิชาสําหรับการสนับสนุน
ทุนการศึกษาแกนักศึกษาชาวภูฏาน 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ   ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

  5.2 รายงานสถานการณนํ้าประปาภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สํานักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดลอม   

ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ครั้งท่ี 10/2562 วาระพเิศษ จํานวน 7 เร่ือง 
ลําดับ เร่ือง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 

  3.1 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ในแผนการรับ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กองแผนงาน   ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

  3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 
2562) 

กองแผนงาน   ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

  4.5 ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา 
ประจําปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร 

กองแผนงาน   ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

  4.11 ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 
ในแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 

กองแผนงาน   ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

  4.6 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปการศึกษา 
๒๕๖๒ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานักและ
หนวยงานสนับสนุน 

สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ   

ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

    4.9 การเปดรายวิชาใหม : รายวิชา 1104145 
เสรมิทักษะคณิตศาสตร (Preparative 
Mathematics) สงักัดคณะวิทยาศาสตร 

สํานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา   

ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

  4.10 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง มาตรการในการดําเนินการบังคับใชวินัย
จราจรในเขตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2562 

สํานักงานพัฒนานักศึกษา   ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ รายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะและมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ังนี้ ขอใหหนวยงานที่ยังไมได
รายงานผลการดาํเนินงาน แจงผลการดําเนินงานมายังฝายเลขานุการฯ ภายในวันที่ 20 กันยายน 2562 
    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
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3.3  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเงินบริจาคตาม
วัตถุประสงค คณะเกษตรศาสตร  

คณบดีคณะเกษตรศาสตร เสนอที่ประชุม เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดออก
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๖๐ ใหมีผลบังคับใชกับหนวยงาน
ราชการและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร ถือเปนสวนราชการภายในระดับ 
คณะจัดตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๓๗ ประกอบกับปจจุบันคณะเกษตรศาสตร ไดรับเงินจากบุคคล และนิติบุคคล โดยบริจาคเพื่อใชเปนทุน
สําหรับการศึกษาแกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา หรือเพ่ือกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวเนื่องกับ
การศึกษา แตปจจุบันไมมีหลักเกณฑหรือระเบียบที่เก่ียวของใหใชในการปฏิบัติ คงมีแตเพียงแนวปฏิบัติซึ่ง
ปฏิบัติสืบตอกันมาและอาจขัดหรือแยงกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.
๒๕๖๐ อีกทั้งเพ่ือใหเกิดแนวปฏิบัติตามระเบียบท่ีถูกตอง คณะเกษตรศาสตร  จึงจําเปนตองเสนอรางประกาศ
ฉบับดังกลาวเพื่อใหอธิการบดีลงนามและออกประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้ และตามมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่ประชุมไดมีมติให
คณะเกษตรศาสตรแกไขตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราธานี เสนอ จํานวน 10 ขอ 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   
           อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ ประกอบขอ ๕ วรรคหนึ่ง หมวด ๒ ขอ ๗ (๗) หมวด ๔ ขอ ๑๖ วรรคหน่ึง และหมวด 
๗ ขอ ๓๕ (๒)(๒.๑) แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.๒๕๖๐ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

         เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเงินบริจาคตามวัตถุประสงค คณะเกษตรศาสตร 

ท่ีประชุม มีขอเสนอแนะ มอบกองคลัง ดําเนินการจัดทําหลักเกณฑเกี่ยวกับการใชเงิน
บริจาค เปนเกณฑกลางของมหาวิทยาลัย เพื่อเปนแนวปฏิบัติสําหรับเงินบริจาคที่ไมระบุวัตถุประสงค  

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะเกษตรศาสตร ดําเนินการจัดทําโครงการเงินบริจาคท่ีมี

การระบุวัตถุประสงค เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติตอไป  
 
3.4  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมโรงละครและหอง

ประชุมคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.2562 
คณบดีคณะศลิปศาสตร เสนอที่ประชุม ตามที่คณะศิลปศาสตรไดเสนอวาระเพื่อพิจารณา ตอ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เร่ือง  หลักเกณฑ เงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียมการขอใช
บริการโรงละครและหองประชุมคณะศิลปศาสตร เพ่ือใหความเห็นชอบ กอนเสนออธิการบดีลงนามใชบังคับ
ประกาศ คร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ท้ังน้ีที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มี
ขอเสนอแนะตามวาระท่ี 4.17 ดังนี้ 

 ใหคณะศิลปศาสตรปรับแกไข (ราง) ประกาศโดยใหจัดทําเปนประกาศกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการใชบริการโรงละครหรือหองประชุม และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัย สวนหลักเกณฑและเงื่อนไขการขอใชบริการหองประชุมใหคณะ
พิจารณาดําเนินการ 
  ท้ังนี้คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการปรับแกไข (ราง) อัตราคาธรรมเนียมการขอใชบริการโรง
ละครและหองประชุม และสงใหสํานักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบแลว จึงขอเสนอรางประกาศตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  มาตรา 18 และ 21  
  2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560  และที่แกไขเพ่ิมเติม  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

       เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ รางประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราคาธรรมเนียมการขอใชบริหารโรงละครและหองประชุม คณะศิลปศาสตร 
เพ่ือเสนออธิการบดีลงนามและประกาศตอไป 

 
ท้ังนี้ ที่ประขุม มีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. เสนอใหคณะศิลปศาสตร ปรับอัตราการใชหองประชุม แยกประเภทสําหรับหนวยงาน

ภายในและหนวยงานภายนอก 
2. ใหคณะศิลปศาสตร พิจารณา ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและ

ทรัพยสิน พ.ศ.2530  ขอ 8(2) ประกอบการจัดทําประกาศเร่ืองอัตราคาเชา  
“ขอ 8 การเรียกเก็บอัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ตามขอ 7 วรรคหนึ่ง(2) ใหเปนไป 

ตามระเบียบที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 
การเรียกเก็บเงินรายไดตามขอ 7 วรรคหนึ่ง (3) ที่อาจกําหนดเปนอัตราที่ แนนอนได ให

สวนราชการเสนอขออนมัุติตออธิการบดีเปนรายกรณีไป”   
3. มอบ รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม และรองอธิการบดีฝายบริหาร  

จัดทํา(ราง) ประกาศเกณฑกลางสําหรับอัตราคาเชาการใชหองประชุม และสถานที่ ของ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

 
 มติท่ีประชุม :  มอบคณะศิลปศาสตร ทบทวนอัตราคาเชาสําหรับหนวยงานภายนอก

ภายใน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยในคร้ังตอไป 

   
 3.5 ขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร  

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอท่ีประชุม ตามบันทึกขอความที่ อว 
0604.9/6198 ลงวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 และบันทึกขอความที่ อว 0604.9/8154 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม 
2562 เร่ือง ขอปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ซึ่งไดรับความเห็นชอบตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร คร้ังที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 27 มิถุนายน 2562 อางถึงท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารวิชาการประจําคณะศิลปศาสตร คร้ังที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 น้ัน 
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กองแผนงาน ไดนําเสนอขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2563 คณะศิลปศาสตร ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วาระพิเศษ เมื่อ
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมมีมติใหคณะฯ ทบทวนการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 
2563 และรายละเอียดประกอบการปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมเติม ซึ่งคณะฯ ไดทบทวนการปรับแผนการ
รับ พรอมทั้งแนบเอกสารประกอบเพ่ิมเติม ตามบันทึกที่ อว 0604.9/8155 เม่ือวันที่ 20 สิงหาคม 2562 
เรื่อง ขอชี้แจงเหตุผลประกอบการพิจารณาปรับแผนรับเขาศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2563 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

1) ตารางการปรับแผนการรับเขาเปรียบเทียบปการศึกษา 2562 และ ปการศึกษา 2563 

หลักสูตร 
แผนการรับนักศกึษา 
เดิม ป 2562 (คน) 

แผนการรับนักศกึษา 
ใหม ป 2563 (คน) 

จุดคุมทุน 
(คน) 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 90 45 
2. หลักสูตรการทองเท่ียว 100 70 70 
3. หลักสูตรการพัฒนาสังคม 80 60 43 
4. หลักสูตรภาษาไทยและการส่ือสาร 50 60 41 
5. หลักสูตรภาษาจีนและการส่ือสาร 50 60 45 
6. หลักสูตรภาษาญ่ีปุนและการส่ือสาร 70 70 23 
7. หลักสูตรนิเทศศาสตร 60 50 35 

รวมทั้งส้ิน 500 460 302 
 

2) แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศกึษาระยะ 5 ป ตาม มคอ. 2 คณะศิลปศาสตร 
    2.1) หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร : ภาคปกติ ปละ 70 คน  

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

70 
- 
- 
- 

70 
70 
- 
- 

70 
70 
70 
- 

70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 

รวมจํานวนนกัศึกษา 70 140 210 280 280 
จํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 70 70 

 

    2.2) หลักสูตรการทองเท่ียว : ภาคปกติ ปละ 70 คน  

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

70 
- 
- 
- 

70 
70 
- 
- 

70 
70 
70 
- 

70 
70 
70 
70 

70 
70 
70 
70 

รวมจํานวนนกัศึกษา 70 140 210 280 280 
จํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 70 70 
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    2.3) หลักสูตรการพัฒนาสังคม : ภาคปกติ ปละ 60 คน 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

60 
- 
- 
- 

60 
60 
- 
- 

60 
60 
60 
- 

60 
60 
60 
60 

60 
60 
60 
60 

รวมจํานวนนกัศึกษา 60 120 180 240 240 
จํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 60 60 

 

    2.4) หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร : ภาคปกติ ปละ 50 คน 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

50 
- 
- 
- 

50 
50 
- 
- 

50 
50 
50 
- 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 

รวมจํานวนนกัศึกษา 50 100 150 200 200 
จํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 

    2.5) หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร : ภาคปกติ ปละ 50 คน 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

50 
- 
- 
- 

50 
50 
- 
- 

50 
50 
50 
- 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 

รวมจํานวนนกัศึกษา 50 100 150 200 200 
จํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 
 

    2.6) หลักสูตรภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร : ภาคปกติ ปละ 50 คน 

ระดับชั้นป 
จํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ช้ันปที่ 1 
ช้ันปที่ 2 
ช้ันปที่ 3 
ช้ันปที่ 4 

50 
- 
- 
- 

50 
50 
- 
- 

50 
50 
50 
- 

50 
50 
50 
50 

50 
50 
50 
50 

รวมจํานวนนกัศึกษา 50 100 150 200 200 
จํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 
 
 
 



- 14 - 
 

    2.7) หลักสูตรนิเทศศาสตร  : ภาคปกติ ปละ 50 คน 

ระดับชั้นป    
จํานวนนักศกึษาในแตละปการศกึษา  

2560  2561  2562  2563  2564  
ช้ันปที่ 1  
ช้ันปที่ 2  
ช้ันปที่ 3  
ช้ันปที่ 4  

50  
-  
-  
-  

50  
50  
-  
-  

50  
50  
50  

-  

50  
50  
50  
50  

50  
50  
50  
50 

 รวมจํานวนนักศกึษา  50 100 150  200  200  
จํานวนบณัฑิตที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา  -  -  -  50  50  

 ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและอนุมัติการปรับแผนการ

รับ นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร และนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป  

 ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
 ใหคณะศิลปศาสตร พิจารณาเสนอขอมูลเพิ่มเติม  เน้ือหา บทวิเคราะห แนวคิด จุดคุมทุน

ของแตละหลักสูตร และเสนอแผนและวิธีการจัดการหลักสูตรในการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจําป
การศกึษา 2563  

 
 มติที่ประชุม : มอบคณะศิลปศาสตร  นําไปปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในคร้ังตอไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา    
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 
2562 (คร้ังที่ 1) 
   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา ประจําปการศกึษา 2562 (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1) ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไว
ในหมวดท่ี 9 ขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2550 โดยผานการตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศกึษาจากคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จ
การศึกษาไดเรียบรอยแลว จึงเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา 2562 จํานวน 4 คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1) จําแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 
 ระดับปริญญาโท จํานวน 3 คน 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร    จํานวน  1  คน 
 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1  คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ  จํานวน 1  คน 
 2. คณะศิลปศาสตร    จํานวน  1 คน 
 (1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  ภาษาไทย   จํานวน 1 คน 
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3. คณะรัฐศาสตร    จํานวน  1 คน 
 (1) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร  จํานวน 1 คน 
 ระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน 
 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  1 คน 
 (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จํานวน 1  คน  จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ   จํานวน 1 คน 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด
ท่ี 9 การสําเร็จการศึกษา ขอ 43 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกําหนด และ
คุณสมบัติ อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด  และขอ 45.3 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา
ตอสภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาใหนับวันที่คณะกรรมการ
ประจําคณะมีมติรบัรองการสําเร็จการศึกษา 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
           เสนอที่ปรุชมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน  4 คน  จําแนกเปนระดับปริญญาโท จํานวน 
3 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ 1) เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัย 
 
  มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติตอไป 

 
 4.2  ขอความเห็นชอบผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม  ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล        
กองบริการการศึกษา  ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลกัเกณฑที่
บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 หรือหมวดท่ี 13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 
2561 โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเรจ็การศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษา
เรียบรอยแลว  ในการนี้  จึงใครขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จํานวน 2,874 คน จําแนกตามปการศกึษาที่สําเร็จการศึกษา และสังกัดของผูสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 จํานวน  2,845  คน  ดังนี้  

1.1 คณะวิทยาศาสตร จํานวน 344 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

(1) สาขาวิชา คณิตศาสตร จํานวน 22 คน 

(2) สาขาวิชา เคมี จํานวน 46 คน 

(3) สาขาวิชา จุลชีววิทยา จํานวน 51 คน 

(4) สาขาวิชา ชีววิทยา จํานวน 35 คน 

(5) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 37 คน 
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(6) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) จํานวน 11 คน 

(7) สาขาวิชา ฟสิกส จํานวน 19 คน 

(8) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 30 คน 

(9) สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง จํานวน 13 คน 

(10) สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จํานวน 38 คน 

(11) สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จํานวน 42 คน 

1.2 คณะเกษตรศาสตร จํานวน 207 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา เกษตรศาสตร วิชาเอกพืชไร จํานวน 64 คน 

(2) สาขาวิชา เกษตรศาสตร วิชาเอกพืชสวน จํานวน 42 คน 

(3) สาขาวิชา เกษตรศาสตร วิชาเอกสัตวศาสตร จํานวน 53 คน 

(4) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 31 คน 

(5) สาขาวิชา ประมง จํานวน 17 คน 

1.3 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 311 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน 23 คน 

(2) สาขาวิชา วิศวกรรมเคร่ืองกล จํานวน 83 คน 

(3) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 69 คน 

(4) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จํานวน 66 คน 

(5) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 13 คน 

(6) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 57 คน 

1.4 คณะศิลปศาสตร จํานวน 370 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

(1) สาขาวิชา การทองเท่ียว จํานวน 53 คน 

(2) สาขาวิชา การพัฒนาสงัคม จํานวน 51 คน 

(3) สาขาวิชา นิเทศศาสตร จํานวน 6 คน 

(4) สาขาวิชา ประวัติศาสตร จํานวน 15 คน 

(5) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จํานวน 66 คน 

(6) สาขาวิชา ภาษาญ่ีปุนและการสื่อสาร จํานวน 52 คน 

(7) สาขาวิชา ภาษาไทยและการส่ือสาร จํานวน 38 คน 

(8) สาขาวิชา ภภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมกัมภูชา จํานวน 1 คน 

(9) สาขาวิชา ภภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน จํานวน 7 คน 

(10) สาขาวิชา ภภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว จํานวน 1 คน 

(11) สาขาวิชา ภภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ําโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม จํานวน 6 คน 
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(12) สาขาวิชา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จํานวน 24 คน 
(13) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร จํานวน 50 คน 

1.5 คณะเภสัชศาสตร จํานวน 94 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงันี้ 

(1) สาขาวิชา เภสัชศาสตร จํานวน 94 คน 

1.6 คณะบริหารศาสตร จํานวน 766 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงันี้ 

(1) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จํานวน 5 คน 

(2) สาขาวิชา การจัดการ จํานวน 1 คน 

(3) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จํานวน 130 คน 

(4) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จํานวน 138 คน 

(5) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน 17 คน 

(6) สาขาวิชา การตลาด จํานวน 155 คน 

(7) สาขาวิชา การบัญชี จํานวน 138 คน 

(8) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จํานวน 82 คน 

1.7 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 139 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงันี้ 

(1) สาขาวิชา แพทยศาสตร จํานวน 25 คน 

(2) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยชุมชน จํานวน 57 คน 

(3) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 57 คน 

1.8 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 48 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงันี้ 

(1) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป จํานวน 18 คน 

(2) 
สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบ
อุตสาหกรรม จํานวน 23 คน 

(3) 
สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและ
แฟชั่น จํานวน 7 คน 

1.9 คณะนิติศาสตร จํานวน 196 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา นิติศาสตร จํานวน 196 คน 

1.10 คณะรัฐศาสตร จํานวน 286 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การปกครอง จํานวน 105 คน 

(2) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการบริหารองคการ จํานวน 78 คน 

(3) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการปกครองทองถ่ิน จํานวน 103 คน 

1.11 คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 84 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

(1) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร จํานวน 84 คน 
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2. สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 29  คน  ดังนี้ 

2.1 คณะวิทยาศาสตร จํานวน 13 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา คณิตศาสตร จํานวน 2 คน 

(2) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 5 คน 

(3) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) จํานวน 6 คน 

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 10 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงันี้ 

(1) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 4 คน 

(2) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จํานวน 2 
ค
น 

(3) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 2 คน 

(4) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 2 คน 

2.3 คณะเภสัชศาสตร จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

(1) สาขาวิชา เภสัชศาสตร จํานวน 2 คน 

2.4 คณะบริหารศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดงันี้ 

(1) สาขาวิชา การตลาด จํานวน 1 คน 

2.5 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 3 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา แพทยศาสตร จํานวน 3 คน 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 13 
ขอ 61 และขอ 63  

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 13  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จ
การศกึษาระดับปริญญาตรี จํานวน 2,874 คน โดยจําแนกเปนสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 
จํานวน 2,845 คน และประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 29 คน เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัย 

 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพจิารณาอนุมัติปริญญาตอไป  
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 4.3 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม กองคลัง สํานักงานอธิการบดี  เปน

หนวยงานที่ กํากับ  ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหนาที่ตองปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งตองจัดทํารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการเงินประจําปงบประมาณซึ่งอยางนอยตอง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงิน 
  สรปุการนําเสนอรายงานทางการเงนิและการวิเคราะห สําหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือน  ตั้งแต
วันที่1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 ประจําปงบประมาณ 2562 
  ขอบเขตและขอจํากัดในการจัดทํางบการเงิน 

1. ขอมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผนดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได) 
มาจากระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2. ขอมูลท่ีนําเสนอ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 การนําเสนอ
งบการเงิน ซึ่งประกอบดวย 

- บทสรุปและการวิเคราะหรายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการดําเนินงาน (รายได – คาใชจาย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรปุรายไดและคาใชจาย รายคณะ/สํานัก (จากระบบ UBUFMIS) 
- งบรายรับ – รายจาย (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) 
การวิเคราะหทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปงบประมาณ 2562 ประกอบดวย            

การวิเคราะหฐานะทางการเงิน การวิเคราะหผลการดําเนินงาน สรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้ มีฐานะทางการเงินดี
ขึ้น และผลการดาํเนินงานดี ทําใหมีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ สงผลใหรายไดสะสมเพิ่มขึ้น สัดสวนของหนี้สิน
ลดลง จากการลดลงของเจาหนี้ระยะสั้น และเงินรับฝากอื่นและเงินประกันสัญญา ซึ่งตองจายชําระคืนใหกับ
เจาหนี้เม่ือครบตามกําหนด ดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานมีผลที่ดี มีรายไดสูงกวาคาใชจายสุทธิ สงผลให
รายไดสุทธิเพ่ิมขึ้น และสถานการณการลงทุน มีการลงทุนเพ่ิมขึ้น สวนใหญเปนการลงทุนของเงินฝากธนาคาร
(ฝากประจํา)เนื่องจากไดรบัอัตราดอกเบ้ียที่สูง 

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ไตรมาสที่ 3 ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2561 ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 พบวา มหาวิทยาลัยมีสินทรพัยรวมลดลงจากปกอน จํานวน 379.99 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 8.66 ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการบัญชีงานระหวางกอสราง ท่ีอยูภายใตรายการสินทรัพยไม
หมุนเวียน ซึ่งเปนยอดที่สูงไป  ณ ไตรมาสที่ 3 จํานวน 199.54 ลานบาท และบันทึกรับรูคาเสื่อมราคาสะสม
ของอาคารและอุปกรณ จํานวน 499.26 ลานบาท ตามขอสังเกตในการตรวจสอบรายงานการเงินประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน จึงเปนสาเหตุใหสินทรัพยรวมในปงบประมาณ 
2562 ลดลงจากปกอน   

สินทรัพยหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากป 2561 รอยละ 20.85 สาเหตุเกิดจากรายการเงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสดสินทรัพย เพิ่มขึ้น รอยละ 48.07 (เงินฝากธนาคารออมทรัพย เงินรายได) สาเหตุของ
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รายการเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น มาจากมหาวิทยาลัยไดรบัเงินจากคาปรับคากอสรางอาคาร
จากคูสัญญา กอปรกับมหาวิทยาลัยมีรายไดจากการดําเนินงานตางๆ ประกอบดวย รายไดจากคาธรรมเนียม
การศึกษา รายไดจากการใหบริการ รายไดจากบริการวิชาการ/วิจัย รายไดจากการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกและภายใน รายไดจากเงินอุดหนุน และรายไดจากการดําเนินงานอื่นๆ เปนตน เงินลงทุนระยะสั้น 
เพ่ิมขึ้น รอยละ 1.30 (เงินฝากประจํา) และสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลง ประกอบดวย วัสดุคงเหลือ ลดลง 
รอยละ 18.42 เน่ืองจากปกอนการตรวจนับวัสดุคงเหลือไมคอยสม่ําเสมอและการรับรูราคาอาจมีความ
คลาดเคลื่อน กอปรกับมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหการจัดซื้อ/จาง รวมศูนย  ลูกหนี้ระยะสั้น ลดลง รอยละ 
25.18 เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดกําหนดนโยบายการรับคืนเงินยืมจากลูกหนี้ โดยหักจากเงินเดือน ในกรณีที่
เกินระยะเวลาในการชําระหนี้และในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยไดรับชําระหนี้ของลูกหนี้ปเกา 
สัญญาเลขที่ ฉ.032/53 และ ฉ.04-221/2554 

รายการหนี้สินรวม มียอดลดลงจากป 2561 จํานวน 165.88 ลานบาท คิดเปนรอยละ 
35.99 เกิดจากการลดลงของหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด รายการหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงดังกลาว เกิดจาก
รายการเงินรับฝากระยะสั้น (เงินรับฝากอื่นและหลักประกันสัญญา) รอยละ 61.47 ซึ่งเกิดจากการริบเงิน
หลักประกันสัญญาของบริษัทคูคาที่ผิดสัญญา จากสัญญาเลขที่ ม.อบ. 22/2555 รับรูเขาเปนรายไดของ
มหาวิทยาลัย และการลดลงของเจาหน้ีระยะสั้น รอยละ 25.87 สาเหตุมาจากมหาวิยาลัยปรับปรุงรายการ
เจาหนี้ระยะสั้นซึ่งตรวจสอบพบขอคลาดเคลื่อนการบันทึกรายการบัญชียกยอดในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
ตามขอสังเกตในการตรวจสอบรายงานการเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดิน 

สินทรัพยสุทธิ (สวนของทุน) มียอดลดลงจากปงบประมาณ 2561 จํานวน 214.12 ลาน
บาท คิดเปนรอยละ 5.45 เกิดจากมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงรายการสินทรัพยจากปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ซึ่งทําใหเกิดคาเสื่อมราคาสูงจึงทําใหสินทรัพยไมหมุนเวียนของปงบประมาณ 2562 ต่ํากวาปกอน 

งบแสดงผลการดําเนินงาน สําหรับรอบระยะ 9 เดือน ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 
มิถุนายน 2562 ในป 2562 และ 2561 พบวามหาวิทยาลัย มีรายไดรวมลดลงจากป 2561 จํานวน 
44.99 ลานบาท คิดเปนรอยละ 3.80 ซึ่งเปนการเพิ่มขึ้นของรายไดจากการจัดการศึกษา จํานวน 55.26 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 18.55 รายไดอื่น เพิ่มข้ึนจํานวน 0.43 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.01  และลดลง
ของรายไดจากเงินงบประมาณแผนดิน จํานวน 74.73 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.69 (เกิดจากดานการ
เบิกจายของมหาวิทยาลัยไมเปนไปตามแผน กอปรกับมหาวิทยาลัยไดรับเงินจัดสรรลดลงจากปกอน) และ
รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค ลดลงจํานวน 13.45 ลานบาท คิดเปนรอยละ 27.59 และรายไดที่ไมเกิด
จากการดําเนินงาน ลดลงจํานวน 12.51 ลานบาท คิดเปนรอยละ 53.86 (รายไดที่ไมเกิดจากการดําเนินงาน 
เกิดจากปงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะ/หนวยงาน นําเงินคงเหลือสะสมของคณะ เพ่ือนําสงสวนกลางในการ
ต้ังแผนรายจายประจําป) 

คาใชจายรวม มียอดลดลงจากป 2561 จํานวน 24.82 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.51 
เปนการเพ่ิมขึ้นของรายการคาสาธารณูปโภค จํานวน 17.14 ลานบาท คิดเปนรอยละ 57.14 เกิดจากการ
เบิกจายของปกอนไมเปนไปตามแผนรายจาย มหาวิทยาลัยจึงไดยืมเงินรายไดมหาวิทยาลัยสํารองจาย สงผลให
ลูกหนี้ของปกอนสูง ,คาวัสดุ เพ่ิมขึ้น จํานวน 13.70 ลานบาท คิดเปนรอยละ 60.11  ,คาใชจายอื่น เพ่ิมขึ้น 
1.95 ลานบาท คิดเปนรอยละ 153.74  เกิดจากการเบิกจายคาใชจายอื่นเพื่อชําระหนี้เงินยืมของลูกหนี้ 
สัญญายืมเงินที่ ฉ.032/53 และ ฉ.04-221/2554 และ คาบําเหน็จบํานาญ เพ่ิมขึ้นจํานวน 0.06 ลานบาท 
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คิดเปนรอยละ 0.29 และลดลงของคาใชจายบุคลากร จํานวน 19.72 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.59 เกิด
จากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการปรับเปลี่ยนหมวดการจางของพนักงานมหาวิทยาลัยจากหมวดคาใชจาย
บุคลากรเปนหมวดคาใชจายเงินอุดหนุน และการปรับเปลี่ยนการขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยจาก
เดิมปละ 2 ครั้ง เปนปละ 1 คร้ัง ,คาตอบแทน จํานวน 4.86 ลานบาท คิดเปนรอยละ 17.36 ,คาใชสอย 
ลดลงจํานวน 6.89 ลานบาท คิดเปนรอยละ 8.51 และ คาใชจายเงินอุดหนุนและบริจาค ลดลงจํานวน 
26.20 ลานบาท คิดเปนรอยละ 5.79 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 3 ทั้งเงินงบประมาณ
แผนดินและเงินรายได มีรายไดหักคาใชจายสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับป 2561 เนื่องจากป 2562 มีรายไดจาก
การดําเนินงานต่ํากวาปกอน จึงทําใหรายไดสุทธิของปงบประมาณ 2562 ลดลงจากปกอน จํานวน 20.17 
ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 10.34 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ใหหนวยงานของรัฐจัดทํา
รายงานการเงินประจําปงบประมาณซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดําเนินงาน
ทางการเงิน  ซึ่งกระทรวงการคลังไดมีการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจัดทํารายงานการเงินประจําป ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที ่กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  วาดวยการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ.2560  

ขอ 50 วรรค 3 ใหกองคลังจัดทํารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของสวนราชการ เปน
รายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสกอน เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ขอ 51 ใหกองคลังและสวนราชการจัดทํารายงานทางการเงินประจําปของมหาวิทยาลัยและของ
สวนราชการ เสนออธิการบดภีายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันสิ้นงบประมาณ 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง  เร่ือง  มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ  พ.ศ. 2561   
4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบรายงานการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตอไปนี้ 
  1. บทสรุปและการวิเคราะหงบการเงิน ไตรมาสท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สําหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2561 ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2562 

2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สําหรบัรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 
  3. สรุปรายไดคาใชจายสําหรับ คณะ / สํานัก สําหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  (UBUFMIS) 
  4. งบรายรับ-รายจาย (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) สําหรบังวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบกองคลัง นําเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณารายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ดังตอไปน้ี 
  1. บทสรุปและการวิเคราะหงบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สําหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันท่ี  1  ตุลาคม  2561 ถึงวันท่ี  30 มิถุนายน 2562 

2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสท่ี 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
สําหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 
  3. สรุปรายไดคาใชจายสําหรับ คณะ / สํานัก สําหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  (UBUFMIS) 
  4. งบรายรับ-รายจาย (เงินรายไดมหาวิทยาลัย) สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2562 

 
  4.4 นโยบายกําหนดสิทธิ์ผูยืมเงินจากแหลงงบประมาณ และกําหนดนโยบายในการยืม
เงินทดรองราชการ ประเภท ข 
  ผูชวยอธิการดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม  ตามท่ี  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  10  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 และขอ 5 
และขอ 55 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ.2560 และมติสภาฯ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4 /2562 เม่ือวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 วางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย
เงินทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ.2562 และมีผลบังคับใชถัดจากวันประกาศคือ วันท่ี 8 มิถุนายน 
2562 ทราบท่ัวกันแลวนั้น  
   ตอมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวันเสารที่ 27 กรกฎาคม 2562 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาศัยอํานาจตาม ขอ 6 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินทดรอง
ราชการจากเงินรายได พ.ศ.2562 เสนอวาระตอที่ประชุมสภาฯ ขออนุมัติยกเวนผอนผันเก่ียวกับลูกหนี้เงินยืม
ท่ีคางนานตามความเห็นของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และเปนลูกหน้ี ที่ไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบฯ ได 
และรายงานปญหาอุปสรรค  รวมทั้งออกแนวปฏิบัติใหสวนราชการถือปฏิบัติรายงานใหสภาฯ ทราบ ในวาระฯ 
ดังกลาวไปแลวนั้น และ 
   กระทรวงการคลัง อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 
และรฐัมนตรีวาการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ีวาง “ระเบียบกระทรวงการคลัง วา
ดวยการรับ การจาย การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินสงคลัง พ.ศ.2562 และหมวด 5 กําหนด “การเบิก
จายเงินยืมของสวนราชการ” เริ่มต้ังแต ขอ 55 ถึง ขอ 68 โดย ขอ 68 กําหนดบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
ให “ผูอํานวยการกองคลัง” เรียกให “ผูยืม”ชดใชเงินยืม และรายงานกรณีที่ “ผูยืม” ไมปฏิบัติสัญญาตอ
อธิการบดี เพ่ือสั่งบังคับใหเปนไปตามสัญญา 

จาก ขอกฎหมาย ระเบียบฯ ดังกลาวขางตน กองคลัง จึงขอความเห็นชอบตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีขอเท็จจริง ดังนี้ 

1) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ.2562 
เงินทดรองราชการ ประเภท ข. ตาม ขอ 21 กําหนดให สวนราชการ นําเงินยืม ไปใชจายตามขอบ
วัตถุประสงคเพ่ือการบริหารภายในสวนราชการ และ  
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ขอ 22 ระบุวัตถุประสงคกําหนด “ตัวบุคคล” ที่มีสิทธิยืมเงินทดรองราชการประเภท ข. กรณี 
“บุคคล”ยืมเงินประเภท ข. จากกองคลัง กรณี โครงการฯ ตาม ขอ 21 (5) และ (6) เงินยืม

ดังกลาว กองคลัง จะเขาบัญชี “ผูยืม” โดยตรง ตามระบุไวในระเบียบ ขอ 31 (2) การจายเงินยืม ทําใหสวน
ราชการไมสามารถ กํากับการใชเงนิได ....?  

2) เพื่อใหการบริหารงบประมาณรายจายจากเงินงบประมาณแผนดิน  เปนไปตามนโยบาย 
รัฐบาลเรง รัดการเบิกจายใหบรรลุ วัตถุประสงค  และสอดคลองกับพันธกิจหลักของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาตรา 6แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 จึงใหสวน
ราชการ หนวยงานในสังกัด ปฏิบัติตาม“คูมือแนวปฏิบัติการเงินยืมจากบัญชีพักเงินงบประมาณแผนดินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

           อนึ่ง เฉพาะหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี  ผูยืมเงินจากบัญชีพักฯ เพ่ือนําไปใชจายใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการตามแผนงานจะตองดํารงตําแหนงทางการบริหารตั้งแต หัวหนาสํานักงานฯ ขึ้นไป
โดยพิจารณาลําดับความสําคัญ เชน  

1) วงเงนิไมเกินหนึ่งแสน ใหหัวหนาสํานักงานเปนผูยืม 
2) วงเงินเกินหนึ่งแสน ใหผูอํานวยการกองหรอืชวยอธิการบดี หรือรองอธิการบดีเปนผูยืม  
“ยกเวนมีกฎหมาย ระเบียบใหอํานาจเปนการเฉพาะ เชน ตําแหนงผูอํานวยการกองคลัง ให

เปนไปตามกฎหมายและระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ”  
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้ 
1. กรณี  หัวหนาโครงการฯ  ยืมเงินจากเงินรายได  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วาดวยเงนิทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ.2562 ตาม ขอ 21 (5) และ (6) ใหยืมจากสวนราชการที่ตนเอง
สังกัดเทานั้น  

2. หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ผูมีสิทธิยืมเงินจากบัญชีพักฯ เงินงบประมาณ
แผนดินผูยืมจะตองดํารงตําแหนงตั้งแตหัวหนาสํานักงานขึ้นไป กรณี เกินหนึ่งแสนบาทใหเปนผูอํานวยการกอง
หรอืผูชวยอธิการบด ีหรอืรองอธิการบดี ยกเวนตําแหนงท่ีมีกฎหมายกําหนดเปนเฉพาะ   
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวย เงินทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ. 2562 
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวยการรับ  การจาย  การเก็บรักษาเงิน  และการนําเงิน

สงคลัง พ.ศ.2562 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ แนวปฏิบัติการยืม
เงินจากบัญชีพักเงินงบประมาณแผนดินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ แนวปฏิบัติการยืมเงินจากบัญชีพักเงินงบประมาณแผนดินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

1. กรณี หัวหนาโครงการฯยืมเงินจากเงินรายได แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา
ดวยเงินทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ.2562 ตาม ขอ 21 (5) และ (6) ใหยืมจากสวนราชการที่
ตนเองสังกัดเทานั้น  
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2. หนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดี ผูมีสิทธิยืมเงินจากบัญชีพักฯ เงินงบประมาณ
แผนดินผูยืมจะตองดํารงตําแหนงตั้งแตหัวหนาสํานักงานข้ึนไป กรณี เกินหน่ึงแสนบาทใหเปนผูอํานวยการ
กองหรือผูชวยอธิการบดี หรือรองอธิการบดี ยกเวนตําแหนงที่มีกฎหมายกําหนดเปนเฉพาะ   
 

4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑการจายเงินเพิ่มพิเศษจากผลการ
ปฏิบัติงาน และคาธรรมเนียมวีซาและใบอนุญาตทํางานของลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ สังกัดคณะ
ศิลปศาสตร  พ.ศ 2557 (ฉบับที่ 2)  
  คณบดีคณะศิลปศาสตร เสนอที่ประชุม ตามที่คณะศิลปศาสตรไดมีประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน และคาธรรมเนียมวีซา และ
ใบอนุญาตทํางานของลกูจางชั่วคราวชาวตางประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2557 
  เพ่ือใหการดําเนนิการเปนไปดวยความเรียบรอย และเพื่อการดําเนินการเกี่ยวกับประกาศใหมี
ความชัดเจนและถูกตอง ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะศิลปศาสตร ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวันที่ 18 
มกราคม 2562 จึงมีมติ เห็นชอบใหมีการปรับประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการจายเงิน
เพ่ิมพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน และคาธรรมเนียมวีซา และใบอนุญาตทํางานของลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2557 โดยมีขอที่จะปรับแกไขเพ่ิมเติมจากหลักเกณฑเดิม ใน
ประเด็นดังตอไปนี้ 

เดิม ใหม 
2 .ในประกาศนี้ 
   “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางชั่วคราวชาว
ตางประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร 

2 .ในประกาศนี้ 
 “ลูกจาง” หมายความวา ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ 
ตําแหนง อาจารย สังกัดคณะศลิปศาสตร 

4. หลักเกณฑการจายเงนิเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
   4.1 เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนใหจายแกลูกจางใน
อัตรา 1,740 บาท ตอเดือน 
   4.2 ลูกจางท่ีมีอายุงานตั้งแต 3 ป ขึ้นไป มีสิทธิ์
ไดรับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนเพ่ิมอีกในอัตรา 3,000 
บาท ตอเดือน 

4. หลักเกณฑการจายเงนิเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
   4.1 เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนใหจายแกลูกจางในอัตรา 
1,740 บาท ตอเดือน 
   4.2 ลูกจางท่ีมีอายุงานตั้งแต 3 ป ขึ้นไป มีสิทธิ์ไดรับ
เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือนในอัตรา 3,000 บาท ตอเดือน 

 
ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบตามเสนอ และเสนอใหตัดขอ 5 และ ขอ 6 ออก หากไมขัดระเบียบ

การใชเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  
ท้ังนี้ ประกาศฯดังกลาว ไดผานการพิจารณาจากสํานักงานกฎหมายนิติการ เรียบรอยแลว  

ตามบันทึกขอความท่ี อว 0604.1.10/827  เรื่อง ผลการพิจารณาตรวจสอบรางประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การใชจายเงินรายไดเพ่ือการบริหารงานและสวัสดิการ 
พ.ศ. 2558 ขอ 6 และขอ  7 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ 15 วรรคหนึ่ง 
(2) และวรรคสอง 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 
          เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑการจายเงินเพิ่มพิเศษจากผลการปฏิบัติงาน และคาธรรมเนียมวีซา และ
ใบอนุญาตทํางานของลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 2) และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
  ท้ังนี้ ที่ประชุม มีขอเสนอเพิ่มเติม ดังนี้ 
                    ใหคณะศิลปศาสตร ระบุเหตุผลและความจําเปนในการขอยกเลิกประกาศและจัดทํา
ประกาศ ฉบับใหม พ.ศ.2562 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบคณะศิลปศาสตร ปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และมอบรองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ตรวจสอบกอน
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
  4.6 รายงานผลการดําเนินงานแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 ( ณ 30 มิถุนายน 2562) 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอท่ีประชุม  ตามที่คณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี  24 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ
การทบทวนมาตรการ เปาหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2564 (ฉบับทบทวนประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) และกองแผนงานแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 
เพ่ือทราบและดําเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย  ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การหารายไดเพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1.1) รอยละรายไดจากคาธรรมเนียมการศกึษา  
1.2) รอยละรายไดจากแหลงอื่น 

2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
2.1) รอยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 
2.2) รอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
2.3) รอยละของโครงการท่ีดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

3. ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย 
มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

3.1) จํานวนคาใชจายงบดําเนนิงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา (ลานบาท) 
3.2) รอยละของคาใชจายดานบุคลากรที่ลดลงจากปที่ผานมา 
3.3) รอยละของหนวยการใชไฟฟาที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
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กองแผนงานแจงคณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 กองแผนงานรวบรวม สรปุและวิเคราะหผลการดําเนินงาน 
ซึ่งสรปุผลการดําเนินงานไดดงันี้ 
  ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส มีจํานวนทั้งสิ้น 8 ตัวช้ีวัด  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมาย
ท่ีกําหนด และยังไมส้ินสุดการดําเนินงาน จํานวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเปนรอยละ 25.00 ตัวช้ีวัดที่อยูระหวาง
ดําเนินงานและยังไมบรรลุผลตามคาเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 6 ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 75.00 โดย
จําแนกตามประเด็นยุทธศาสตร รายละเอียดตามตารางที่ 1   
 

ตารางท่ี 1    สรุปผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 

 
  สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  การหารายไดเพื่อการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน   ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  และประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณและลดรายจาย ไดดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การหารายไดเพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน    

1. ตัวช้ีวัดรอยละรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา  ผลการดําเนินงานภาพรวม คิดเปน
รอยละ  52.74  (ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวท่ีรอยละ ๕9)  แตมีคณะ/หนวยงานที่มี
ผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด ประกอบดวย คณะนิติศาสตร คิดเปนรอยละ 89.59   
คณะรัฐศาสตร  คิดเปนรอยละ 85.71   คณะบริหารศาสตร คิดเปนรอยละ 88.73  คณะศิลปศาสตร  บาท 
คิดเปนรอยละ 90.54  คณะพยาบาลศาสตร   คิดเปนรอยละ 71.89  คณะเภสัชศาสตร คิดเปนรอยละ 
80.60  คณะวิศวกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 66.17  สํานักวิทยบริการ  คิดเปนรอยละ 97.58 และสํานัก
คอมพิวเตอรและเครอืขาย  คิดเปนรอยละ 99.18   

2. ตัวช้ีวัดรอยละรายไดจากแหลงอื่น ผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 47.26 
(ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่รอยละ 4๑)    แตมีคณะ/หนวยงานที่มีผลการดําเนินงาน
เปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด ประกอบดวยคณะเกษตรศาสตร  คิดเปนรอยละ 56.88  คณะวิทยาศาสตร 
คิดเปนรอยละ 61.32   คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 46.06  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 67.56  สํานักงานอธิการบดี คิดเปนรอยละ 59.85  สํานักงาน

ประเภท  ประเด็นยุทธศาสตร

ท่ี 1

 ประเด็นยุทธศาสตร

ท่ี 2

 ประเด็นยุทธศาสตร

ท่ี 3

จาํนวน  รอยละ

ตัวชี้วัดที่บรรลุผลการดําเนินงานตามคา

เปาหมายท่ีกําหนด และยังไมสิ้นสุดการ

ดําเนินงาน

                          1                         -                             1           2     25.00

ตัวชี้วัดที่อยูระหวางดําเนินงานและยังไม

บรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายที่

กําหนด

                          1                           3                           2           6     75.00

รวม 2 3 3 8  100.00
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บริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน คิดเปนรอยละ 100 สถานปฏิบัติการโรงแรม  คิดเปนรอยละ 100  และ
โรงพิมพมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 100 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

1. ตัวช้ีวัดรอยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 
ผลการดําเนินงานภาพรวม คิดเปนรอยละ  60.65 (ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวที่รอย
ละ ๘๕)  และยังไมมีคณะ/หนวยงานดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมาย 

2. ตัวช้ีวัดรอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด ผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 70.74  (ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวที่รอยละ 
๑๐๐)    แตมีคณะ/หนวยงานท่ีมีผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด ประกอบดวยคณะบริหาร
ศาสตร คิด เปนรอยละ 100  คณะรัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 100 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรม
ศาสตร  คิดเปนรอย ละ 100  และคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 100  

3. ตัวช้ีวัดรอยละของโครงการท่ีดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดตามระยะเวลาที่
กําหนด ผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 33.01 (ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด
ไว ที่รอยละ ๑๐๐) และยังไมมีคณะ/หนวยงานดําเนินเปนไปตามคาเปาหมาย  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย 
1. ตัวช้ีวัดจํานวนคาใชจายงบดําเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปที่ผานมา  ใชขอมูลจากกอง  
คลัง  ผลการดําเนินงานภาพรวม ลดลงจํานวน 5.75 ลานบาท  (ผลการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวที่ ลดลง 5.๕ ลานบาท)  และมีคณะ/หนวยงานดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมาย คือ 
คณะศิลปศาสตร ลดลง จํานวน 7,430,997.25 บาท  และสํานักงานอธิการบดี ลดลงจํานวน 19,364,943 
บาท 

2. ตัวช้ีวัดรอยละจํานวนคาใชจายดานบุคลากร  ใชขอมูลจากกองแผนงาน ผลการ
ดําเนินงานในภาพรวม เพ่ิมขึ้นรอยละ 7.43  (ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวที่ ลดลงรอย
ละ 5)   มีคณะ/หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด คือ คณะนิติศาสตร  ลดลง
รอยละ 11.54  

3. ตัวช้ีวัดรอยละจํานวนหนวยการใชไฟฟา   ใชขอมูลจากสํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม  ผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 7.77  (ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวที่ลดลงรอยละ 2)   และมีคณะ/หนวยงานดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด คือ คณะ
รัฐศาสตร คิดเปนลดลงรอยละ 20.49  คณะศิลปศาสตร  คิดเปนลดลงรอยละ 6.92  คณะศิลปประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 49.33  และสํานักวิทยบริการ คิดเปนลดลงรอยละ 3.82 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 2
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (รอผลคาธรรมเนียม
การศึกษา)  

 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

1.1) การสรางรายได

จากการจัดการศึกษา

(1) การรับนักศึกษาใหไดตามแผนการรับ

(2) การเพ่ิมอัตราการคงอยูของนักศึกษา

(3) การบริหารจัดการลูกหน้ีคางชําระ

(4) การรับนักศึกษาตางชาติ

เงินรายไดจาก

คาธรรมเนียมการศึกษา

 (บาท)

   560,065,100.00      291,409,370.00

รอยละรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ 59                     52.74

รอยละรายไดจากแหลงอ่ืน รอยละ 41                     47.26

รวมเงินรายไดจาก

แหลงอ่ืน (บาท)

   298,284,180.00      261,163,954.57

(5) การเปดหลักสูตรสําหรับวัยทํางาน

(6) การเปดหลักสูตรท่ีใชการจัดการศึกษา

แบบดิจิทัล

(7) เปดหลกัสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ

กําหนด (หลักสูตรพันธุใหม)

จํานวนเงินรายไดจาก

การบริหารจัดการ

หลักสูตร Non Degree

 หรือหลักสูตรรูปแบบ

ใหม (บาท)

          18,887,600            150,000.00

1.2) จัดกิจกรรมพิเศษ

เพ่ือหารายไดโดยศิษยเกา

 และแหลงทุนบริจาคอ่ืนๆ

(1) การระดมทุนจากศิษยเกา

(2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายไดโดยศิษย

เกา

(3) การระดมเงินบริจาคจากแหลงอ่ืน รวมท้ัง

ทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก เชน 

งบประมาณสนับสนุนจาก สบพช.

รายไดจากการรับ

บริจาคและการจัด

กิจกรรมเพ่ือหารายได 

(บาท)

         58,835,200       38,486,696.26

1.การหารายไดเพ่ือการมี

เสถียรภาพทางการเงิน

1.1 รายไดจากการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และการบริหาร

จัดการทรัพยสินเพ่ิมข้ึนและ

เพียงพอตอการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.) สรางรายไดจากการ

ดําเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

1.3) เพ่ิมรายไดจากการ

จัดการวิจัยและทรัพยสิน

ทางปญญา

(1) นําผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย

(2) การหารายไดจากการขายทรัพย สินทาง

ปญญาจากผลงานวิจัย

จํานวนเงินรายไดจาก

การใชประโยชน

ผลงานวิจัยหรือ

ทรัพยสินทางปญญา

จากผลงานวิจัย (บาท)

           3,090,000             110,483.21

(3) การหาทุนวจัิยจากแหลงวิจัยภายนอก

(4) สรางความรวมมือดานวิจัยกับภาคเอกชน

จํานวนเงินจากแหลง

ทุนวิจัยภายนอก (บาท)

          36,614,700        20,017,577.14

(1) จัดหลกัสูตรฝกอบรมระยะส้ัน

(2) การใหบริการวชิาการตามความตองการ

ของหนวยงานภายนอก

(3) การเปนที่ปรึกษาโครงการใหกับหนวยงาน

ภายนอก

จํานวนเงินรายไดจาก

การใหบริการวิชาการ 

(บาท)

        138,914,480       89,454,847.36

(4) การใหบริการของศูนยเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร

(5) จัดต้ังศูนยทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

(6) การใหบริการของหนวยทดสอบมาตรฐาน

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(7) การตรวจวิเคราะหมาตรฐาน

รายไดของศูนยทดสอบ

 และศูนยเคร่ืองมือ

ตางๆ (บาท)

          19,090,000        19,887,140.44

(8) การหารายไดจากการใหบริการทาง

การแพทย

จํานวนเงินรายไดจาก

โรงพยาบาล (บาท)

         22,852,200        14,564,409.78

1.4) การหารายไดจาก

การบริการวิชาการ
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ตารางที่ 2 สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

2.) เพ่ิมรายไดจากการ

บริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพยสิน และการ

ดําเนินงานดานตางๆ

2.1) เพ่ิมรายไดจากการ

บริหารจัดการทรัพยากร

 ทรัพยสิน

(1) การหารายไดจากสนามกีฬา

(2) การหารายไดจากโรงแรม

(3) การหารายไดจากศูนยประชมุอาคารเฉลิม

พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

(4) การเพ่ิมรายไดจากผลผลิตของคณะและ

มหาวิทยาลัย (ผลผลิตท่ีมาจากการเรียนการ

สอน)

(5) การเพ่ิมรายไดจากผลผลิตของคณะ และ

มหาวิทยาลัย (ส่ิงของหรือผลิตภัณฑที่

หนวยงานผลิตเพ่ือจําหนายโดยเฉพาะ และมิ

ไดมาจากผลผลิตจากการเรียนการสอน)

(6) การเพ่ิมรายไดจากการเชาพ้ืนที่

(7) การเพ่ิมรายไดจากการใชสิทธิในลิขสิทธ์ิ

ของมหาวิทยาลัย

จํานวนเงินรายไดจาก

การบริหารทรัพยากร 

และการดําเนินงานดาน

ตางๆ ของ

มหาวิทยาลัย (บาท)

         90,957,500       78,492,800.38
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

1.) พัฒนาระบบ และกลไก

การจัดสรรงบประมาณที่

สอดคลองกับพันธกิจและ

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

1.1) ออกระเบียบ 

หลักเกณฑ วธิีการและ

เง่ือนไขในการจัดสรร

งบประมาณท่ีสอดคลอง

กับพันธกิจและยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัย

(1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ วิธีการและ

เง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลอง

กับพันธกิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

(2) การจัดสรรงบประมาณสอดคลองกับพันธ

กิจและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

รอยละการจัดสรร

งบประมาณท่ีสามารถ

ดําเนินงานไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด

85                     60.65

2.) พัฒนาระบบ และกลไก

การบริหารงบประมาณและ

การเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

มีความโปรงใสและตรวจสอบ

ได

1.1) ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และฐานขอมูลทาง

การเงิน (UBUFMIS) 

เพ่ือการบริหาร

งบประมาณและการเงิน 

และการวเิคราะหขอมูล

เพ่ือการตัดสินใจในทาง

บริหารได

1.2) ปรับปรุงกลไกการ

บริหารงบประมาณ และ

การรักษาวินัยดาน

งบประมาณและการคลัง

(1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานขอมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพ่ือการ

บริหารงบประมาณและการเงิน และการ

วิเคราะหขอมูลเพ่ือการตัดสินใจในทางบริหารได

(2) ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการเงิน

ใหมปีระสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

สอดคลองกับการดําเนินงาน และดําเนินงาน

ไดอยางคลองตัว

(3) การกําหนดนโยบายและหลักเกณฑเพ่ือ

รักษาวินัยดานงบประมาณและการคลัง

รอยละการเบิกจาย

งบประมาณแผนดิน

เปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนด

100  70.74

(จํานวน 

614,732,224.38 

บาท)

2. พัฒนาการบริหาร

งบประมาณและการเงิน

ใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย

2.1 มีระบบการจัดสรร

งบประมาณ การบริหาร

จัดการและการควบคุมการใช

จายงบประมาณท่ีมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได สอดคลองกับ

ยุทธศาสตร และพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

3.)  พัฒนาระบบ และกลไก

การการควบคุมติดตามการ

ใชจายงบประมาณและ

การเงิน

1.1) กําหนดนโยบาย

เรงรัดการเบิกจาย เพ่ือ

กํากับและติดตามการใช

จายงบประมาณ

(1) เรงรัดการใชจายรายจายประจําใหเปนไป

ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณโดยคํานึงถึงประโยชนของทาง

ราชการและระยะเวลาที่กําหนด

(2) เรงรัดการกอหน้ีผูกพันสําหรับรายจายงบ

ลงทุนเพ่ือใหผลการเบิกจายเปนไปตาม

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

งบประมาณ

(3) การจัดทํารายงานทางการเงินและบญัชีทุก

รายไตรมาส ทุกส้ินปงบประมาณ และมีการ

ตรวจสอบบัญชี ของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก

รอยละของโครงการท่ี

ดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณเงินรายได

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด

100  33.01

(จํานวน 

27,578,275.89 บาท)

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใชจายงบประมาณ

และลดรายจาย

3.1 การใชจายงบประมาณ

และทรัพยากรอยางมี

ประสิทธิภาพ

1.) พัฒนาประสิทธิภาพการ

ทํางานและประยุกตใช

เทคโนโลยีในการทํางาน

1.1) การจัดการ

สํานักงานดวยระบบ

สํานักงานอัตโนมัติ 

(Office Automation)

1.2) กําหนดนโยบายใน

การใชทรัพยากรรวมกัน

อยางมีประสิทธิภาพ

1.3) สงเสริมการใช

ทรัพยากรอยางประหยัด

(1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และ

การประชุมอิเล็กทรอนิกส

(2) พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส

(3) รณรงคการสรางจิตสํานึกในการประหยัด

ทรัพยากรส้ินเปลอืง

(4) กําหนดมาตรการในการควบคุมการ

บริหารวัสดุส้ินเปลือง

(5) การรวมศูนยรถยนต

(6) การรวมศูนยเคร่ืองพิมพ

 จํานวนคาใชจายงบ

ดําเนินงานท่ีลดลงเม่ือ

เทียบกับปที่ผานมา 

(ลานบาท)

 ลดลง  5.5 ลานบาท  ลดลง 5.75 ลานบาท
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ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการดําเนินงาน

(ท้ังป)

 ผลการดําเนินงาน

 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

1.4) ชะลอการเปด

หลักสูตรที่รับนักศึกษา

ไมไดตามแผนการรับ

1.5) กําหนดนโยบายใน

การใชทรัพยากรบุคคล

รวมกันอยางประหยัด

(1) การรวมศูนยทรัพยากรบุคคล

(2) การปดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไมไดตาม

แผนการรับ

(3) การปรับโครงสรางองคกร

 รอยละของคาใชจาย

ดานบุคลากรที่ลดลง

จากปที่ผานมา

 ลดลง

รอยละ 5

 เพิ่มข้ึน 7.43

(จํานวน 

33,192,106.05 บาท)

2.) สงเสริมการประหยัด

พลังงานและคาใชจายดาน

สาธารณูปโภค

2.1) กําหนดมาตรการ

ในการประหยัดพลังงาน

และควบคุมคา

สาธารณูปโภค

(1) รณรงคการสรางจิตสํานึกในการประหยัด

พลังงาน

(2) กําหนดมาตรการในการควบคุมคา

สาธารณูปโภค

(3) รณรงคใชระบบ Solar cell และพลงังาน

ทดแทน

(4) การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรส

เซนตเปนแบบ LED

(5) การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเปน Inverter

รอยละของหนวยการ

ใชไฟฟาท่ีลดลงเม่ือ

เทียบกับปที่ผาน

 ลดลง

รอยละ 2

 เพิ่มข้ึน 7.77

(จํานวน 454,387.98

กิโลวัตตช่ัวโมง)
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กองแผนงานไดสรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานตามประเดน็ยุทธศาสตรทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทั้ง 3 ดาน ดังน้ี 

ณ สิ้นไตรมาส 3 ในภาพรวมมีรายไดรวมท้ังส้ิน 552,573,324.57 บาท  มีรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา จํานวน 291,409,370 บาท คดิเปนรอยละ 52.74  (ยังไมบรรลุคาเปาหมายที่
กําหนดไว รอยละ 59)  และมีรายไดจากแหลงอื่น (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) รวมจํานวน 
261,163,954.57 บาท  คิดเปนรอยละ 47.26 สรุปรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้ 

คณะ/หนวยงาน ที่มีผลการดําเนินงานตัวชี้วัดรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาบรรลุคา
เปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 59)  ประกอบดวยคณะนิติศาสตร จํานวนเงิน 16,635,815  บาท คิดเปน
รอยละ 89.59   คณะรัฐศาสตร  จํานวนเงิน  15,700,275 บาท คิดเปนรอยละ 85.71   คณะบริหาร
ศาสตร จํานวนเงิน 43,581,565  บาท คดิเปนรอยละ 88.73  คณะศิลปศาสตร  จํานวนเงิน 20,917,830 
บาท คิดเปนรอยละ 90.54  คณะพยาบาลศาสตร   จํานวนเงิน 11,905,040 บาท  คิดเปนรอยละ 71.89  
คณะเภสัชศาสตร จํานวนเงิน 17,516,470  บาท  คิดเปนรอยละ 80.60  คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน
เงิน  26,981,470 บาท คิดเปนรอยละ 66.17  สํานักวิทยบริการ จํานวนเงิน 8,946,000  บาท  คิดเปน
รอยละ 97.58 และสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย จํานวนเงิน 8,946,000  บาท  คิดเปนรอยละ 99.18   

คณะ/หนวยงานท่ีมีผลการดํา เนินงานตัวชี้ วัดรายไดจากแหลงอื่น (นอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา) บรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไว (รอยละ 41) ประกอบดวยคณะเกษตรศาสตร  จํานวน
เงิน 12,064,519.14 บาท  คิดเปนรอยละ 56.88  คณะวิทยาศาสตร จํานวนเงิน 33,947,866.82 บาท   

คิดเปนรอยละ 61.32   คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวนเงิน 
5,836,422.48 บาท ร อยละ 46.06  วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุ ข  จํานวน เงิ น 
38,638,451.78 บาท  รอยละ 67.56  สํานักงานอธิการบดี จํานวนเงิน 95,900,267.66 บาท  รอยละ 
59.85  สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน จํานวนเงิน 22,597,644.05 บาท รอยละ 100 
สถานปฏิบัติการโรงแรม  จํานวนเงนิ 6,507,886.00 บาท  รอยละ 100  และโรงพิมพมหาวิทยาลัย จํานวน
เงิน 10,444,500.00 บาท ดังนี้ และรายละเอียดประกอบตามตารางที่ 3 

 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การหารายไดเพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน   

1.)  ตัวช้ีวัดที่ยังไมบรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายที่กําหนด และยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 

ประเภท 
หนวยที่

วัด 
คา

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

1.1 รอยละรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา  

รอยละ 59 52.47 
(จํานวนเงิน 291,409,370 บาท) 

 คณะเกษตรศาสตร รอยละ 43.12  

(จํานวนเงิน 9,146,030  บาท) 
 คณะนติิศาสตร รอยละ 89.59  

(จํานวนเงิน 16,635,815  บาท) 
 คณะบรหิารศาสตร รอยละ 88.73 

(จํานวนเงิน 43,581,565  บาท) 
 คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 71.89 

(จํานวนเงิน 11,905,040 บาท) 
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ประเภท 
หนวยที่

วัด 
คา

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

 คณะเภสัชศาสตร รอยละ 80.60  
(จํานวนเงิน 17,516,470  บาท) 

 คณะรัฐศาสตร รอยละ 85.71  
(จํานวนเงิน  15,700,275 บาท) 

 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 38.68  
(จํานวนเงิน 21,416,550  บาท) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 66.17  
(จํานวนเงิน  26,981,470 บาท) 

 คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 53.94  
(จํานวนเงิน 6,835,870  บาท) 

 คณะศิลปศาสตร รอยละ 90.54  
(จํานวนเงิน 20,917,830 บาท) 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 
32.44  
(ไมรวมงบประมาณสนับสนุนจาก สบพช.)  
(จํานวนเงิน 18,553,130  บาท) 

 สํานักงานอธิการบด ีรอยละ 40.15  
(จํานวนเงิน 64,327,325  บาท) 

 สํานักวิทยบรกิาร รอยละ 97.58   
(จํานวนเงิน 8,946,000  บาท) 

 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย รอยละ 99.18    
(จํานวนเงิน 8,946,000  บาท) 

(ใชขอมูลจากกองบริการการศึกษา) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  การหารายไดเพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
1.) ตัวช้ีวัดที่อยูระหวางดําเนินงานและบรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 

ประเภท หนวยที่วัด 
คา

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

1.2 รอยละรายไดจาก
แหลงอื่น 

รอยละ 41 47.26 
(จํานวนเงิน 261,163,954.57 บาท) 

 คณะเกษตรศาสตร รอยละ 56.88  
(จํานวนเงิน 12,064,519.14 บาท) 

 คณะนิติศาสตร รอยละ 10.41 
(จํานวนเงิน  1,933,410.00 บาท) 

 คณะบริหารศาสตร รอยละ 11.27  
(จํานวนเงิน  5,533,668.40 บาท) 

 คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 28.11  
(จํานวนเงิน  4,655,496.92 บาท) 

 คณะเภสัชศาสตร รอยละ 19.40 
(จํานวนเงิน   4,215,398.52 บาท) 
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ประเภท หนวยที่วัด 
คา

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

 คณะรัฐศาสตร รอยละ 14.27  
(จํานวนเงิน  2,614,132.16 บาท) 

 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 61.32  
(จํานวนเงิน 33,947,866.82 บาท) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 33.83  
(จํานวนเงิน  13,792,248.45 บาท) 

 คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 46.06  
(จํานวนเงิน 5,836,422.48 บาท) 

 คณะศิลปศาสตร รอยละ 9.46 
(จํานวนเงิน  2,186,247.19 บาท) 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 
67.56 (จํานวนเงิน 38,638,451.78 บาท) 

 สํานักงานอธิการบดี รอยละ 59.85 
(จํานวนเงิน 95,900,267.66 บาท) 

 สํานักวิทยบริการ รอยละ 2.42 
(จํานวนเงิน  221,795.00 บาท) 

 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย รอยละ 0.82 
(จํานวนเงิน 74,000 บาท) 

 สํานักงานบรหิารทรพัยสินและสิทธิประโยชน  
รอยละ 100 
(จํานวนเงิน 22,597,644.05 บาท) 

 สถานปฏบิัติการโรงแรม รอยละ 100  
(จํานวนเงิน 6,507,886.00 บาท) 

 โรงพิมพมหาวิทยาลัย รอยละ 100  
(จํานวนเงิน 10,444,500.00 บาท) (ใชขอมูล
โรงพิมพฯ) 
(ใชขอมูลจากกองคลัง) 
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ตารางที่ 3  สรุปผลการดําเนินงานหารายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาเทียบกับรายไดจากแหลงอ่ืน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

รอยละคาธรรมเนียมการศึกษา  (59)               89.59               85.73               88.73                90.54                  32.44              71.89                80.60               53.94               38.68               66.17               43.12               97.58               99.18                     -                         -                       -                   40.15                 52.74

รอยละเงินรายไดจากแหลงอ่ืน (41)               10.41               14.27               11.27                 9.46                  67.56              28.11               19.40                46.06              61.32               33.83               56.88                2.42                0.82              100.00                100.00              100.00                 59.85                 47.26

รวมเงินคาธรรมเนียมศึกษาและ

รายไดจากแหลงอ่ืน

 18,569,225.00  18,314,407.16   49,115,233.40  23,104,077.19     57,191,581.78  16,560,536.92  21,731,868.52  12,672,292.48  55,364,416.82  40,773,718.45  21,210,549.14    9,167,795.00    9,020,000.00    22,597,644.05        6,507,886.00    10,444,500.00  160,227,592.66  552,573,324.57

คาธรรมเนียมการศึกษา  16,635,815.00  15,700,275.00   43,581,565.00   20,917,830.00     18,553,130.00  11,905,040.00   17,516,470.00     6,835,870.00  21,416,550.00   26,981,470.00     9,146,030.00     8,946,000.00     8,946,000.00                     -                         -                       -   64,327,325         291,409,370.00

พันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตหลักสูตรปกติ

ประมาณการจํานวนเงินรายไดจาก

คาธรรมเนียมการศึกษา (คิดเปน 

59% ของรายไดทั้งหมด)

(ตามท่ีคณะ/หนวยงาน ยืนยัน

ประมาณการรายรับคาธรรมเนียม

การศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

 2562 รวมกับกองแผนงาน 

(100%))

 24,817,800.00   26,485,200.00   75,329,200.00   35,685,500.00      29,931,800.00  18,672,600.00   27,198,100.00   11,840,600.00  33,108,400.00  37,203,700.00   16,908,700.00  18,576,500.00  18,566,200.00                     -                         -                       -     143,959,300.00    560,065,100.00

แผนการหารายไดจากแหลงอ่ืน 

(ขอมูลที่คณะเสนอแผนการหารายได

ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย

 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 14,971,600.00     5,380,000.00   17,055,000.00   11,598,000.00      70,178,800.00   20,545,400.00     9,600,000.00     1,590,000.00  32,270,000.00   24,057,600.00  22,033,300.00       119,000.00       150,000.00    32,634,000.00      12,000,000.00    10,444,500.00  101,357,700.00   389,241,700.00

 ผลรวมของผลการดําเนินงานหา

รายไดจากแหลงอ่ืน 

 -->(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+   

(6)+(7)+(8) = (B)

   1,933,410.00    2,614,132.16     5,533,668.40    2,186,247.19     38,638,451.78    4,655,496.92    4,215,398.52     5,836,422.48  33,947,866.82  13,792,248.45  12,064,519.14      221,795.00         74,000.00    22,597,644.05        6,507,886.00    10,444,500.00     95,900,267.66   261,163,954.57

พันธกิจดานการผลิต

บัณฑิตหลักสูตรรูปแบบ

ใหม

(1) จํานวนเงินรายไดจากการบริหาร

จัดการหลักสูตร Non Degree หรือ

หลักสูตรรูปแบบใหม

                           -                              -                               -                              -                                  -                             -             150,000.00                            -                              -                              -                              -                             -                             -                               -                                  -                               -                                 -            150,000.00

พันธกิจดานงานวิจัย (2) จํานวนเงินรายไดจากการใช

ประโยชนผลงานวิจัยหรือทรัพยสิน

ทางปญญาจากผลงานวิจยั

                           -                              -                               -                              -                                  -                             -                              -                              -                              -                              -                              -                             -                             -                               -                                  -                               -               110,483.21         110,483.21

(3) จํานวนเงินจากแหลงทุนวิจัย

ภายนอก

                           -         1,698,548.41           350,000.00       1,205,371.64              937,812.00      2,971,015.00       2,319,060.00           210,000.00          952,146.00       2,230,228.70       3,691,660.00                           -                             -                               -                                  -                               -            3,451,735.39    20,017,577.14

พันธกิจบริการวิชาการ (4) จาํนวนเงินรายไดจากการ

ใหบริการวิชาการ

      1,866,600.00          836,500.00        4,868,800.00           463,353.38              416,500.00      1,631,600.00           590,500.00       5,486,072.48    25,938,337.50     10,662,137.00       1,304,689.00            43,120.00                           -                               -                                  -                               -         35,346,638.00     89,454,847.36

(5) รายไดของศูนยทดสอบ และศูนย

เคร่ืองมือตางๆ

                           -                              -                               -                              -                                  -                             -             757,850.00                            -                              -                              -                              -                             -                             -                               -                                  -                               -         19,129,290.44     19,887,140.44

(6) จํานวนเงินรายไดจากโรงพยาบาล                            -                              -                               -                              -           13,879,209.78                           -                              -                              -                              -                              -                              -                             -                             -                               -                                  -                               -               685,200.00     14,564,409.78

การหารายไดจากแหลง

อ่ืนๆ

(7) จํานวนเงินรายไดจากการบริหาร

ทรัพยากร และการดําเนินงานดาน

ตางๆ ของมหาวิทยาลัยจากป ท่ีผาน

           37,810.00             70,183.75           179,568.40           302,772.17           1,512,730.00                           -               80,388.52                            -            647,900.30          356,642.75       1,853,033.82          171,674.00            74,000.00      21,844,020.05           6,507,886.00     10,444,500.00       34,409,690.62     78,492,800.38

(8) รายไดจากการรับบริจาคและการ

จัดกิจกรรมเพ่ือหารายได

           29,000.00               8,900.00           135,300.00           214,750.00         21,892,200.00            52,881.92           317,600.00           140,350.00       6,409,483.02          543,240.00       5,215,136.32              7,001.00                           -              753,624.00                                -                               -            2,767,230.00     38,486,696.26

 สํานักงานอธิการบดี โรงพิมพมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร  สํานักวิทย 

บริการ

 สํานักคอมพิวเตอรแ

ละเครือขาย

 สํานักงานบริหารทรัพย สิน

และสิทธิประโยชน

 สถานปฏิบัติการโรงแรม

พันธกิจ/คณะ/หนวยงาน ตัวช้ีวัด  ปงบประมาณ 2562  รวมท้ังส้ิน

 นิติศาสตร  รัฐศาสตร  บริหารศาสตร  ศิลปศาสตร  วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  พยาบาลศาสตร  เภสัชศาสตร  ศิลปประยุกตฯ  วิทยาศาสตร  วิศวกรรม

ศาสตร
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คณะ/หนวยงานที่มีผลการดําเนินหารายไดจากแหลงอื่น (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา)  
สูงกวาแผนการหารายได ประกอบดวยวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุขศาสตร คิดเปนรอยละ 
19.03  คณะวิทยาศาสตร คิดเปนรอยละ 4.70  สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน คิดเปนรอยละ 
133.90  และโรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คิดเปนรอยละ 91.62 รายละเอียดตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการดําเนินงานหารายไดของคณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน (รายไดกอนหักคาใชจาย)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 เปาหมาย/แผนการหา

รายไดจากแหลงอ่ืน 

(คณะเสนอเม่ือ

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 

2561)

 สรุปผลการดําเนินงาน 

การหารายไดจากแหลงอ่ืน 

(ขอมูลจากกองคลัง)

 ผลตางระหวางเปาหมาย 

และผลการดําเนินงาน 

 รอยละ  เปาหมาย/แผนการหา

รายไดจากแหลงอ่ืน 

ไตรมาส 2

(คณะเสนอเม่ือ

วนัท่ี 20 พฤศจิกายน 

2561)

 ผลการดําเนินงานการหา

รายไดจากแหลงอ่ืน 

(ขอมูลจากกองคลัง)

 ผลตางระหวางเปาหมาย 

และผลการดําเนินงาน 

 รอยละ  เปาหมาย/แผนการหา

รายไดจากแหลงอ่ืน 

ไตรมาสท่ี 3

(คณะเสนอเม่ือ

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 

2561)

 ผลการดําเนินงานการหา

รายไดจากแหลงอ่ืน 

(ขอมูลจากกองคลัง)

 ผลตางระหวางเปาหมาย 

และผลการดําเนินงาน 

 รอยละ  รวมเปาหมาย/แผนการหา

รายไดจากแหลงอ่ืน (ไตร

มาสท่ี 1-3)

 สรุปผลการดําเนินงาน 

การหารายไดจากแหลงอ่ืน 

(ผลการดําเนินงานสะสม ณ ส้ิน

ไตรมาส 3)

(ขอมูลจากกองคลัง)

 ผลตางระหวางเปาหมาย 

และผลการดําเนินงาน 

 รอยละ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

1 นิติศาสตร     2,250,000.00            26,650.00 -   2,223,350.00 -     98.82       1,720,000.00          340,960.00 -   1,379,040.00 -  80.18     7,747,000.00     1,565,800.00 -  6,181,200.00 -  79.79     11,717,000.00             1,933,410.00 -   6,181,200.00 -  52.75

2 รัฐศาสตร          83,000.00       1,376,692.00     1,293,692.00  1,558.67       3,439,000.00       1,107,100.16 -   2,331,899.84 -  67.81        249,000.00        130,340.00 -     118,660.00 -  47.65       3,771,000.00                         2,614,132.16 -      118,660.00 -     3.15

3 บริหารศาสตร     5,855,000.00       1,770,000.00 -   4,085,000.00 -     69.77       4,870,000.00       1,988,518.40 -   2,881,481.60 -  59.17     3,770,000.00     1,775,150.00 -  1,994,850.00 -  52.91     14,495,000.00             5,533,668.40 -   1,994,850.00 -  13.76

4 ศิลปศาสตร          30,000.00          618,513.67        588,513.67  1,961.71       1,660,785.00       1,071,882.14 -      588,902.86 -  35.46     4,726,215.00        495,851.38 -  4,230,363.62 -  89.51       6,417,000.00             2,186,247.19 -   4,230,363.62 -  65.92

5 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข        874,768.00     29,058,695.38   28,183,927.38  3,221.87       1,442,818.00       5,768,215.36     4,325,397.36  299.79     2,831,628.00     3,811,541.04       979,913.04    34.61       5,149,214.00           38,638,451.78        979,913.04    19.03

6 พยาบาลศาสตร     3,309,580.00       1,627,397.00 -   1,682,183.00 -     50.83       4,440,300.00       1,256,299.92 -   3,184,000.08 -  71.71     6,735,480.00     1,771,800.00 -  4,963,680.00 -  73.69     14,485,360.00             4,655,496.92 -   4,963,680.00 -  34.27

7 เภสัชศาสตร     1,100,000.00          993,485.52 -      106,514.48 -        9.68       1,850,000.00          861,043.01 -      988,956.99 -  53.46     2,962,500.00     2,360,870.00 -     601,630.00 -  20.31       5,912,500.00             4,215,398.53 -      601,630.00 -  10.18

8 ศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร     5,485,940.00       5,316,756.00 -      169,184.00 -        3.08       2,140,000.00          273,097.48 -   1,866,902.52 -  87.24        630,000.00        246,569.00 -     876,569.00 -139.14       8,255,940.00             5,836,422.48 -      383,431.00 -     4.64

9 วิทยาศาสตร   10,680,000.00     17,090,051.80     6,410,051.80       60.02       7,140,000.00       8,346,596.02     1,206,596.02    16.90     7,330,000.00     8,511,219.00    1,181,219.00    16.11     25,150,000.00           33,947,866.82     1,181,219.00       4.70

10 วิศวกรรมศาสตร     5,126,500.00       3,201,112.50 -   1,925,387.50 -     37.56       5,126,500.00       5,879,307.50        752,807.50    14.68     6,126,500.00     4,711,828.45 -  1,414,671.55 -  23.09     16,379,500.00           13,792,248.45 -   1,414,671.55 -     8.64

11 เกษตรศาสตร     3,678,400.00       1,691,061.06 -   1,987,338.94 -     54.03       9,825,100.00       7,161,870.50 -   2,663,229.50 -  27.11     4,005,100.00     3,211,587.58 -     793,512.42 -  19.81     17,508,600.00           12,064,519.14 -      793,512.42 -     4.53

12 สํานักงานอธิการบดี                         -       39,512,251.52   39,512,251.52 #DIV/0!                          -      26,759,671.71  26,759,671.71 #DIV/0!                        -    29,628,344.43  29,628,344.43 #DIV/0!                          -             95,900,267.66   29,628,344.43 #DIV/0!

13 สํานักวิทยบริการ             9,000.00            14,297.00             5,297.00       58.86            16,500.00          146,733.00        130,233.00  789.29          81,000.00          60,765.00 -        20,235.00 -  24.98          106,500.00                221,795.00 -        20,235.00 -  19.00

14 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย          15,000.00            57,000.00           42,000.00     280.00            45,000.00            17,000.00 -        28,000.00 -  62.22          60,000.00                        -   -        60,000.00 -100.00          120,000.00                   74,000.00 -        60,000.00 -  50.00

15 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน     8,027,300.00       8,935,140.00        907,840.00       11.31                          -         2,914,105.15     2,914,105.15 #DIV/0!                        -    10,748,398.90  10,748,398.90 #DIV/0!       8,027,300.00           22,597,644.05   10,748,398.90  133.90

16 สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย     2,500,000.00       1,335,143.00 -   1,164,857.00 -     46.59       4,000,000.00       3,205,083.90 -      794,916.10 -  19.87     2,000,000.00     1,967,659.10 -        32,340.90 -     1.62       8,500,000.00             6,507,886.00 -        32,340.90 -     0.38

17 โรงพิมพมหาวิทยาลัย     2,500,000.00       1,253,426.00 -   1,246,574.00 -     49.86       2,144,500.00          719,805.40 -   1,424,694.60 -  66.43     2,200,000.00     8,471,268.60    6,271,268.60  285.06       6,844,500.00           10,444,500.00     6,271,268.60    91.62

18 จัดสรรเขาทุนสํารองมหาวิทยาลัย 

รอยละ 10 จากเงินผลประโยชนของสํานักงานอธิการบดี

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

รวม   51,524,488.00  113,877,672.45   62,353,184.45     121.02    49,860,503.00    67,817,289.65  17,956,786.65    36.01  51,454,423.00  79,468,992.48  27,521,431.48    53.49  152,839,414.00         261,163,954.58   28,014,569.48    18.33

ลําดับ คณะ/สํานัก  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ส้ินไตรมาส 1  ส้ินไตรมาส 2  ส้ินไตรมาส 3
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  คณะ/หนวยงาน สรุปเงินคงเหลือจากการดําเนินงานในการหารายไดจากแหลงอื่น 
(นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 พบวา ใน
ภาพรวมมีเงินรายไดคงเหลือจากการดําเนินงาน จํานวน 6,507,556.34 บาท คิดเปนรอยละ 2.49  
และคณะที่มีเงินรายไดคงเหลือจากการดําเนินงานสูงรอยละ 100 ประกอบดวย สํานักวิทยบริการ  และสํานัก
คอมพิวเตอรและเครือขาย  และคณะที่มีมีเงินรายไดคงเหลือจากการดําเนินงานสูง ประกอบดวย คณะศิลป
ศาสตร คดิเปนรอยละ 59.01  คณะบริหารศาสตร คิดเปนรอยละ 45.35  คณะเกษตรศาสตร คิดเปนรอยละ 
44.71  คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 33.22  และคณะวิศวกรรมศาสตร คิด
เปนรอยละ 15.06  รายละเอียดตามตารางที่ 5 
ตารางท่ี 5   สรุปเงินคงเหลือจากการดําเนินงานหารายไดจากแหลงอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562  

ณ สิ้นไตรมาส 3  
 

 
 

ลําดับ

ท่ี

คณะ/สํานัก  ผลการดําเนินงาน

การหารายไดจากแหลงอ่ืน 

เงินคงเหลือ

จากการดําเนินงาน

รอยละของเงิน

รายไดจากแหลงอ่ืน

หมายเหตุ

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

1 นิติศาสตร            1,933,410.00       146,647.66                 7.58

2 รัฐศาสตร            2,614,132.00       205,836.42                 7.87

3 บริหารศาสตร            5,533,668.40     2,509,593.00                45.35

4 ศิลปศาสตร            2,186,247.19     1,290,081.81                59.01

5 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ           38,638,451.78         89,090.00                 0.23

6 พยาบาลศาสตร            4,655,496.92       719,597.00                15.46

7 เภสัชศาสตร            4,215,398.52       108,388.52                 2.57

8 ศิลปประยุกตฯ            5,836,422.48     1,938,797.06                33.22

9 วิทยาศาสตร           33,947,866.82                    -                      -   ยังไมสามารถ

สรุปได

10 วิศวกรรมศาสตร           13,792,248.45     2,077,607.89                15.06

11 เกษตรศาสตร           12,064,519.14     5,394,518.09                44.71

12 สาํนักงานอธิการบดี           95,900,267.66                    -                      -   ยังไมสามารถ

สรุปได

14 สาํนักวิทยบริการ 221,795.00              221,795.00      100.00             

15 สาํนักคอมพิวเตอรและเครือขาย                 74,000.00         74,000.00              100.00

16 สาํนักงานบริหารทรัพยสินฯ           22,597,644.05                    -                      -   

17 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ            6,507,886.00                    -                      -   

18 โรงพิมพมหาวิทยาลัย           10,444,560.00       151,488.32                 1.45

รวม       261,164,014.41  6,507,886.34                 2.49
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  

1.) ตัวช้ีวัดที่อยูระหวางดําเนินงานและยังไมบรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 
 

ประเภท หนวย
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

2.1 รอยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถ
ดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด 
 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบ
เพื่อใชในการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

 

รอย
ละ 

85 รอยละ 60.65 
 คณะเกษตรศาสตร รอยละ 79.40 
 คณะนิติศาสตร รอยละ 63.40 
 คณะบริหารศาสตร รอยละ 80.89 
 คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 75.36 
 คณะเภสัชศาสตร รอยละ 84.64 
 คณะรัฐศาสตร รอยละ 81.11 
 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 56.75 
 คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 66.60 
 คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 50.30 
 คณะศิลปศาสตร รอยละ 52.45 
 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

รอยละ 60.93 
 สํานักงานอธิการบดี รอยละ 66.43 
 สํานักวิทยบริการ รอยละ 70.64 
 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย รอยละ 

58.20 
 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิ

ประโยชน รอยละ 43.03 
 สถานปฏิบัติการโรงแรม รอยละ 17.33 
 โรงพิมพมหาวิทยาลัย รอยละ 23.62 (ใช

ขอมูลโรงพิมพฯ) 

(ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ี ประเภท-รายการ ป 2562 

1 ดานการผลิตบัณฑิต  70.00 

1.1 งบบุคลากร ไมเกิน 50.00 
1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไมนอยกวา 20.00 
1.3 งบลงทุน  - 
2 ดานพัฒนาขีดความสามารถดานการวิจัย ไมนอยกวา 8.00 
3 ดานใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี ไมนอยกวา 8.00 
4 ดานสืบสาน เผยแพร ฟนฟูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  0.50 
5 ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไมเกิน 10.00 
6 ดานพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย  1.50 
7 ดานพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การส่ือสาร 
 2.00 

  รวม  100.00 
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ประเภท หนวย
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

2.2 รอยละการ
เบิกจายงบประมาณ 
แผนดิ น เป น ไปตาม
เปาหมายที่กําหนด 

รอยละ 100 รอยละ 70.74 
(จํานวนเงิน 614,732,224.38 บาท) 

 คณะเกษตรศาสตร รอยละ 88.54  
(จํานวนเงิน 10,294,990.38 บาท) 

 คณะนิติศาสตร รอยละ 88.14  
(จํานวนเงิน 408,800 บาท) 

 คณะบรหิารศาสตร รอยละ 100  
(จํานวนเงิน 2,165,000 บาท) 

 คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 100  
(จํานวนเงิน 15,067,880 บาท) 

 คณะเภสชัศาสตร รอยละ 38.94  
(จํานวนเงิน 17,788,554.75 บาท) 

 คณะรัฐศาสตร รอยละ 100  
(จํานวนเงิน 822,600 บาท) 

 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 818.35  
(จํานวนเงิน 18,249,186.67 บาท) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 64.77  
(จํานวนเงิน 7,302,830.11 บาท) 

 คณะศิลปประยุกตฯ รอยละ 100  
(จํานวนเงิน 332,600 บาท) 

 คณะศลิปศาสตร รอยละ 83.86  
(จํานวนเงิน 3,625,655.55 บาท) 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 70.58 (จํานวนเงิน 
37,560,867.09 บาท) 

 สํานักงานอธิการบดี รอยละ 71.40  
(จํานวนเงิน 494,849,796.31 บาท) 

 สํานักวิทยบริการ รอยละ 60.96  
(จํานวนเงิน 2,844,583.02 บาท) 

 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย รอยละ 88.06  
(จํานวนเงิน 3,342,991.50 บาท) 

 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน รอยละ 99.99   
(จํานวนเงิน  75,889 บาท) 

(ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 
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ประเภท หนวย
ที่วัด 

คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

2.3 รอยละของ
โครงการท่ี 
ดําเนินการเบิกจาย
งบประมาณเงินรายได
ตามระยะเวลาท่ี
กําหนด 
 

รอยละ 100 รอยละ 33.01 
(จํานวนเงิน 274,578,275.89 บาท) 

 คณะเกษตรศาสตร รอยละ 39.18  
(จํานวนเงิน 12,394,317.05 บาท) 

 คณะนิติศาสตร รอยละ 39.89  
(จํานวนเงิน 12,713,871.48 บาท) 

 คณะบริหารศาสตร รอยละ 39.31  
(จํานวนเงิน 32,300,687.64 บาท) 

 คณะพยาบาลศาสตร รอยละ 33.26  
(จํานวนเงิน 10,437,805.04 บาท) 

 คณะเภสชัศาสตร รอยละ 39.85  
(จํานวนเงิน 17,697,822.11 บาท) 

 คณะรฐัศาสตร รอยละ 46.24  
(จํานวนเงิน 11,791,687.23 บาท) 

 คณะวิทยาศาสตร รอยละ 67.08  
(จํานวนเงิน 38,754,827.16 บาท) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร รอยละ 58.34  
(จํานวนเงิน 30,401,140.99 บาท) 

 คณะศลิปประยุกตฯ รอยละ 89.89  
(จํานวนเงิน 9,703,208.77 บาท) 

 คณะศลิปศาสตร รอยละ 48.91  
(จํานวนเงิน 20,272,881.55 บาท) 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข รอยละ 40.16 (จํานวนเงิน 
38,971,085.84 บาท) 

 สํานักงานอธิการบดี รอยละ 53.22  
(จํานวนเงิน 135,357,509.30 บาท) 

 สํานักวิทยบริการ รอยละ 50.03  
(จํานวนเงิน 7,482,537.34 บาท) 

 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย รอยละ 40.54  
(จํานวนเงิน 6,069,438.08 บาท) 

 สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน รอยละ 56.68 (จํานวน
เงิน 13,318,278.00 บาท) 

 สถานปฏิบัติการโรงแรม รอยละ 84.25  
(จํานวนเงิน  8,087,856.79 บาท) 

 โรงพิมพมหาวิทยาลัย รอยละ 50.04  
(จํานวนเงิน 4,180,830.82 บาท) (ใชขอมูลโรงพิมพฯ) 

(ใชขอมูลจากกองคลัง) 
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 ผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  มรีายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวช้ีวัดรอยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่กําหนด  
ผลการดําเนินงานภาพรวม คิดเปนรอยละ  60.65 (ผลการดาํเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายที่

กําหนดไวท่ีรอยละ ๘๕)  และยังไมมคีณะ/หนวยงานดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมาย 
2. ตัวช้ีวัดรอยละการเบิกจายงบประมาณแผนดินเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด    
ผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 70.74  (ผลการดาํเนินงานยังไมบรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนดไวที่รอยละ ๑๐๐) แตมีคณะ/หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด 
ประกอบดวยคณะบริหารศาสตร คิด เปนรอยละ 100  คณะรัฐศาสตร คิดเปนรอยละ 100 คณะศิลป
ประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร  คิดเปนรอย ละ 100  และคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 
คิดเปนรอยละ 100  

3. ตัวชี้วัดรอยละของโครงการที่ดําเนินการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
ผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปนรอยละ 33.01 (ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมาย

ท่ีกําหนดไว ท่ีรอยละ ๑๐๐) และยังไมมีคณะ/หนวยงานดําเนินเปนไปตามคาเปาหมาย  รายละเอียดตาม
ตารางท่ี  5  
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ตารางท่ี 5  สรุปผลการดําเนินงานตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือ
ขบัเคลื่อนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

 

 
 
 
 
 

 

 นิติ

ศาสตร

 รัฐ

ศาสตร

 บริหาร

ศาสตร

 ศิลป

ศาสตร

 แพทย

ศาสตรฯ

 พยาบาล

ศาสตร

 เภสัช

ศาสตร

 ศิลป

ประยุกตฯ

 วิทยา

ศาสตร

 วิศวกรรม

ศาสตร

 เกษตร

ศาสตร

 สํานัก

วิทยบริการ

 สํานักคอมพิวเตอรฯ  สํานักงาน

บริหารทรัพย สินฯ

 สถานปฏิบัติการ

โรงแรม

มหาวิทยาลัย

 โรงพิมพ

มหาวิทยาลัย

 สํานักงาน

อธิการบดี

รอยละการจัดสรร

งบประมาณท่ีสามารถ

ดําเนินงานไดตาม

เปาหมายท่ีกําหนด

85                63.40                81.11                80.89                52.45                60.93                75.36                84.64                50.30                56.75                66.60                79.40                70.64                58.20                43.03              17.33              23.62                  66.43                  60.65

รอยละ                88.14              100.00              100.00                83.86                70.58              100.00                38.94              100.00                81.35                64.77                88.54                60.96                88.06                99.99                   -                     -                    71.40                  70.74

100       408,800.00       822,600.00    2,165,000.00    3,625,655.55  37,560,867.09  15,067,880.00  17,788,554.75       332,600.00  18,249,186.67    7,302,830.11  10,294,990.38    2,844,583.02    3,342,991.50         75,889.00                   -                     -    494,849,796.31   614,732,224.38

รอยละ                39.89                46.24                39.31                48.91                40.16                33.26                39.85                89.89                67.08                58.34                39.18                50.03                40.54                56.68              84.25              50.04                  53.22                  33.01

100  12,713,871.48  11,791,687.23  32,300,687.64  20,272,881.55  38,971,085.84  10,437,805.04  17,697,822.11    9,703,208.77  38,754,827.16  30,401,140.99  12,394,317.05    7,482,537.34    6,069,438.08  13,318,278.00  8,087,856.79  4,180,830.82  135,357,509.30   274,578,275.89

การเบิกจาย

งบประมาณแผนดิน

เปนไปตามเปาหมายท่ี

กําหนด

การเบิกจายงบประมาณ

เงินรายได

ตัวชี้วัด คา

เปาหมาย

 ปงบประมาณ 2562  (ณ ส้ินไตรมาส 3) รวมท้ังส้ิน



- 46 - 
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย 
1.)  ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายที่กําหนด และยังไมสิ้นสุดการดําเนินงาน 

ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

3.1 จํานวนคาใชจ ายงบ
ดําเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบ
กับปที่ผานมา   

ลานบาท ลดลง 5.5 ลดลง 5.75 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจายลดลงจํานวน  

5,745,401.49 บาท) 
 คณะเกษตรศาสตร เพิ่มข้ึน 0.76 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 761,885.24 บาท) 
 คณะนิติศาสตร ลดลง 0.62 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 619,739.55 บาท) 
 คณะบริหารศาสตร เพิ่มข้ึน 1.57 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 1,572,879.62 บาท) 
 คณะพยาบาลศาสตร เพ่ิมขึ้น 0.89 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 891,321.63 บาท) 
 คณะเภสัชศาสตร เพิ่มข้ึน 7.00 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 6,998,532.12 บาท) 
 คณะรัฐศาสตร ลดลง 0.07 

(ลดลงจํานวน 65,779.69 บาท) 
 คณะวิทยาศาสตร เพ่ิมขึ้น 5.47 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 5,469,687.70 บาท) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร ลดลง 1.22 

(ลดลงจํานวน 1,217,611.53 บาท) 
 คณะศิลปประยุกตฯ เพิ่มขึ้น 1.72 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 1,723,216.40 บาท) 
 คณะศิลปศาสตร ลดลง 7.43 

(ลดลงจํานวน 7,430,997.25 บาท) 
 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข เพิ่มขึ้น 5.50 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 5,500,598.09 บาท) 
 สํานักงานอธิการบดี ลดลง 19.36 

(ลดลงจํานวน 19,364,943 บาท) 
 สํานักวิทยบริการ เพิ่มขึ้น 0.52 

(เพิ่มข้ึนจํานวน 523,482.75 บาท) 
 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ลดลง 4.87 

(ลดลงจํานวน  4,870,316.41 บาท) 
 สํานักงานบริหารทรพัยสินและสิทธิประโยชน  

เพ่ิมข้ึน 1.39 (เพ่ิมข้ึนจํานวน  1,393,722.85 บาท) 
 สถานปฏิบัติการโรงแรม เพิ่มขึ้น 2.15  

(เพิ่มข้ึนจํานวน 2,152,842.95 บาท) 
 โรงพิมพมหาวิทยาลัย ลดลง  0.40 

(ลดลงจํานวน 403,622.51 บาท)  (ใชขอมูลจากโรงพิมพฯ) 

(ใชขอมูลจากกองคลัง) 
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2.) ตัวช้ีวัดที่อยูระหวางดําเนินงานและยังไมบรรลุผลการดําเนินงานตามคาเปาหมายท่ีกําหนด 
ประเภท หนวยที่วัด คา

เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

3.2 รอยละของคาใชจายดาน
บุคลากรที่ลดลงจากปที่ผานมา 

รอยละ ลดลง 5 เพ่ิมขึ้น 7.43 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจายเพ่ิมข้ึนจํานวน 

33,192,106.05 บาท) 
 คณะเกษตรศาสตร เพิ่มข้ึนรอยละ 0.76 

(เพ่ิมข้ึนจํานวน 333,232.45 บาท) 
 คณะนิติศาสตร ลดลงรอยละ 11.54 

(ลดลงจํานวน  1,342,881.88 บาท) 
 คณะบริหารศาสตร ลดลงรอยละ 1.86 

(ลดลงจํานวน 595,497.34 บาท) 
 คณะพยาบาลศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ 10.29 

(เพ่ิมข้ึนจํานวน  600,249.94 บาท) 
 คณะเภสชัศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ 0.76 

(เพ่ิมข้ึนจํานวน  288,975.46 บาท) 
 คณะรฐัศาสตร ลดลงรอยละ 0.17 

(ลดลงจํานวน  19,571.50 บาท) 
 คณะวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 0.24 

(เพ่ิมข้ึนจํานวน 188,200.22 บาท) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 1.31 

(เพ่ิมข้ึนจํานวน 688,461.96 บาท) 
 คณะศิลปประยุกตฯ ลดลงรอยละ 4.88 

(ลดลงจํานวน 443,583.91 บาท) 
 คณะศิลปศาสตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 13.90 

(เพ่ิมข้ึนจํานวน  7,382,528. 97 บาท) 
 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  

เพ่ิมขึ้นรอยละ 125.29 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน 23,776,071.74 บาท) 

 สํานักงานอธิการบดี เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.74  
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  1,825,421.44  บาท) 

 สํานักวิทยบริการ เพิ่มข้ึนรอยละ 1.53 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  194,659.53  บาท) 

 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย เพิ่มข้ึนรอยละ 2.78 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  138,526.12 บาท) 

 สํานักงานบริหารทรพัยสินและสิทธิประโยชน เพิ่มขึ้นรอยละ 
0.81   
(เพ่ิมข้ึนจํานวน 25,606.66  บาท) 

 สถานปฏิบัติการโรงแรม เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.13  
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  66,167.68 บาท) 
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ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

 โรงพิมพมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.01  
(เพ่ิมข้ึนจํานวน 134,751.44 บาท ) 
ใชขอมูลจากโรงพิมพฯ) 

(ใชขอมูลจากกองแผนงาน) 
3.3 รอยละของหนวยการใช
ไฟฟาที่ลดลงเมื่อเทียบกับปที่
ผานมา 
 

รอยละ ลดลง 2 เพ่ิมขึ้น 7.77 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนวยงานการใชไฟฟา
เพิ่มขึ้นจํานวน  454,387.98 กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 คณะเกษตรศาสตร เพิ่มข้ึนรอยละ 4.88 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  21,781.20  กิโลวัตตชั่วโมง) 

 คณะนิติศาสตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 16.94 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน 24,252.99 กิโลวัตตชั่วโมง) 

 คณะบริหารศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ 20.76 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน 50,709.01 กิโลวัตตชั่วโมง) 

 คณะพยาบาลศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ 30.91 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  32,685  กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 คณะเภสชัศาสตร เพิ่มขึ้นรอยละ 12.42 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  38,453  กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 คณะรัฐศาสตร ลดลงรอยละ 20.49 
(ลดลงจํานวน  23,841 กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 คณะวิทยาศาสตร เพ่ิมข้ึนรอยละ 2.88 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  24,606.61 กิโลวัตตชั่วโมง) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.14 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  19,188  กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 คณะศิลปประยุกตฯ ลดลงรอยละ 49.33 
(ลดลงจํานวน  253,352.26 กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 คณะศิลปศาสตร ลดลงรอยละ 6.92 
(ลดลงจํานวน 19,345.61 กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  
เพ่ิมขึ้นรอยละ 69.57 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน 478,836  กิโลวัตตชั่วโมง) 

 สํานักงานอธิการบดี เพ่ิมข้ึนรอยละ 65.12 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน 875,059.15 กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 สํานักวิทยบริการ ลดลงรอยละ 3.82 
(ลดลงจํานวน  16,190  กิโลวัตตช่ัวโมง) 

 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย เพิ่มข้ึนรอยละ 0.77 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน 3,474  กิโลวัตตชั่วโมง) 

 สํานักงานบริหารทรพัยสินและสิทธิประโยชน เพ่ิมขึ้นรอยละ 
12.72 

 (เพ่ิมข้ึนจํานวน 60,299.04 กิโลวัตตชั่วโมง) 
 สถานปฏิบัติการโรงแรม เพ่ิมขึ้นรอยละ 3.15 
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ประเภท หนวยที่วัด คา
เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 

(เพ่ิมข้ึนจํานวน  5,065 กิโลวัตตชั่วโมง) 

 โรงพิมพมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นรอยละ 31.59 
(เพ่ิมข้ึนจํานวน  7,740 กิโลวัตตชั่วโมง) 

(ใชขอมูลจากสํานักงานบริหารกายภาพฯ) 
 
  ผลการดําเนินงานในประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ 
และลดรายจาย มีรายละเอียดดังนี้  

1. ตัวช้ีวัดจํานวนคาใชจายงบดําเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปที่ผานมา   
ใชขอมูลจากกอง คลัง  ผลการดําเนินงานภาพรวม ลดลงจํานวน 5.75 ลานบาท  (ผลการ

ดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวที่ ลดลง 5.๕ ลานบาท)  และมีคณะ/หนวยงานดําเนินงานเปนไปตามคา
เปาหมาย คือ คณะศิลปศาสตร ลดลง จํานวน 7,430,997.25 บาท  และสํานักงานอธิการบดี ลดลงจํานวน 
19,364,943 บาท 

2. ตัวช้ีวัดรอยละจํานวนคาใชจายดานบุคลากร   
ใชขอมูลจากกองแผนงาน ผลการดําเนินงานในภาพรวม เพิ่มขึ้นรอยละ 7.43  (ผลการ

ดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ี ลดลงรอยละ 5)   มีคณะ/หนวยงานที่มีผลการดําเนินงานเปนไป
ตามคาเปาหมายที่กําหนด คือ คณะนิติศาสตร  ลดลงรอยละ 11.54  

3. ตัวช้ีวัดรอยละจํานวนหนวยการใชไฟฟา    
ใชขอมูลจากสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม  ผลการดําเนินงานในภาพรวม คิดเปน

รอยละ 7.77  (ผลการดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวท่ีลดลงรอยละ 2)   และมีคณะ/หนวยงาน
ดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด คือ คณะรัฐศาสตร ลดลงรอยละ 20.49  คณะศิลปศาสตร  ลดลง
รอยละ 6.92  คณะศลิปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร รอยละ 49.33  และสํานักวิทยบริการ ลดลงรอย
ละ 3.82 รายละเอียดตามตารางท่ี 6    
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ตารางท่ี 6 สรุปผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย 

 
 

 

 นิติ

ศาสตร

 รัฐ

ศาสตร

 บริหาร

ศาสตร

 ศิลป

ศาสตร

 แพทย

ศาสตรฯ

 พยาบาล

ศาสตร

 เภสัช

ศาสตร

 ศิลป

ประยุกตฯ

 วิทยา

ศาสตร

 วิศวกรรม

ศาสตร

 เกษตร

ศาสตร

 สํานัก

วิทยบริการ

 สํานักคอมพิวเตอรฯ  สํานักงาน

บริหารทรัพย สินฯ

 สถานปฏิบัติการ

โรงแรม

มหาวิทยาลัย

 โรงพิมพ

มหาวิทยาลัย

 สํานักงาน

อธิการบดี

 ลานบาท                   0.62 -               0.07                  1.57 -                7.43                    5.50                  0.89                  7.00                  1.72                  5.47 -                1.22                  0.76                  0.52 -                4.87                  1.39                  2.15 -                0.40 -                19.36 -                  5.75

 พ.ศ. 2561      3,815,441.93    5,024,591.92  15,148,896.02  18,846,834.91     32,076,969.37  22,206,883.41  13,061,256.71    3,423,368.37  42,915,827.58  33,327,734.48  20,141,929.49    7,500,243.06    8,204,185.99    5,235,598.15    3,648,337.84    4,584,493.33   160,379,977.98   399,542,570.54

 พ.ศ. 2562      4,435,181.48    4,958,812.23  16,721,775.64  11,415,837.66     37,577,567.46  23,098,205.04  20,059,788.83    5,146,584.77  48,385,515.28  32,110,122.95  20,903,814.73    8,023,725.81    3,333,869.58    6,629,321.00    5,801,180.79    4,180,830.82   141,015,034.98   393,797,169.05

 เพ่ิม/ลด        619,739.55 -      65,779.69    1,572,879.62 -  7,430,997.25       5,500,598.09       891,321.63    6,998,532.12    1,723,216.40    5,469,687.70 -  1,217,611.53       761,885.24       523,482.75 -  4,870,316.41    1,393,722.85    2,152,842.95 -     403,662.51 -   19,364,943.00 -     5,745,401.49

 รอยละ -               11.54 -               0.17 -                1.86                13.90                125.29                10.29                  0.76 -                4.88                  0.24                  1.31                  0.76                  1.53                  2.78 -                0.81                  3.13                13.01                    2.74                    7.43

 พ.ศ. 2561    11,632,778.38  11,813,301.08  32,055,493.50  53,110,408.34     18,976,563.26    5,831,192.50  37,922,169.57    9,085,801.00  79,142,339.01  52,495,976.06  43,900,984.64  12,695,211.05    4,986,461.50    3,153,136.66    2,114,808.10    1,035,636.00     66,662,981.15   446,615,241.80

 พ.ศ. 2562    10,289,896.50  11,793,729.58  31,459,996.16  60,492,937.31     42,752,635.00    6,431,442.44  38,211,145.03    8,642,217.09  79,330,539.23  53,184,438.02  44,236,217.09  12,889,870.58    5,124,987.62    3,127,530.00    2,180,975.78    1,170,387.83     68,488,402.59   479,807,347.85

 เพ่ิม/ลด -    1,342,881.88 -      19,571.50 -     595,497.34    7,382,528.97     23,776,071.74       600,249.94       288,975.46 -     443,583.91       188,200.22       688,461.96       335,232.45       194,659.53       138,526.12 -       25,606.66         66,167.68       134,751.83       1,825,421.44     33,192,106.05

 รอยละ                 16.94 -             20.49                20.76 -                6.92                  69.57                30.91                12.42 -              49.33                  2.88                  3.14                  4.88 -                3.82                  0.77                12.72                  3.15                31.59                  65.12                    7.77

 พ.ศ. 2561        143,148.01      116,231.00       244,243.00       279,609.00          688,286.00       105,732.00       309,671.00       513,615.65       854,917.70       610,280.00       446,448.80       423,599.00       451,615.00       474,060.56       160,800.00         24,500.00       1,343,722.30       5,846,756.72

 พ.ศ. 2562        167,401.00        92,417.00       294,952.01       260,263.39       1,167,122.00       138,417.00       348,124.00       260,263.39       879,524.31       629,468.00       468,230.00       407,409.00       455,089.00       534,359.60       165,865.00         32,240.00       2,218,781.45       6,301,144.70

 เพ่ิม/ลด          24,252.99 -      23,814.00         50,709.01 -       19,345.61          478,836.00         32,685.00         38,453.00 -     253,352.26         24,606.61         19,188.00         21,781.20 -       16,190.00           3,474.00         60,299.04           5,065.00           7,740.00          875,059.15          454,387.98

 ปงบประมาณ 2562  (ณ ส้ินไตรมาส 3) รวมท้ังส้ิน

 จํานวนคาใชจายงบ

ดําเนินงาน

 ลดลง 5.5 

ลานบาท

 ลดลงรอยละ 5 จํานวนคาใชจาย

ดานบุคลากร

 จํานวนหนวยการใช

ไฟฟา

 ลดลงรอยละ 2

ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย  ปงบประมาณ 
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ในดานการลดรายจายคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบการลดรายจาย 3 
ดาน ประกอบดวยดานพลังงาน (คาไฟฟา) ดานงบดําเนินงาน และดานงบบุคลากร และในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผลการดําเนินงานดานการลดรายจาย รวมการ
ประหยัดดานพลังงาน (คาไฟฟา) ดานงบดําเนินงานและงบบุคลากรในภาพรวม ทั้งสิ้น 36,474,702.27 
บาท  ดังนี้ 

1) ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ใชขอมูลจากกองคลัง  ในชวงระหวางประจําเดือน
ตุลาคม - มิถุนายน ของปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันปงบประมาณ พ.ศ. 256๑  ซึ่ง 
ณ สิ้นไตรมาส 3 ในภาพรวมมีการประหยัดงบดําเนินงานรวมทั้งสิ้น  33,353,310.39 บาท โดยมีคณะ/
สํานัก ที่สามารถดําเนินการได คือ คณะรัฐศาสตร ลดลงจํานวน 65,779.69 บาท  คณะศิลปศาสตร ลดลง
จํานวน 7,430,997.50 บาท  คณะวิศวกรรมศาสตร ลดลงจํานวน 1,217,611.53 บาท  สํานัก
คอมพิวเตอรและเครือขาย ลดลงจํานวน 4,870,316.41 บาท  โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลดลง
จํานวน 403,662.51 บาท  และสํานักงานอธิการบดี  ลดลงจํานวน 19,364,943 บาท  

2) ดานการประหยัดงบบุคลากร  ใชขอมูลจากกองแผนงาน ในชวงระหวางประจําเดือน
ตุลาคม – มิถุนายน  ของปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เทียบกับชวงเวลาเดียวกันปงบประมาณ พ.ศ. 256๑  ซึ่ง 
ณ สิ้นไตรมาส 3  ในภาพรวมมีการประหยัดงบบุคลากรรวมทั้งสิ้น  2,427,141.29 บาท   บาท โดยมี
คณะ/สํานัก ที่สามารถดําเนินการได คือ คณะนิติศาสตร ลดลงจํานวน 1,342,881.88 บาท  คณะรัฐศาสตร 
ลดลงจํานวน 19,571.50 บาท  คณะบริหารศาสตร ลดลงจํานวน 595,497.34 บาท คณะศิลปประยุกต
และสถาปตยกรรมศาสตร ลดลงจํานวน 443,583.91 บาท สํานักงานบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 
ลดลงจํานวน 25,606.66 บาท 

3) ดานการประหยัดพลังงาน (คาไฟฟา) ใชขอมูลจากสํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม  ในชวงระหวางประจําเดือนตุลาคม – มิถุนายน ของปงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เทียบกับชวงเวลา
เดียวกันปงบประมาณ พ.ศ. 256๑ ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 3 ในภาพรวมมีการประหยัดคาใชจายดานพลังงานรวม
ท้ังสิ้น 694,250.59 บาท  โดยมีคณะ/สํานัก ที่สามารถดําเนินการได คือ คณะศิลปประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร ลดลงจํานวน 51,076.77 บาท  คณะวิทยาศาสตร ลดลงจํานวน 335,071.98 บาท  
สํานักวิทยบริการ ลดลงจํานวน 110,970.88 บาท และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว ลดลง
จํานวน 197,130.96 บาท รายละเอียดตามตารางที่ 7  
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ตารางที่ 7  สรุปกิจกรรมลดรายจายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 
 
 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

1 นิติศาสตร  1,342,881.88     1,342,881.88 ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

กิจกรรม/โครงการ 1 : ประหยัดพลังงานไฟฟาลดโลกรอน

1.).กําหนดเวลาเปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศในท่ีทํางานและหองเรียน

2.) เปล่ียนเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิดเปนแบบประหยัดไฟ เบอร 5 และหม่ันตรวจเช็คสภาพการใชงานอยู

เสมอ

3.) ปดไฟฟาเสมอเม่ือไมอยูในหองและกลับบาน

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -

ดานบุคลากร  ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -

2 รัฐศาสตร                   -            65,779.69        19,571.50          85,351.19 ดานการประหยัดพลังงาน ดําเนินการดังน้ี

มาตรการปด-เปด เคร่ืองปรับอากาศเปนเวลา / ควบคุมการใชหองไมใหเกินเวลา 18.00 น.

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

ใชระบบ e meeting / การแจงเวียนเอกสารผานระบบ e mail เพ่ือลดการใชกระดาษ 

ดานบุคลากร ดําเนินการดังน้ี

สงเสริมให บุคลากรศึกษาตอ และเปล่ียนรสถานภาพจากพนักงานเงินรายไดเปนเงินงบประมาณ เพ่ือ

ลดภาระคาใชจาย
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ตารางที่ 7  สรุปกิจกรรมลดรายจายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 
 
 
 
 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

3 บรหิารศาสตร                   -                          -       595,497.34        595,497.34 ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

1.) รณรงคการสรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน

2.) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส และการประชุมอิเล็กทรอนิกส

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

1.) ลดการเบิกจายเงินการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ดานบุคลากร  ดําเนินการดังน้ี

1.) ตรึงอัตรากําลังของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และลดอัตราการจางบุคลากรจางเหมาบริการ

4 ศิลปศาสตร                   -       7,430,997.25                      -       7,430,997.25 ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

1.) ติดปายประชาสัมพันธ รณรงคการข้ึนบันได

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน   ดําเนินการดังน้ี

1.) ไมเบิกคาอาหารทําการนอกเวลา

ดานบุคลากร  ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -
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ตารางที่ 7  สรุปกิจกรรมลดรายจายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

5 วิทยาลัย

แพทยศาสตร

และการ

สาธารณสุข

                  -                          -                        -                          -   ดานการประหยัดพลังงาน  วิธีการดําเนินงาน ดังน้ี

ไมสามารถประหยัดไดเน่ืองจากอยูในชวงเปดใชอาคารกายวิภาคและอาคารตึกผูปวยใน

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  การดําเนินงาน ดังน้ี

มาตรการบางอยางยังตองดําเนินการตอเน่ือง เชน E-meeting อยูระหวางเตรียมการใชใหครอบคลุม

ทุกการประชุม มีการทาํวิจัยเพ่ิมข้ึนใชแบบสอบถามมากข้ึน

ดานบุคลากร ดําเนินการดังน้ี

เน่ืองจากอยูในชวงเปดใหบริการทางการแพทย อาคารตึกผูปวยใน จึงไมสามารถลดคาใชจายได

6 พยาบาลศาสตร                   -                          -                        -                          -   ดานการประหยัดพลังงาน   ดําเนินการดังน้ี

1.) เผยแพรประกาศนโยบาย/มาตรการ โดยประชาสัมพันธผานทางส่ือ Website, Facebook เปนตน

2.) ติดสต๊ิกเกอรรณรงค การประหยัดพลังงานภายในอาคาร

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

การดําเนินการโดยใชระบบ E-Meeting

1.) จัดซ้ือ/จัดจาง แท็บเล็ต ที่ใชในการประชุม จํานวน 13 เคร่ือง

2.) วางแผนการดําเนินการ โดยเร่ิมจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ งานวิชาการ และงาน

แผนและประกันฯ เปนตน 

3.) ประชาสัมพันธทุกงานให รับทราบ และเตรียมความพรอม

4.) จัดอบรมการใชระบบ E-Meeting ใหกับบุคลากรทกุคนภายในคณะ โดยงานสารสนเทศของคณะฯ

ดานบุคลากร    ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -
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ตารางที่ 7  สรุปกิจกรรมลดรายจายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 
 
 
 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

7 เภสัชศาสตร                   -                          -                        -                          -   ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

 - กิจกรรม/โครงการ 1 : มีแผนบํารุงรักษาและเปล่ียนอุปกรณ/เคร่ืองมือท่ีใชไฟฟาเพ่ือใหมีการ

ประหยัดพลังงาน 

วิธีการดําเนินงาน : เตรียมความพรอมในการทะยอยปรับเปล่ียนอุปกรณ/เคร่ืองมือท่ีตองใชไฟฟา 

ทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีชํารุด โดยเนนให เปนอุปกรณ/เคร่ืองมือแบบประหยัดพลังงาน เบอร 5

1.) สํารวจเคร่ืองปรับอากาศรุนเดิม และเตรียมกําหนดแผนจัดหาทดแทนเปนแบบใหมที่ประหยัด

ไฟฟา เบอร 5 ในแตละป

2.) แกไขปญหาการปรับเปล่ียนมาใชหลอดไฟฟาแบบผอม  แตชํารุดไดงายจากกรณีกระแสไฟฟาตก

หรือดับ ทําใหเกิดความส้ินเปลืองในการเปล่ียนหลอดไฟ  โดยทะยอยปรับเปนหลอดไฟฟาแบบ

ธรรมดาที่มีความคงทนกวา  แตลดจํานวนหลอดไฟตอแผงไฟ จากเดิม 3 หลอด เหลือ 2 หลอด แต

ยังคงความสวางเทาเดิม

3.) กําหนดแผนการความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคาร  เพ่ือใหมีประสิทธิภาพการใชงานได

ดีขึ้นในแตละป

4.) กําหนดเวลาเปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศใหมีชวงการใชงานที่ส้ันลง เชน เปดเวลา 9.30 - 11.00 

น. และเวลา 13.30-15.30 น.
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ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

7 เภสัชศาสตร (ตอ) ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

 - กิจกรรม/โครงการ 1 : ปรบัลดคาวัสดุ (ลดการใชกระดาษดวยการใชระบบ E-meeting/ระบบ

สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ)

วิธีการดําเนินงาน  : 

1) ปรับรูปแบบกาจัดประชุมภายในคณะเภสัชศาสตร โดยปรับเปนระบบประชุมแบบ E-meeting

2) นําระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเขามาใชในการดําเนินงาน เพ่ือลดการใชกระดาษ เชน 

ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 - กิจกรรม/โครงการ 2 :  การปรับลดคาตอบแทนอาจารยพิเศษ

วิธีการดําเนินงาน  : .รณรงคใหอาจารยภายในคณะรับผิดชอบการสอนมากข้ึน และลดช่ัวโมงการเชิญ

อาจารยพิเศษ

1.) สงเสริม/พัฒนาอาจารยให มีความรูและประสบการณท่ีเพียงพอสามารถจัดการเรียนการสอนได

เองมากข้ึน

2.) ปรับลดการเชิญอาจารยพิเศษมาชวยสอนในภาคเรียนท่ี 1-2/2561
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ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

7 เภสัชศาสตร (ตอ) กิจกรรม/โครงการ 3 : การปรับลดคาใชสอยในสวนคาซอมแซมตางๆ

วิธีการดําเนินงาน  : 

1.) พิจารณาจัดลําดับความสําคัญและความจําเปนในการซอมแซมอาคารสถานท่ี/ครุภัณฑ เพ่ือ

ควบคุมงบประมาณคาซอมแซมตางๆ

2.) สงเสริมใหบุคลากรมีความรูพ้ืนฐานในการใชงานครุภัณฑ และสามารถซอมแซมแกไขปญหาใน

เบ้ืองตนไดดวยตนเอง

กิจกรรม/โครงการ 4 : การรณรงคเดินข้ึนบันไดแทนการใชลิฟท

วิธีการดําเนินงาน  : จัดกิจกรรมสรางความตระหนักในเร่ืองการดูแลสุขภาพ โดยสงเสริมใหมีการเดิน

ข้ึนลงบันไดแทนการใชลิฟท

ดานบุคลากร   ดําเนินการดังน้ี

กิจกรรม/โครงการ 1 : .การปรับลดอัตราจางเหมาบริการรายบุคคล

วิธีการดําเนินงาน  :  พัฒนาระบบสารสนเทศมารองรับการดําเนินงาน แทนการปฏิบัติงานดวยตัว

บุคคล เพ่ือปรับลดอัตราจางเหมาบริการรายบุคคลลงจากป ท่ีผานมา

กิจกรรม/โครงการ 2 : การปรับลดการเบิกจายคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

วิธีการดําเนินงาน  :

1.).พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานใหมีความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานย่ิงข้ึน  

2.).สงเสริมใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผานระบบออนไลน โดยไมจําเปนตองเขา

มาปฏิบัติราชการท่ีคณะเภสัชศาสตร โดยไมมีการเบิกคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

8 ศิลปประยุกต

และ

สถาปตยกรรม

ศาสตร

   51,076.77                        -       443,583.91        494,660.68 ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

วิธีการดําเนินงาน  : สรางความตระหนักการประหยัดพลังงาน

1.) ติดปายแจงตามหองเรียน 

2.) อาจารยผูสอนทําความเขาใจกับนักศึกษาถึงเหตุผลความจําเปน 

3.) การใชหองเรียนนอกเวลาราชการตองไดรับการอนุมัติเปนรายกรณี ตามความจําเปน

4.) ควบคุมการใชอุปกณเคร่ืองใชไฟฟาทุกชนิด เชน กําหนดเวลาเปดปดเคร่ืองปรับอากาศ หรือเปด

พัดลมแทนเคร่ืองปรับอากาศ 

5.) ถอดปล๊ัก/ปดไฟ ทกุคร้ังหลังใชอุปกรณ

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

วิธีการดําเนินงาน  :  กิจกรรมบูรณาการกิจกรรม

1.) บูรณาการกิจกรรมท่ีมีความคลายกันเขาดวยกัน อาจจะบางรายการ หรือหลายรายการเขาดวยกัน

2.) บางกิจกรรมขอดําเนินการภายใตโครงการงบประมาณแผนดิน 

ดานบุคลากร  ดําเนินการดังน้ี

กิจกรรม/โครงการ 1 : ขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณแผนดิน 

1.) ย่ืนเสนอขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณแผนดิน

2.) พิจารณาคัดเลือกอาจารยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ
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ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

9 วิทยาศาสตร  335,071.98                        -                        -          335,071.98 ดานการประหยัดพลังงาน   ดําเนินการดังน้ี

1. กิจกรรมประหยัดพลังงานไฟฟา

1.) รวมศูนยหองทํางานใหมาอยูในหองเดียวกัน เพ่ือลดการใชไฟฟา เคร่ืองปรับอากาศ และอุปกรณ

อ่ืนๆ

2.) มาตรการเขาออกนอกเวลาราชการ ตองขออนุญาตเขาใชพ้ืนท่ีอาคารทุกคร้ัง ทั้งนักศึกษา บุคลากร

 และผูบริหาร

3.) ขอความรวมมือในการเปด-ปด เคร่ืองปรับอากาศ โดยเปดเวลา 10.30 น. และปดเวลา 15.30

 น.

4.) กําหนดเวลาเปด-ปดลิฟต โดยเปดเวลา 08.00 น. และปดเวลา 17.00 น. ทุกวันทําการ

กิจกรรม/โครงการ 1 : การประหยัดการใชกระดาษในระบบเอกสารราชการ

1.) จํากัดอัตราการใชกระดาษตอคนตอไตรมาส

2.) ใชการสงเอกสารทางอิเล็กทรอนิคสแทนการใชกระดาษ

กิจกรรม/โครงการ 2 : การประหยัดการใชกระดาษในระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส 

วิธีการดําเนินงาน  : ขอความรวมมือในการลดการใชกระดาษในการใชเอกสารแนบการประชุม

1.) แนบเอกสารวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมเปนไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส

2.) สรุปรายงานการประชุมและสงใหผูเขารวมประชุมเปนไฟลเอกสารอิเล็กทรอนิกส

3.) ผูเขารวมประชุมใชคอมพิวเตอรหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการประชมุ(E-meeting)

ดานบุคลากร  ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -



- 60 - 
 

ตารางที่ 7  สรุปกิจกรรมลดรายจายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

10 วิศวกรรมศาสตร                   -       1,217,611.53                      -       1,217,611.53 ดานการประหยัดพลังงาน   ดําเนินการดังน้ี

กิจกรรม/โครงการ 1 : รณรงคงดใชลิฟต

1.) กําหนดนโยบายหยุดใชลิฟตวันพุธ 1 วัน 

2.) ช้ัน 1-3 ไม เปดลิฟต เปดเฉพาะช้ัน 4-6 

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

วิธีการดําเนินงาน  : กําหนดนโยบายการพิจารณาเอกสารตาง ๆ ใหเปนระบบอิเล็กทรอนิกส

1.) การจัดทํารายงานการประชุมในระบบ E-Meeting

2.) จัดทํา QR Code ปชส.ขาวสาร เพ่ือลดการใชกระดาษ

3.)..จัดทําเอสารเชิญประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส

ดานบุคลากร   ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -
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ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

11 เกษตรศาสตร                   -                          -                        -                          -   ดานการประหยัดพลังงาน ดําเนินการดังน้ี

กิจกรรม/โครงการ 1 :รณรงคการประหยัดพลังงานไฟฟา

วิธีการดําเนินงาน  :

1.) รณรงคบุคลากรประหยัดไฟฟาโดยปดไฟ ปดเคร่ืองปรับอากาศและอุปกรณไฟฟาท่ีไมจําเปน 

(กําหนดเวลาเปด-ปดเคร่ืองปรับอากาศ -ปดสวิตซไฟและเคร่ืองใชไฟฟาเม่ือเลิกใชงานหรือพักกลางวัน)

2.) การใชลิฟทสําหรับขนสงวัสดุ ครุภัณฑ เฉพาะกรณีที่มีความจําเปน

3.) ปรับการใชหองปฺฎิบัติงานเปน 2 คน/หอง เพ่ือชวยประหยัดคากระแสไฟฟา

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

กิจกรรม/โครงการ 1 : ควบคุมการใชวัสดุสํานักงาน

1.) ใชเคร่ือง printer รวมกัน

2.) รณรงคใชกระดาษรีไซเคิลทําสําเนาเอกสารหรือการจัดเก็บภายในหนวยงานเทาน้ัน

3.) ประชุมคณะกรรมการประจําคณะดวยระบบ MIS

4.) ลดการสําเนาเอกสารโดยการแจงเวียนทางอีเมล

ดานบุคลากร   ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -
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ตารางที่ 7  สรุปกิจกรรมลดรายจายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 
 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

12 สํานักงาน

อธิการบดี

 19,364,943.00  19,364,943.00 ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

1.) นําระบบ E-meeting มาใชในการประชุม 

2.) นําระบบ E-Document มาใชในการบริหารเอกสาร 

3.) นํา Google Drive มาใชในการดําเนินการ

ดานบุคลากร   ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -

13 สํานักวิทยบริการ  110,970.88                        -                        -          110,970.88 ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

1.) ปรับเปล่ียนระบบไฟฟาเปนชนิดกระตุก เปล่ียนหลอดไฟเปนแบบประหยัด ติดต้ังไฟดานหนา

อาคารเปนแบบโซลาเซลล

2.) เปด - ปดเคร่ืองปรับอากาศเปนเวลา

3) จัดทํามาตรการการใชพลังงานไฟฟา และรณรงคให ดําเนินการตามมาตรการ

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน   ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -

ดานบุคลากร  ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -
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ตารางที่ 7  สรุปกิจกรรมลดรายจายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

14 สํานัก

คอมพิวเตอรและ

เครือขาย

                  -         4,870,316.41     4,870,316.41 ดานการประหยัดพลังงาน   ดําเนินการดังน้ี

1.) ปดไฟฟาในพ้ืนท่ีไม มีการใชงาน หรือลดจํานวนการเปดไฟฟาลดลง

2.) ทําความสะอาดเครื่องปรบัอากาศอยูเสมอ

3.) รณรงคการเดินระหวางชั้นเพ่ือลดการใชลิตฟ

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

1.) ลดการใชกระดาษในการจัดประชุมคณะกรรมการชดุตางๆของสํานักฯ โดยนําระบบการประชุม

ออนไลนมาใช

2.) รณรงคใหใชกระดาษท้ังสองหนา

3.) ลดคาใชจายคาอาหารวางและเครืองด่ืมในการจัดประชุมภายในหนวยงาน

ดานบุคลากร  ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -

15 สํานักงานบริหาร

ทรัพยสิน

และสิทธิประโยชน

                  -                          -          25,606.66          25,606.66 ดานการประหยัดพลังงาน   ดําเนินการดังน้ี

1.) เปล่ียนหลอดไฟสองสวางเปนหลอดLED

2.) สรางจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานแกบุคลากร และนักศึกษาที่พักภายในหอพักนักศึกษา

3.) จัดทํามาตรการประหยัดพลังงานภายในหอพักนักศึกษา

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

1.) เชาเคร่ืองพิมพเอกสาร

2.) ลดใชกระดาษโดยใชระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส การประชุมอิเล็กทรอนิกส

ดานบุคลากร   ดําเนินการดังน้ี

1.) มาตรการปรับลดอัตราจางเหมาบริหารในสวนงานที่ไมมีความจําเปนและหรือภาระงานลดลง

2.) ปรับลงอัตราการเพ่ิมคาจางจากเดิม ไมเกิน รอยละ 6 ตอป เปนรอยละ 4 ตอป
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ตารางที่ 7  สรุปกิจกรรมลดรายจายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ตอ) 

 
 

ลําดับ คณะ/หนวยงาน  ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

พลังงาน

 ลดคาใชจาย

ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ลดคาใชจาย

ดานบุคคากร

 รวมคาใชจาย

ท่ีประหยัดได

ท้ัง 3 ดาน

 กิจกรรมการดําเนินงาน

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)

16 สถานปฏิบัติการ

โรงแรม

มหาวิทยาลัย

 197,130.96                          -                         -           197,130.96 ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

1.) ลดการใชเคร่ืองปรับอากาศ

2.) ยายหองสํานักงานมาใชหองเล็กลง

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน   ดําเนินการดังน้ี

ใชทรัพยากรใหคุมคามากท่ีสุด เชน การ re-use ใชกระดาษท้ังสองดาน 2. การประยัดคานํ้ามัน

เช้ือเพลิง

ดานบุคลากร   ดําเนินการดังน้ี

1.) การพิจารณาภาระงานของพนักงานใหเหมาะสมสอดคลองกับพันธกิจขององคกร

17 โรงพิมพ

มหาวิทยาลัย

                  -           403,662.51                       -           403,662.51 ดานการประหยัดพลังงาน  ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -

ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  ดําเนินการดังน้ี

มีการประชุมแจงผูบริหารและบุคลากรชวยกันประหยัดงบดําเนินงาน อาทิ หมวดคาตอบแทน เชน ลด

การจางท่ีปรึกษากิจการและคาOT หมวดคาใชสอย เชน ลดการจางเหมา และการลดการประชุม

ผูบริหารจากรายเดือนเปนรายไตรมาส หมวดคาวัสดุ เชน การนํากระดาษท่ีใชแลวกลับมาใชซํ้า การ

รับ-สงหนังสือเอกสารดวยระบบE-Documet 

ดานบุคลากร   ดําเนินการดังน้ี

 - ไมมี -

694,250.59 33,353,310.39   2,427,141.29   36,474,702.27   รวมคาใชจายท่ีลดได
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กองแผนงาน สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการดําเนินงานการลดรายจาย ดานการประหยัด
พลังงาน  ดานการประหยัดงบดําเนินงาน  และดานการประหยัดงบบุคลากร  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 ทั้งนี้ ในภาพรวมประหยัดได  36,474,702.27  บาท คิดเปนรอยละ 69.66   
และคณะ/วิทยาลัย/สํานักที่มีผลการดําเนินงานดานการลดรายจายไดสูงกวาแผนการลดรายจาย ประกอบดวย  

1. คณะวิศวกรรมศาสตร  มีผลการดําเนินงานดานการประหยัดงบดําเนินงานได จํานวน  
1,217,611.53  บาท แตไมสามารถประหยัดดานพลังงาน และดานงบบุคลากรได  ในภาพรวมคณะ
วิศวกรรมศาสตรประหยัดไดคิดเปนรอยละ  156.88 เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงานท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร
ไดเคยเสนอไว    

2. คณะศิลปศาสตร   มีผลดําเนินงานดานการประหยั ดงบดํา เนินงานได  จํานวน  
7,430,997 บาท  แตไมสามารถประหยัดดานพลังงาน และดานงบบุคลากรได   ในภาพรวมคณะศิลปศาสตร
ประหยัดไดคิดเปนรอยละ 143.64  เม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงานท่ีคณะศลิปศาสตรไดเคยเสนอไว คณะ/
วิทยาลัย/สํานัก ที่ยังไมสามารถลดรายจายได ประกอบดวยคณะเกษตรศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  วิทยาลัย
แพทยศาสตรและการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร  รายละเอียดตามตารางท่ี  8



- 66 - 
 

ตารางที่ 8  สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการลดรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  

 

 ดานการประหยัด

พลังงาน

 ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ดานบุคลากร  รวม  ดานการประหยัด

พลังงาน

 ดานการประหยัด

งบดําเนินงาน

 ดานบุคลากร  รวม

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

1 คณะนิติศาสตร          3,121.91     805,642.27     8,691,580.00     9,500,344.18                   -                          -    1,342,881.88     1,342,881.88 -     8,157,462.30 -            85.86

2 คณะรัฐศาสตร        75,000.00  1,000,000.00     1,170,000.00     2,245,000.00                   -            65,779.69        19,571.50          85,351.19 -     2,159,648.81 -            96.20

3 คณะศิลปศาสตร  1,200,000.00     650,000.00     1,200,000.00     3,050,000.00                   -       7,430,997.25                      -       7,430,997.25       4,380,997.25           143.64

4 คณะศิลปประยุกต

และสถาปตยกรรมศาสตร

       21,899.00        27,421.00     1,544,640.00     1,593,960.00     51,076.77                        -       443,583.91        494,660.68 -     1,099,299.32 -            68.97

5 คณะเกษตรศาสตร        29,075.00     141,600.00        158,400.00        329,075.00                   -                          -                        -                          -   -        329,075.00 -         100.00

6 คณะวิทยาศาสตร     100,000.00        75,000.00        400,000.00        575,000.00  335,071.98                        -                        -          335,071.98 -        239,928.02 -            41.73

7 คณะวิศวกรรมศาสตร     324,000.00     150,000.00                        -          474,000.00                   -       1,217,611.53                      -       1,217,611.53          743,611.53           156.88

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

9 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ

สาธารณสุข

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

10 คณะพยาบาลศาสตร     855,233.67     100,000.00     1,500,000.00     2,455,233.67                   -                          -                        -                          -   -     2,455,233.67 -         100.00

11 คณะบริหารศาสตร        16,000.00     590,000.00        294,000.00        900,000.00                   -                          -       595,497.34        595,497.34 -        304,502.66 -            33.83

12 สํานักงานอธิการบดี                      -                        -                          -                          -                     -    19,364,943.00                      -    19,364,943.00     19,364,943.00 #DIV/0!

13 สํานักวิทยบริการ                      -                        -                          -                          -    110,970.88                        -                        -          110,970.88          110,970.88 #DIV/0!

14 สํานักคอมพิวเตอรและ

เครอืขาย

                     -                        -                          -                          -                     -       4,870,316.41                      -       4,870,316.41       4,870,316.41 #DIV/0!

15 สํานักงานบริหารทรัพยสิน

และสิทธิประโยชน

                     -                        -                          -                          -                     -                          -          25,606.66          25,606.66            25,606.66 #DIV/0!

16 สถานปฏิบัติการโรงแรม

มหาวิทยาลัย

                     -                        -                          -                          -    197,130.96                        -                        -          197,130.96          197,130.96 #DIV/0!

17 โรงพิมพมหาวิทยาลัย                      -                        -                          -                          -                     -          403,662.51                      -          403,662.51          403,662.51 #DIV/0!

 3,458,103.48  3,959,663.27  12,606,220.00  20,023,986.75  694,250.59  33,353,310.39  2,427,141.29  36,474,702.27     13,948,315.52              69.66รวม

ลําดับ คณะ/หนวยงาน แผน/เปาหมายการลดรายจาย (ท้ังป) ผลการดําเนินงาน (3 ไตรมาส) ผลตางระหวางแผน-

ผลการดําเนินงาน

รอยละของแผน/

เปาหมายการลด

รายจาย



ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
                      เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  และใหขอเสนอแนะ
เพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  ท้ังนี้ ที่ประชุม มีขอเสนอแนะ ใหกองแผนงาน ตรวจสอบกิจกรรมในโครงการบริการ
วิชาการ ในการใชจายเงิน 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และใหนาํเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

  
4.7  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายเงินรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

กรณีมีเหตุจําเปนที่มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจําป โดยมีวงเงิน
เพ่ิมเติม (คณะเกษตรศาสตร คณะเภสัชศาสตร  คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร และ คณะ
นิติศาสตร) 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ 23 ในระหวางปงบประมาณ กรณีมีเหตุจําเปนที่
มหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจายประจําปโดยมีวงเงินเพิ่มเติม ใหเสนอขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปนประกอบการพิจารณารวมไวในคําขออนุมัติดวย ในการ
นี้ มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจายประจําปโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 3,334,315 บาท (สามลานสามแสนสามหมื่นสี่พันสามรอยสิบหาบาทถวน) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี ้
คณะ/

หนวยงาน 
ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจําเปน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

1. คณะเภสัช
ศาสตร 

คาจางที่ปรึกษา/
คาจางทั่วไป 

โครงการสนับสนุน
งานวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอก 

  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร ไดรับอนุมัติแผน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนงานวิจัยจาก
แหลงทุนภายนอก จํานวน 3,500,000 
บาท ดําเนินการเบิกจายแลว จํานวน 
3,049,500 บาท คงเหลืองบประมาณ
โครงการดังกลาว จํานวน 450,500 บาท 
แตเน่ืองจากคณะฯ ไดรบังบประมาณจาก
คาจางที่ปรึกษาและเงินทุนวิจัยจากแหลง
ทุนภายนอกสงูกวาแผนที่กําหนดไว จํานวน 
3,033,400 บาท  
  ดังน้ัน เพ่ือใหมีงบประมาณที่เพียงพอใน
การรองรบัการดําเนินงานโครงการ
สนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ใน
การนี้คณะฯ จึงขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจาย เงินรายได เพ่ิมเติม 

2,582,900 
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คณะ/
หนวยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจําเปน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
จํานวน 2,582,900 บาท (3,033,400 
-  450,500 ) ดังนี้ 

 คาจางที่ปรึกษาจัดทํามาตรฐานยาแผนไทย 
:ตํารับยาธาตุบรรจบ (ยาผง/ยาแคปซูล) 
จํานวน 253,900 บาท (งบประมาณ
โครงการคงเหลือ จํานวน 450,500 บาท 
หักดวยทุนวิจัยที่รอการเบิกจาย จํานวน 
60,000 บาท คงเหลือในระบบ 
390,500 บาท และคาจางที่ปรึกษาจัดทํา
มาตรฐานยาแผนไทย :ตํารบัยาธาตุบรรจบ 
รอการเบิกจาย จํานวน 644,400 บาท 
หัก เงนิคงเหลือในระบบจํานวน 390,500 
ดังนั้น ขออนุมัติปรับแผน 253,900 บาท) 

 คาจางที่ปรึกษาจัดทํามาตรฐานยาแผนไทย 
:ตํารับยาเทพจิตร (ยาผง) จํานวน   
529,000 บาท 

 คาจางทั่วไปจัดทําวิจัยมาตรฐานวัตถุดิบ
สมุนไพรดานเคมี-ฟสิกสของกระวาน ลูก
จันทร แหวหมู ดอกจันทร แฝกหอม 
เปราะหอม จํานวน  1,800,000 บาท 
  งบประมาณโครงการ รวมทั้งส้ิน จํานวน  
6,082,900 บาท 

2. คณะ
เกษตรศาสตร 

คาจางที่ปรึกษา โครงการ “การ
จัดทําแผนที่
เศรษฐกิจดวยระบบ
สารสนเทศ และ
ระบบขอมูลเพ่ือการ
จัดการ 

  ตามท่ีคณะเกษตรศาสตรไดรับ
งบประมาณการจางท่ีปรึกษาจากสํานักงาน
จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือดําเนินโครงการ
เร่ือง “การจัดทําแผนท่ีเศรษฐกิจดวยระบบ
สารสนเทศ และระบบขอมูลเพ่ือการ
จัดการ” เปนจํานวน 128,583 บาท แต
เน่ืองจากคณะฯ ไมไดต้ังงบประมาณ
รายจายสําหรับโครงการดังกลาวไวใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562    
 ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติปรบัแผน
งบประมาณรายจายเงนิรายได เพ่ิมเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
เร่ือง “การจัดทําแผนท่ีเศรษฐกิจดวยระบบ

128,583 
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คณะ/
หนวยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจําเปน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
สารสนเทศ และระบบขอมูลเพ่ือการจัดการ 
เปนจํานวน 128,583 บาท   

3. คณะศิลป
ประยุกตและ
สถาปตยกรรม
ศาสตร 

คาจางที่ปรึกษา โครงการพัฒนาและ
สงเสรมิขาวหอม
มะลิอินทรียและขาว
หอมมะลิส่ิงบงชี้ทาง
ภูมิศาสตร (GI) สู
สากลครบวงจร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 
2561 กิจกรรม
พัฒนาเกษตรกรคน
รุนใหมใหเปน 
“Organic Young 
Smart Farmer” 

  ตามท่ีคณะศิลปประยุกตและ
สถาปตยกรรมศาสตร ไดรับอนุมัติเปนที่
ปรึกษาโครงการพัฒนาและสงเสริมขาว
หอมมะลิอินทรียและขาวหอมมะลิส่ิงบงช้ี
ทางภูมิศาสตร (GI) สูสากลครบวงจร 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมพัฒนา
เกษตรกรคนรุนใหมใหเปน “Organic 
Young Smart Farmer” จํานวน 
5,174,600 บาท โดยคาใชจายแบง
ออกเปน 5 งวด ซึ่งพาณิชยจังหวัดศรีสะ
เกษไดโอนเงนิงวดที่ 1-5 เรียบรอยแลว 
และจะจายคืนคาประกันผลงานเมื่อเสร็จส้ิน
โครงการ  
  ท้ังนี้ คณะฯ ต้ังงบประมาณรายจายและ
เบิกจายงวดที่ 1-5 จํานวน 
4,848,485.48 บาท (รับโอน
งบประมาณหักดวยคาธรรมเนียมธนาคาร) 
  บัดนี้ คณะฯ ไดดําเนินโครงการแลวเสร็จ
แลว และพาณิชยจังหวัดศรีสะเกษไดโอน
เงนิคาประกันผลงาน รวมทั้งสิ้น จํานวน 
257,397 บาท 
  ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจายเงนิรายได เพ่ิมเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการ
สรางรายไดจากการบริการวิชาการ เปน
จํานวน 257,397 บาท   
  งบประมาณโครงการ รวมทั้งส้ิน จํานวน  
5,105,882.48 บาท 

257,397 

4. คณะ
นิติศาสตร 

คาจางที่ปรึกษา โครงการศึกษา
เก่ียวกับมาตรฐาน
การดําเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ
ทางวินัยของ ก.พ.อ. 
กระทรวงและการ
เปรียบเทียบ

  ตามท่ีคณะนิติศาสตร ไดรบังบประมาณ
การจางท่ีปรึกษาจากสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน เพื่อเปน
ที่ปรึกษา “โครงการศึกษาเก่ียวกับ
มาตรฐานการดําเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัยของ ก.พ.อ. กระทรวงและ
การเปรียบเทียบกฎหมายเก่ียวกับการ

365,435 
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คณะ/
หนวยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจําเปน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 
กฎหมายเกี่ยวกับ
การดําเนินการทาง
วินัยของขาราชการ
ประเภทตางๆ 

ดําเนินการทางวินัยของขาราชการประเภท
ตางๆ” เปนจํานวน 985,00 บาท แบง
จายเงินเปน 4 งวด 
  ปจจุบันการดําเนินงานโครงการไดจัดสง
รายงานครบทั้ง 4 งวดแลว และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดโอน
เงนิงวดที่ 1 จํานวน 188,138 บาทและ
เบิกจายแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สําหรับงวดท่ี 2-4 รับโอนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จํานวน 365,435 บาท 
(งบประมาณรับโอนสุทธิหักคาปรบั) แต
เน่ืองจากคณะฯ ไมไดต้ังงบประมาณ
รายจายสําหรับโครงการดังกลาวไวใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562   
  ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจายเงนิรายได เพ่ิมเติม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปน
จํานวน 365,435 บาท   

รวมทั้งสิ้น 3,334,315 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ขอ 23 ใน
ระหวางปงบประมาณ กรณีมีเหตุจําเปนท่ีมหาวิทยาลัยหรือสวนราชการตองปรับแผนงบประมาณรายจาย
ประจําปโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ใหเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจําเปน
ประกอบการพิจารณารวมไวในคําขออนุมัติดวย   
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการปรับ
แผนงบประมาณรายจาย เงนิรายได ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  จํานวนท้ังสิ้น 3,334,315 บาท (สาม
ลานสามแสนสามหมื่นสี่พันสามรอยสิบหาบาทถวน) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติตอไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัติตอไป  
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4.8  แตงตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม ดวยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได

มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 
และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2558 เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมีโอกาสเพ่ิมพูนคุณวุฒิ 
ประสบการณ และไดรับการพัฒนาศักยภาพในการทํางานอยางตอเนื่องเปนระบบ อันจะนําไปสูการยกระดับ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการดําเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตามความ
ในขอ 8 ของระเบียบฯ กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ก.พ.บ.) ดังนั้น จึงไดมีคําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 3337/2560 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เร่ือง 
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.) เอกสารประกอบการ
ประชุม 3 โดยมีองคประกอบ ดังนี้ 

1. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
2. รองอธิการบดีฝายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ กรรมการ 
3. รองอธิการบดีฝายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 
4. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร    กรรมการ 
5. คณบดีคณะศิลปศาสตร    กรรมการ 
6. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 
7. ประธานสภาอาจารย     กรรมการ 
8. ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่    เลขานุการ 
9. นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์พันธ    ผูชวยเลขานุการ 
10. นางสาววดี ยอดลองเมือง    ผูชวยเลขานุการ 

ท้ังนี้ ตามความในขอ 8 ของระเบียบฯ กําหนดใหกรรมการตาม (5) (ลําดับที่ 4 – 6) มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และจะครบวาระการดํารงตําแหนง ในวันที่ 20 กันยายน 2562 

เพ่ือใหการดําเนินกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปดวยความ
เรียบรอย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเลือกคณบดี หรือ
ผูอํานวยการสํานัก จํานวน 3 คน เพื่อแตงตั้งเปนกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทั้งนี้ ตามความในขอ 8 (5)  แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนพัฒนา
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และตามความในขอ 4 แหงระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2555 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 

“ขอ 8 ใหมีคณะกรรมการบริหารกองทุนขึ้นคณะหนึ่ง เรียกวา คณะกรรมการบริหารกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.พ.บ.) ประกอบดวย 

(1) อธิการบดี เปนประธานกรรมการ 
(2) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลดานการบริหารงานบุคคล เปน

กรรมการ 
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(3) รองอธิการบดีหรือผูชวยอธิการบดีที่กํากับดูแลดานแผนและงบประมาณ เปน
กรรมการ 

(4) (ยกเลิกโดยความในขอ 3 แหงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุน
พัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558) 

(5) คณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก ที่เลือกโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
จํานวน 3 คน เปนกรรมการ 

(6) ประธานสภาอาจารย หรือผูแทน จํานวน 1 คน เปนกรรมการ 
กรรมการตาม (5) มีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสองป และอาจไดรับการแตงตั้งขึ้นใหม

อีกก็ได 
ใหอธิการบดีแตงตั้งผูอํานวยการกองหรือหัวหนาสํานักงานเลขานุการคณะคนใดคนหนึ่งเปน

เลขานุการ และแตงตั้งเจาหนาที่สังกัดสํานักงานอธิการบดีจํานวนไมเกิน 2 คน เปนผูชวยเลขานุการ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาเลือกกรรมการบริหารกองทุน 
จํานวน 3 คน จากคณบดีหรือผูอํานวยการสํานัก  
 

มติ ท่ีประชุม : เห็นชอบ ให เสนอคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จํานวน 3 คน ดังนี้  

1. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร  
2. คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
3. คณบดีคณะนิติศาสตร  

 
  4.9 ขออนุมัติเปลี่ยนคณะ/สาขา สําหรับผูรับทุนการศึกษาจากราชอาณาจักรภูฎานราย 
Mr.Singye Wangchuk  

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ นําเสนอท่ีประชุม ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เม่ือคราวประชุมคร้ังท่ี ๑๐/๒๕๖๑ วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ไดมี
มติอนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาํหรับนักศึกษาชาวภูฏาน จํานวน ๔ ทุน ไดแก สาขาการจัดการธุรกิจ 
จํานวน ๒ ทุน สาขาวิศวกรรมโยธา จํานวน ๑ ทุน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน ๑ ทุน (เอกสาร
ประกอบการประชุม๑) ซึ่งในการสนับสนุนทุนการศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจ สถานทูตภูฏานไดแจงรายชื่อ
ผูรับทุนการศึกษา คือ Mr. Singye Wangchuk (เอกสารประกอบการประชุม๒) และภายหลัง คณะบริหาร
ศาสตรไดอนุมัติใหผูรับทุนดังกลาวเปลี่ยนสาขาจากสาขาการจัดการธุรกิจ เปนสาขาการจัดการธุรกิจระหวาง
ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

บัดนี้ ผูรับทุนดังกลาวขอเปลี่ยนคณะ/สาขา จากคณะบริหารศาสตร สาขาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปนคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
สาขาวิชาที่ไดรับทุนการศึกษาเดิมไมสอดคลองกับความถนัดและความสามารถของผูรับทุนดังกลาว ในการนี้
สถานทูตภูฏานและคณะวิศวกรรมศาสตรเห็นชอบในการรับยายคณะ/สาขาของผูรับทุนดังกลาว  

เพ่ือใหการดําเนินงานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถานทูต
ราชอาณาจักรภูฏานประจําประเทศไทยสําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค ดังน้ัน จึงใครขอที่ประชุมพิจารณาการ
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เปลี่ยนคณะ/สาขา ของผูรับทุนราย Mr. Singye Wangchuk จากคณะบริหารศาสตร สาขาการจัดการธุรกิจ
ระหวางประเทศ (หลกัสูตรภาษาอังกฤษ) เปนคณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม   
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ใหเปลี่ยน
คณะ/สาขาวิชาสําหรับ Mr. Singye Wangchuk ผูรับทุนจากราชอาณาจักรภูฏาน จากคณะบริหารศาสตร 
สาขาการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เปน คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรม
สิ่งแวดลอม และ มอบสํานักงานวิเทศสัมพันธ นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในลําดับตอไป 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบสํานักงานวิเทศสัมพันธ เสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย

เพ่ืออนมัุติตอไป  
 

  4.10 การจัดทําบันทึกความรวมมือสรางชมรมศูนยครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย 
ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนธิิครอบครัวพอเพียง  

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ดวย สํานักงาน
พัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี ไดแจงผลการพิจารณาและคําสั่งการจากอธิการบดีให สํานักงานวิเทศ
สัมพันธ สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการตามขั้นตอนเพ่ือขอจัดทําบันทึกความรวมมือสรางชมรมศูนยครอบครัว
พอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ซึ่งมีกําหนดที่จะจัด
พิธีลงนามในวันจันทรที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยการ
ทําความรวมมือดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อรวมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
และเพ่ือการสรางสรรคนวัตกรรมพลเมืองรุนใหมเปนตนแบบและขยายเครือขายจิตอาสาอยางกวางขวางในป
ตอไป     ซึ่งการขับเคลื่อนดังกลาวนี้ เปนสวนงานหนึ่งเพื่อการดําเนินงานตามพระกระแสรับสั่งของ 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว “เราทําความดีดวย
หัวใจ” โดย บันทึกความรวมมือดังกลาวขางตน ไดผานการพิจารณาปรับปรุงแกไขเนื้อความโดยสํานักงาน
กฎหมายและนิติการเปนที่เรียบรอยแลว นั้น  

ในการนี้ สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติใหจัดทําบันทึกความรวมมือดังกลาวขางตน ตามเอกสารประกอบการ
พิจารณาหมายเลข 3 โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
ช่ือหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ 

ชื่อหนวยงาน :  มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
บุคคล  :   นางอริยสิริ พิพัฒนนรา ตําแหนง รักษาการประธานคณะกรรมการ 
ท่ีอยู :   661 พหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 
โทรศพัท :   09 1505 9192 / 0 2939 5995 
โทรสาร :   0 2939 5996 
E-mail :  fosefpr2014@gmail.com 
 

สรุปสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงฯ 
1. ลักษณะ เปนบันทึกความรวมมือสรางชมรมศูนยครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหวาง 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครวัพอเพียง 
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2. มีวัตถุประสงคเพื่อ  

- รวมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
- สรางสรรคนวัตกรรมพลเมืองรุนใหมเปนตนแบบและขยายเครือขายจิตอาสาอยางกวางขวางในปตอไป 

ซึ่งการขับเคลื่อนดังกลาวนี้ เปนสวนงานหนึ่งเพื่อการดําเนินงานตามพระกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรสีินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว “เราทําความดีดวยหัวใจ”  

- สงเสริม สนับสนุน เผยแพร หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัยและชุมชน 
- ประสานงานใหเกิดความรวมมือ การเสริมสรางทัศนคติ คานิยมในความซื่อสัตยสุจริตรับผิดชอบ

และมีจิตอาสา 
- เปนการยกยองและเผยแพรผลงานของนักศึกษา บุคลากรหรือหนวยงานท่ีสรางสรรคนวัตกรรม

ใหมที่สอดคลองกับพันธกิจทั้ง ๖ ดาน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 
3. หนาที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของทั้งสองฝาย  
- ประสานงานและใหความรวมมือในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับขอกําหนดของมหาวิทยาลัย 
- รวมมือการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อสรางรายได

และอาชีพที่มั่นคงดวยการสรางเครือขายพลเมืองรุนใหม 
- รวมกันจัดทําชองทางการสื่อสาร เผยแพร และประชาสัมพันธ เพ่ือการสนับสนุนการดําเนินงาน

ในฐานะเครือขายความรวมมือเพ่ือประโยชนสูงสุดของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
- รวมกันพัฒนาปรับปรุงการงานและอาชีพใหทันสมัยตรงตอสถานการณ เพื่อประโยชนตอ

นักศึกษา บุคลากรอยางแทจริง 
- รวมกันดําเนินการอื่นใดตามที่ทั้งสองฝายเห็นควร 
4. กําหนดวันที่จะลงนาม วันจันทรที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นางอริยสิริ พิพัฒนนรา ตําแหนง รกัษาการประธานคณะกรรมการ 
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีคือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรีชา ตําแหนง 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. ผูลงนามในฐานะพยาน อยูระหวางการหารือ 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 21/2559 เม่ือวันอังคาร

ท่ี 6 ธันวาคม 2559 วาระที่ 4.9 มีมติเห็นชอบใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานท่ีดูแลรับผิดชอบ
รูปแบบการเขียนพิจารณารายละเอียดบันทึกขอตกลงที่ คณะ/หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย จะดําเนินการกับ
หนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 หมวด 2 การดําเนินการ มาตรา 
15 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจ
และหนาที่ (12) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามอธิการบดีเสนอ 
และอาจมอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได 
และ (13) พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิไดระบุให
เปนหนาที่ของผูหนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 
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 3. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 
วาระที่ 4.4.7 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหนวยงานภายนอก มีมติ
เห็นชอบ การลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ทั้ง 3 ฉบับ และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

3.1) บันทึกความรวมมือเฉพาะกับตางประเทศเทานั้น ที่ตองนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 

3.2) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับหนวยงานภายนอก(ในประเทศ) 
มอบใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและอธิการบดีพิจารณา 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพจิารณา   

  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในการลง
นามบันทึกความรวมมือสรางชมรมศูนยครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง และมอบ สํานักงานวิเทศสัมพันธ สํานักงานอธิการบดี เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือทราบผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 

1. มอบสํานักงานพัฒนานักศึกษา ประสานการลงนามบันทึกความรวมมือสรางชมรมศูนย
ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  

2. มอบ สํานักงานวิเทศสัมพันธ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบผลการดําเนินงานท่ี
เกี่ยวของตอไป  
     
ระเบียบวาระท่ี  5  เร่ืองแจงเพื่อทราบ  
  5.1  รายงานรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาที่คณะรับรองเรียบรอยแลวแตปจจุบันยังคงมีหนี้   
คางชําระ 

                 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล        
กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาและการไดรับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 52 และขอ 56 แหงขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. 2547  หรือหมวดที่ 13 ขอ 61 และขอ 66 แหงขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2553 หรือหมวดท่ี 13 ขอ 50 แหงขอบังคับ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2561  โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรอง
การสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว แตปจจุบันผูสําเร็จการศึกษายังคงมีหนี้สินคางชําระกับทางมหาวิทยาลัย 
จํานวน 68 คน จําแนกตามระดับ และปการศกึษาที่สําเร็จการศึกษา ดังน้ี 

1. ระดับอนุปริญญา จํานวน 1 คน จําแนกตามปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 1.1 ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 1 คน  
2. ระดับปริญญาตรี จํานวน 66 คน จําแนกตามปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 ประจําปการศึกษา 2557 จํานวน 1 คน  
 2.2 ประจําปการศึกษา 2558 จํานวน 1 คน  
 2.3 ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 3 คน  
 2.4 ประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 6 คน 






