
 
 

 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

คร้ังที่ 14/2562  

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 

ณ หองประชุมวารินชําราบ ช้ัน ๓ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

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

๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผศ.ชุตินันท ประสิทธ์ิภูริปรชีา ประธานกรรมการ 

๒. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รศ.อริยาภรณ พงษรัตน กรรมการ 

๓. รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการ

วิชาการ 

รศ.ชวลิต ถ่ินวงศพิทักษ กรรมการ 

๔. (แทน)รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ

องคกร  

นายธีระศักดิ์ เชียงแสน กรรมการ 

๕. รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ 

นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข กรรมการ 

๖. รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนษุย นายอรรถพงศ  กาวาฬ กรรมการ 

๗. รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ผศ.กฤษณ ศรีวรมาศ กรรมการ 

๘. ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล กรรมการ 

๙. ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและศึกษา

นานาชาติ 

นายเฉลิมชัย วงศรักษ กรรมการ 

๑๐. ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ นายปยณฐั  สรอยคํา กรรมการ 

๑๑. ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการมาตรฐานการ

วิจัย 

ผศ.ปรีชา บุญจูง กรรมการ 

๑๒. คณบดีคณะเกษตรศาสตร นายนรินทร บุญพราหมณ กรรมการ 

๑๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร นายศักดิ์สิทธ์ิ ศรีภา กรรมการ 

๑๔. คณบดีคณะบริหารศาสตร รศ.รุงรัศมี บุญดาว กรรมการ 

๑๕. คณบดีคณะวิทยาศาสตร ผศ.ชริดา ปุกหุต กรรมการ 

๑๖. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ผศ.มงคล ปุษยตานนท กรรมการ 

๑๗. คณบดีคณะศิลปศาสตร ผศ.สุรศักดิ์ คําคง กรรมการ 

๑๘. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร 

และการสาธารณสุข 

นพ.นิรนัดร พิทักษวัชระ กรรมการ 



 
 

๑๙. (แทน)คณบดีคณะศิลปประยุกตและ 

สถาปตยกรรมศาสตร 

นางสาวปยะนันท  กรินรักษ กรรมการ 

๒๐. คณบดีคณะนิติศาสตร นายขรรคเพชร ชายทวีป กรรมการ 

๒๑. คณบดีคณะรัฐศาสตร นายฐติิพล  ภักดีวานิช กรรมการ 

๒๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ผศ.สงวน ธานี กรรมการ 

๒๓. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิาร ผศ.อธิพงศ สุริยา กรรมการ 

๒๔. ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ผศ.อธิพงศ สุริยา กรรมการ 

๒๕. รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักบริหาร

ทรัพยสินและสิทธิประโยชน 

ผศ.อดุลย  จรรยาเลิศอดุลย กรรมการ 

๒๖. รองอธิการบดีฝายบริหาร ผศ.อดุลย จรรยาเลิศอดุลย กรรมการและ

เลขานุการ 

๒๗. ผูอํานวยการกองกลาง นางนลินี  ธนสันติ ผูชวยเลขานุการ 

๒๘. รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริหารทั่วไป  นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมมาประชุม  

-  

ผูเขารวมประชุม 

๑. รศ.ชาญชัย ศุภอรรถการ   (แทน) ประธานสภาอาจารย 

๒. นางอัมพร  ยิ่งยงวงศสกุล   หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน  

๓. นายเพลิน  วิชัยวงศ     หัวหนางานประชาสัมพันธและชุมชนสัมพันธ  

๔. นายรัฐพล  แมนธนู    นักวิเคราะหนโยบายและแผน  

๕. นายจักริน สงวนศักดิ์    เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป กองกลาง  
 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ  
  1.1 คําสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 21/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  ประธาน แจงที่ประชุม ดวยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมคร้ังท่ี 8/2562 
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 ไดมีมติเห็นชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เพ่ือทํา
หนาที่ใหคําปรึกษาแกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนการดําเนินกิจการมหาวิทยาลัย สงเสริมพัฒนาและ
จัดหาประโยชนใหแกมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ.2564 
สั่ง ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 รายละเอียดดังนี้  

1. นายประวิทย อนันตวราศิลป   ประธาน 
2. นายมงคล ตันสุวรรณ    กรรมการ 
3. นายมรกต  พิธรัตน    กรรมการ 



 
 

4. นายมีชัย  แตสุจริยา    กรรมการ 
5. นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท   กรรมการ 
6. นายสุชัย  เจริญมุขยนันท   กรรมการ 
7. นายนิมิตร  สิทธิไตรย    กรรมการ 
8. นายสมชาติ พงคพนาไกร     กรรมการ 
9. นายสิทธิคุณ  เทียมประเสริฐ   กรรมการ 
10. นายอรัญ อนุพรรณสวาง   กรรมการ 
11. นางสาวศิริลักษณ  เชียวสกุล   กรรมการ 
12. นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท   กรรมการ 
13. นายพลูสวัสดิ์ เผาประพัธน   กรรมการ 
14. นายยุทธสิทธ์ิ  ภาคทอง   กรรมการ 
15. นายเดชพนต  เลิศสุวรรณโรจน  กรรมการ 
16. นายภูดิท  พรรักษมณี   กรรมการ 
17. นายกสมาคมศษิยเกามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรรมการ 
18. รองอธิการบดีฝายบริหาร   เลขานุการ  

                 
  มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2381/2562 เรื่องแตงตั้งผูรักษาราชการแทน
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
  ประธาน แจงที่ประชุม เพ่ือใหการบริหารงานของสํานักวิทยบริการ เปนไปดวยความ
เรยีบรอยมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 มาตรา 21 มาตรา 33 มาตรา 35 และมาตรา 38 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 มาตรา 65/2 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการแผนดิน พ.ศ.2547 มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 
ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 6/2562 เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2562 จึงแตงตั้ง
ให ผูชวยศาสตราจารยอธิพงศ สุริยา ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย ดํารงตําแหนง รักษา
ราชการแทนผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ อีกตําแหนงหนึ่ง ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 
30 มีนาคม พ.ศ.2563 สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562 
 
  มติที่ประชุม : รับทราบ   
 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
13/2562 เม่ือวันองัคารท่ี 1 ตุลาคม 2562  
 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
  3.1 การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2562 

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียม

การศึกษา ดังนั้น กองคลัง รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 ตั้งแต

วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 - วันท่ี 30 กันยายน 2562 รวมเปนเงินท้ังสิ้น 610,288,873.00-บาท (หกรอย

สิบลานสองแสนแปดหมื่นแปดพันแปดรอยเจ็ดสิบสามบาทถวน) จําแนกเปน 

 สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.
61 

วันท่ี 1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.
62 

รวมทั้งสิ้น 

รายไดคาธรรมเนียมรอการ
จัดสรร 

28,949,486.35 611,966,606.00 640,916,092.35 

หัก เงนิจัดสรรฯ 16,678.950.00 593,609,923.00 610,288,873.00 
คงเหลือรอการจัดสรรฯ 12,270,536.35 18,356,683.00 30,627,219.35 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2562 จําแนกตามภาคการศึกษาและปงบประมาณ 

2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2562 สิ้นสุด ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2562 จําแนกตามการรับเงินจริงในแตละปงบประมาณ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
3.2 รายงานผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุม ตามขอเสนอแนะจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายให ฝายเลขานุการฯ ติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะ และมติ ที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเปนการกํากับติดตามและใหรายงานผลการดําเนินงาน 

ฝายเลขานุการฯ จึงขอรายงานผลการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะและมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บรหิารมหาวิทยาลัยฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1 เร่ืองท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 13 เรื่อง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 7/2562 จํานวน 1 เรื่อง 

ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 
1.  3.6 ขออนุมัติใชเงินรายไดเงินทุนสํารอง

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการจัดซ้ือ
ระบบรักษาความปลอดภัยดวยกลอง
วงจรปดผานเครือขายแบบรวมศูนย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สํานกังานรักษาความปลอดภัย 1. สํานักงานรักษาความปลอดภัยฯ 
ไดดาํเนินการบรรจุแผนการจัดซื้อจัด
จางรายการ การจัดซ้ือระบบรักษา
ความปลอดภัยดวยกลองวงจรปดผาน
เครือขายแบบรวมศูนยประจําป



 
 
ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ 2563 รอกองแผนงาน
อนุมัติงบประมาณในป 2563 
 2. เรื่องการแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดทําแผนแมบทในการบริหารจัดการ
ระบบรักษาความปลอดภัยของ
มหาวิทยาลัยนั้น สํานักงานรักษาความ
ปลอดภัยฯ ไดหารือดวยวาจากับทาง
สํานักงานกฎหมายและนิติการแลว 
และไดใหความเห็นวา สาํนักงานรักษา
ความปลอดภัยฯ มีคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัย 
ประจํามหาวิทยาลัย “กรปภ” ท่ีมี
อํานาจหนาท่ีครอบคลุมเก่ียวกับ
มาตรการรักษาความปลอดภัยอยูแลว 
ตามคาํสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ี 
2247/2562 ลงวันที่ 16 กันยายน 
2562 จึงไมควรแตงต้ังใหม ซึ่งคาดวา
จะมีการประชุมคณะกรรมการรักษา
ความปลอดภัยประจํามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาระบบรักษา
ความปลอดภัยฯ ในเดือน ตุลาคม 
2562 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 8/2562 จํานวน 5 เรื่อง 

ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 
1.   3.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยั

อุบลราชธานี วาดวย การยกเลิกกองทุน

สงเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตของ

คณะในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

2538 พ.ศ..... 

 กองคลัง  อยูระหวางการรวบรวมขอมูลตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

2.   4.8 แนวทางการดําเนินการเก่ียวกับ

การเก็บรักษาเงินรายไดท่ีหนวยงานไดรับ

จัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ 

 กองคลัง  กองคลังไดทําบันทึกแจงคณะ/
หนวยงาน เพื่อทราบถึงแนวทางการ
นําเงินคงเหลอืท่ีอยูในความรับผิดชอบ
ของคณะ/สํานัก/วิทยาลัย นําสงกอง
คลัง ท้ังน้ี อยูระหวางการรวบรวม
ขอมูลจากคณะ สํานัก 

3.   4.11 การสงขอเสนอการจัดหลักสูตร

ศึกษาระดับปรญิญาโทนานาชาติ (TIPP) 

แผน 3 ป (2563 - 2565) กรณี 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ชีวเวชศาสตร 

สํานักงานวิเทศสัมพันธ  สํานักงานวิเทศสัมพันธ ไดติดตามผล
การพิจารณาของกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ กระทรวงการ
ตางประเทศ ในการรับขอเสนอการจัด
หลักสูตรศึกษาระดับปริญญาโท
นานาชาติ (TIPP) โดยขณะน้ีอยู
ระหวางการพิจารณา ท้ังน้ี หากไดรับ



 
 
ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 

ผลการพิจารณาอยางเปนทางการจาก 
กรมความรวมมือระหวางประเทศฯ 
แลวจักนําเรียนท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยฯ 
ทราบ เปนลําดับตอไป 

4.   4.13 การยกเลิกการจัดเก็บคาคูมือ

การศึกษาและหลักสูตรระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป

การศึกษา 2562 (เสนอเรื่องวันท่ี 25 

มิถุนายน 2562) 

1. สํานักงานพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  

2. กองบริการการศึกษา 

กองบริการการศึกษาดําเนินแกไข
ประกาศตามมติท่ีประชุม อยูระหวาง
เสนออธิการบดีลงนาม 

5.  4.14 รายงานผลการวิเคราะหงบ

การเงินและผลการสอบบัญชีคณะศิลป

ประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร 

ปงบประมาณ 2561 (เสนอเรื่องวันท่ี 

26 มิถุนายน 2562) 

คณะศลิปประยุกตและ

สถาปตยกรรมศาสตร 

1.คณะศลิปประยุกตฯ ไดตรวจสอบ
รายการคาครุภัณฑ ในงบประมาณ ป 
2561 ไดปรับปรุงแกไขตัดรายการคา
ครุภัณฑออกจากงบการเงิน
ปงบประมาณ 2561 เรียบรอยแลว 
2. คณะศิลปประยุกตฯ ไดตรวจสอบ
สถานะหน้ีของคณบดี โดยคณะฯได
รวมประชุมหารือกับ กองคลัง และ
กองแผน ตามบันทึกขอความท่ี อว 
0604.5/ว593 ลงวันท่ี 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2562 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมเพื่อสรุปหน้ีเงินยืมทุนสํารอง
มหาวิทยาลัย ของคณะศลิปประยุกตฯ 
โดยในท่ีประชุมไดขอสรุปชัดแจงแลว 
ปจจุบันรอรายงานมติท่ีประชุมจาก
กองแผนงาน 
3 คณะศิลปประยุกตฯ ไดอธิบายถึง
ท่ีมาของเงินรายไดไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินท่ี 11 ไวชัดแจง
แลว ในสวนของรายไดใน
ปงบประมาณเดิมเกิดจากการลงบัญชี
รับรูเปนรายไดท้ังจํานวน ปจจุบันได
ลงบัญชเีงินรายไดตามปงบประมาณ 
และรายไดในปเกาปรบัปรุงในสวน
เงินทุนสํารอง 
4.คณะศลิปประยุกตฯ ไดมีการวาง
ระบบการควบคุมภายในเพ่ิมเติม ตาม
ขอเสนอแนะของผูสอบบัญชี จัดทํา
แนวทางการแกไข และแนวปฎิบัติ
เพ่ิมขึ้นเพ่ือใหการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยขอความ
เห็นชอบผานคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ครั้งท่ี 12/2562 ลงวันท่ี 15 



 
 
ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 

กรกฎาคม 2562 มีมติเห็นชอบตาม
ขอเสนอ 
5. คณะศิลปประยุกตฯ ปรับ
แบบฟอรมรายงานทางการเงินตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด ผานความ
เห็นชอบจากท่ีประชุมกรรมการ
ประจําคณะฯ คร้ังท่ี 12/2562 
เรียบรอยแลว 
6. คณะศิลปประยุกตฯไดตรวจสอบ
เงินฝากธนาคารโครงการเครอืขาย
เชิงกลยุทธ บันทึกรายการดานหน้ีตาม
ขอเสนอแนะแลว 
ปจจุบันคณะศิลปประยุกตฯไดสงงบ
การเงินเรียนอธิการบดีผานกองคลงั 
ตามบันทึกขอความท่ี อว 
0604.15.1/1650 ลงวันท่ี 20 
กรกฎาคม 2562 เร่ือง ขอรายงานผล
งบการเงินคณะศิลปประยุกตฯ 
ประจําปงบประมาณ 2561 
ดําเนินการตามขอเสนอแนะของมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ
ทายาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 
8/2562 เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง 
ครบถวน ของรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 9/2562 จํานวน 3 เรื่อง 

ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเรื่อง ผลการดําเนินงาน 
1.  4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

เร่ือง การเขาสอบและการสอบในหองสอบ 
กองบริการการศึกษา  กองบริการการศึกษา กําลังปรับปรุง

แกไขตามมติท่ีประชุมและเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนาม 

2.  4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการ
ลงทะเบียนเรียนลวงหนาระดับ
บัณฑิตศึกษาหรือระดับประกาศนียบัตร 

กองบริการการศึกษา  กองบริการการศึกษา กําลังปรับปรุง
แกไขตามมติท่ีประชุมและเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนาม 

3.  4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ือง แนวปฏิบัติการขอใชสถานท่ี 
หองเรียนและวัสดุ อุปกรณอาคารเรียน
รวม 

1.กองบริการการศึกษา  
 
  

กองบริการการศึกษา กําลัง
ดําเนินการจัดทําประกาศเพ่ือเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนาม 

 2.สํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม  

สํานักงานบริหารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม ไดจัดทํารายละเอียด
อัตราตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดาํเนินการตั้งแต 
2541 ไดแก 



 
 
ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเรื่อง ผลการดําเนินงาน 

1.หลักเกณฑการใชเสนทางสําหรับ
กอสราง เพื่อใชในการดูแล
ซอมแซมถนน 
- สาํนักงานบริหารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม จัดทําอัตราการเก็บ
คาธรรมเนียมสําหรับการใชเสนทาง 
โดยใชอัตราดังกลาวดําเนินการใน
การคิดคาธรรมเนียม ซึ่งอยูระหวาง
การรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําเปน
เปนประกาศ ตอไป 
2.ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเรื่อง อัตราคาเชา
พื้นทีป่ระจําสถานกีฬา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจําป 
2550 ประกาศ ณ วันท่ี 26 
ธันวาคม 2550 
-สํานักงานบริหารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม มีการดําเนินการจัดทํา
อัตราคาไฟฟา อาคารและสนามกีฬา
เพื่อใชเปนขอมูลในการรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3.(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีวาดวยหลักเกณฑ
และข้ันตอนการอนุญาตใชอาคาร
และสนามกีฬา พ.ศ. 2559 
- สาํนักงานบริหารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม รวมกับ สํานักงาน
พัฒนานักศึกษาจัดทํา (ราง) 
ประกาศระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยหลักเกณฑและ
ข้ันตอนการขออนุญาตใชอาคารและ
สนามกีฬา พ.ศ. 2559 อยูระหวาง
การรวบรวมขอมูล  
4. ในป2560 สํานักงานบริหาร
กายภาพและส่ิงแวดลอม ไดจัดทํา
คําสั่งมหาวิทยาลัยอบุลราชธานีที่ 
908/2560 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการบริหารสถานกีฬา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่ัง ณ 
วันที่ 15 มีนาคม 2560 
- สาํนักงานบริหารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม อยูระหวางการรวบรวม
ขอมูลเพื่อแตงต้ังคณะ



 
 
ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเรื่อง ผลการดําเนินงาน 

กรรมการบริหารสถานกีฬา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. ตามบันทึกขอความที่ ศธ
0529.2.6/พิเศษ ลงวันที่ 2 
มีนาคม 2561 เร่ือง ขอสง
ประมาณการ อัตราคาไฟฟา 
อาคารและสนามกีฬา โดย
สํานักงานบรหิารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม ไดดําเนินการใช
หลักเกณฑการคิดคํานวณอตัราคา
ไฟฟาอาคารและสนามกีฬาตาง ๆ 
ซึ่งไดคํานวณโดยพิจารณาจาก
ขนาดของอปุกรณไฟฟาที่ติดต้ัง ซึ่ง
อยูระหวางการดําเนินงานในการ
จัดทําประกาศ 
-สํานักงานบริหารกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม มีการดําเนินการจัดทํา
อัตราคาไฟฟา อาคารและสนามกีฬา
เพื่อใชเปนขอมูลในการรางระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี คร้ังท่ี 11/2562 จํานวน 3 เรื่อง 

ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเรื่อง ผลการดําเนินงาน 
1.  4.4 นโยบายการกําหนดสิทธ์ิผูยืมเงินจาก

แหลงงบประมาณ และกําหนดนโยบายใน
การยืมเงินทดรองราชการ ประเภท ข 

กองคลัง  กองคลัง จักไดแจงเวียนแนว
ปฏิบัติการเงินยืมจากบัญชีพักเงิน
งบประมาณแผนดินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใหคณะ 
สํานัก หนวยงาน เพ่ือโปรดทราบ
และดาํเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ
ตอไป  

2.  3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ือง หลักเกณฑเก่ียวกับการใชเงินบริจาค
ตามวัตถุประสงค คณะเกษตรศาสตร 

คณะเกษตรศาสตร  อยูในระหวางดําเนินการจัดทํา
โครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ 

3.  4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เร่ือง หลักเกณฑการจายเงินเพิ่มพิเศษจาก
ผลการปฏิบัติงาน และคาธรรมเนียมวีซา 
และใบอนุญาตทํางานของลูกจางช่ัวคราว
ชาวตางประเทศ สังกัดคณะศิลปศาสตร 
พ.ศ. 2557 (ฉบับท่ี 2) 

คณะศิลปศาสตร  ไดสงรางประกาศฯใหรองอธิการบดี 
ฝายทรัพยากรมนุษยตรวจสอบแลว 

 

 



 
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี คร้ังท่ี 12/2562 จํานวน 1 เรื่อง 

ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเรื่อง ผลการดําเนินงาน 
1. 4.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนการศกึษา 

และยกเวนคาธรรมเนียมการศึกษา สําหรับ
ผูไดรับทุนการศึกษาในมหาวิทยาลยั
อุบลราชธานี โควตากลุมผูมีความสามารถ
พิเศษและกลุมโควตาสงเสรมิผูมีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ็ญประโยชนชวยเหลือกองบ
สังคม ประจําปการศึกษา 2563 

กองบริการการศึกษา  ไดดําเนินการสง (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนว
ทางการจัดสรรทุนการศึกษาใหกับ
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี สําหรับนักศึกษาโควตา
กลุมผูมีความสามารถพิเศษและกลุม
โควตาสงเสริมผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
บําเพ็ญประโยชนชวยเหลือสังคม 
ประจําปการศึกษา 2563 ไปยังคณะ
ท่ีพิจารณาใหทุนการศึกษา พรอมท้ัง
ตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตร 
ตามบันทึกขอความ ท่ี อว 0604.4/ว 
4058 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2562 
และอยูระหวางรวบรวมขอมูลจาก
คณะเพ่ือดําเนินการแกไขรายชื่อ
หลักสูตร กอนเสนอผูบริหารพิจารณา
ตามข้ันตอนตอไป 

1.2 เร่ืองท่ียังไมรายงานผล จํานวนทั้งสิ้น 1 เรื่อง 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562 วาระพิเศษ จํานวน 1 เรื่อง 

ลําดับ เรื่อง หนวยงานเจาของเร่ือง ผลการดําเนินงาน 
1.  4.6 ระบบการประกันคุณภาพภายใน ป

การศึกษา ๒๕๖๒ ระดับมหาวิทยาลยั 
คณะ สาํนักและหนวยงานสนับสนุน 

สํานักงานประกันคณุภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ  

ยังไมรายงานผลการดําเนินงาน 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบรายงานผลการติดตามการดําเนินการตาม

ขอเสนอแนะและมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ และมอบฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ติดตามเรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือดําเนินการตามมติที่ประชุมตอไป  
 
3.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อตัราคาบริการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร  

หองปฏิบัติการและหองประชุม หองเรียนและหองสนบัสนุนการเรียนการสอน 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ และมาตรฐานการวิจัย เสนอที่ประชุม ตามที่ศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตร สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดเสนอวาระเร่ือง (ราง) อัตราคาบํารุงและระเบียบ

ปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ในคราวการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 8/2562 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2562 และที่ประชุมมีมติมอบรองอธิการบดีฝาย 

วิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ ดําเนินการตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนําเสนอ 

ในที่ประชุมคร้ังตอไปนั้น  

 



 
 

ศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดพิจารณาทบทวนและ

ปรับแก (ราง) อัตราคาบํารุงและระเบียบปฏิบัติในการใชหองปฏิบัติการของศนูยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ในที่

ประชุมคณะกรรมการศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 และให

สํานักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาและและตรวจสอบปรับแกไข ตามบันทึกขอความที่  อว 

0604.1.4/4022 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 และ บันทึกขอความที่ อว 0604.1.4/3838 ลงวันที่ 12 

กรกฎาคม 2562 ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ตามรายละเอียด ดังนี้  

1. นําเสนอ สํานักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ (ราง) ประกาศ (ฉบับแกไข) 

2. การแกไขนิยาม 

3. เร่ืองอัตราคาเชาการใชหอง (ตองมีการแกไข) ขอนํากลับไปพิจารณาทบทวน/คํานวณ

อัตราใหมเปรียบเทียบกับหนวยงานอ่ืน 

4. ตรวจสอบ เร่ือง อํานาจหนาท่ีในการกํากับดูแล /การอางอํานาจในการดําเนินการ  

(ราง ขอ 9 ใหผูบริหารศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรเปนผูรักษาการตามประกาศน้ี และมีอํานาจออกหลักเกณฑ

หรอืแนวปฏิบัติ ซึ่งไมขัดแยงกับประกาศนี้ ...) 

5. การกําหนดประเภทหองประชุม (รูปแบบ/อุปกรณ) เพ่ือประกอบการพิจารณา 

6. ควรเขียนแยกประกาศการใชหองประชุม กับแนวปฏิบัติในการใชอุปกรณและอัตราคา

บํารุงหองปฏิบัติการ 

ทั้งนี้ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง อัตราคาบริการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

หองปฏิบัติการและหองประชุม ของศนูยเครื่องมือวิทยาศาสตร อยูในระหวางการพิจารณาขอกฎหมายที่สําคัญ

ของสํานักงานกฎหมายและนิติการ และจะเสนอรางประกาศดังกลาวตอที่ปรึกษาดานกฎหมายของสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และแกไขเพ่ิมเติม ตามมาตรา 18 

และ มาตรา 21 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 

อัตราคาบรกิารใชเครื่องมือวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ และหองประชุม ของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 

 
    มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ และมอบ สํานักงานบริหารสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนําเสนอสํานักงานกฎหมายและ 
นิติการ เพื่อตรวจสอบกอนเสนออธิการบดีลงนามตอไป  
 
 
 
 



 
 

  3.4 สรุปการวิเคราะหแบบสํารวจการใหบริการและจํานวนอุปกรณไฟฟาภายในหอง
สนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือจัดทําประกาศหลักเกณฑเงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียมการขอใชบริการ
หองประชุม หองเรียนและหองสนับสนุนการเรียนการสอน  
  รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ระเบียบ

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา วาระการประชุมที่ 4.17 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง

หลักเกณฑเงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียมการขอใชบริการโรงละครและหองประชุมคณะศิลปศาสตร โดย

มอบใหสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมดําเนินการรวบรวมประกาศที่เก่ียวของ แลวใหดําเนินการ

จัดทําประกาศในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยใหสอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 

การเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560  

ทั้งนี้ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม จึงไดดําเนินการวิเคราะหและสํารวจการ

ใหบริการและจํานวนอุปกรณไฟฟาภายในหองสนับสนุนการเรียนการสอนเพ่ือการจัดทําเปนประกาศ

หลักเกณฑเงื่อนไข และอัตราคาธรรมเนียมการขอใชบริการหองประชุม หองเรียน และหองสนับสนุนการเรียน

การสอน ของคณะ/หนวยงาน/สํานัก ซึ่งการวิเคราะหดังกลาวสามารถสรุปในดานของการใชสอยพื้นที่ เพื่อนํา

ขอมูลมาวิเคราะหในสวนของคาเชาและคาธรรมเนียม เพ่ือใหไดประกาศในการจัดทําหลักเกณฑเงื่อนไง อัตรา

คาธรรมเนียม ตอไป 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ สรุปผลการวิเคราะหแบบสํารวจการใหบริการ

และจํานวนอุปกรณไฟฟาภายในหองสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งประกอบการจัดทําประกาศของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตอไป 

 
  มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 
  3.5 รายงานสถานการณน้ําประปาภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําเดือนตุลาคม 
2562 
  รองอธิการบดีฝายบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 9/2562 เมื่อวันอังคารท่ี 6 สิงหาคม 2562 ใน

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ ขอที่  5.2 รายงานสถานการณน้ําประปาภายในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เนื่องจากปริมาณน้ําดิบในหนองอีเจมลดตํ่าลง กอปรกับปริมาณฝนท้ิงชวงในระยะเวลาที่ผานมา 

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอมจึงไดจัดทําขอมูลเพื่อสรุปปริมาณน้ําดิบ หนองอีเจม 5 ปยอนหลัง 

เพื่อเปนการณคาดการระดับน้ําหนองอีเจม และรายการสถานการณน้ําเพื่อใหสามารถใชบริโภค และอุปโภค 

ใหเพียงพอตอความตองการของประชากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยท่ีประชุมเห็นชอบ มอบ

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม พยากรณการใชน้ําและรายงานผลการใชน้ําตอที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทุกเดือน 

 



 
 

 ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ รายงานสถานการณน้ําประปาภายใน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําเดือน ตุลาคม 2562 

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 
1. ขอมูลจากการวิเคราะห สํานักบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เสนอใหมีการ

รณรงคการใชน้ําอยางประหยัดในชวงฤดูแลง 
2. การเตรียมการปรับบริเวณที่เปนแหลงตนน้ํา เชน รองกอ เพ่ือพัฒนาใหเปนแหลง

น้ําธรรมชาติรองรับการใชน้ําในอนาคต 
3. พิจารณาหาแหลงน้ําใหม เชน แหลงนํ้าใตดินท่ีมีความเหมาะสม 

 
  มติท่ีประชุม : มอบ สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม จัดทําแผนในการจัดหา
แหลงนํ้า รวมกับคณะ/สํานกั/หนวยงาน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
   
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา    
  4.1 ขอความเห็นชอบรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 
2562 จํานวน 3 คน (ขอความเห็นชอบคร้ังที่ 2) 

  ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงาน

ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ 9 ขอ 43 

แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยผานการ

ตรวจสอบและรับรองการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จการศึกษา

เรียบรอยแลว น้ัน ในการน้ี จึงเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 3 คน (ขอความเห็นชอบครั้งท่ี 2) จําแนกตามระดับและสังกัดดังน้ี 

 ระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  1 คน 

 (1) หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

- สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา    จํานวน 1 คน 

 ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน 

 1. คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน  2 คน 

 (1) หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

- สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จํานวน 1 คน 

- สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ    จํานวน 1 คน 

 

 

 



 
 

 ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2550 หมวด

ที่ 9 การสําเร็จการศึกษา ขอ 43 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกําหนด และ

คุณสมบัติ อื่น ๆ ตามที่หลักสูตรกําหนด และขอ 45.3 การเสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือขออนุมัติปริญญาตอ

สภามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยวันที่สําเร็จการศึกษาใหนับวันท่ีคณะกรรมการ

ประจําคณะมีมติรับรองการสําเร็จการศึกษา 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 3 คน จําแนกเปนระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน และ

ระดับปริญญาเอก จํานวน 2 คน (ขอความเห็นชอบครั้งท่ี 2) เพ่ือขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาตอไป  
 

 4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 76 คน 

   รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง

บริการการศึกษา ไดตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑท่ี

บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2553 หรือหมวดที่ 13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการ

สําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว ในการน้ี จึงเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี จํานวน   76 คน จําแนกตามปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา และสังกัดของผูสําเร็จการศึกษา 

ดังน้ี 

1. สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 จํานวน  2 คน ดังนี้ 

1.1 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 1 คน 

1.2 คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม จํานวน 1 คน 

2. สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2561 จํานวน  35 คน ดังนี้ 

2.1 คณะวิทยาศาสตร จํานวน 14 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเน่ือง) จํานวน 1 คน 

(2) สาขาวิชา ฟสิกสอุตสาหกรรม จํานวน 11 คน 

(3) สาขาวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการยาง จํานวน 1 คน 

(4) สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน 

     



 
 

2.2 คณะเกษตรศาสตร จํานวน 1 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จํานวน 1 คน 

2.3 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 3 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 1 คน 

(2) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน 

(3) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 1 คน 

2.4 คณะศิลปศาสตร จํานวน 3 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การทองเที่ยว จํานวน 1 คน 

(2) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จํานวน 1 คน 

(3) สาขาวิชา นิเทศศาสตร จํานวน 1 คน 

2.5 คณะบริหารศาสตร จํานวน 8 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จํานวน 4 คน 

(2) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จํานวน 1 คน 

(3) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จํานวน 3 คน 

2.6 คณะนิติศาสตร จํานวน 3 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา นิติศาสตร จํานวน 3 คน 

2.7 คณะรัฐศาสตร จํานวน 3 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การปกครอง จํานวน 1 คน 

(2) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร วิชาเอกการปกครองทองถ่ิน จํานวน 2 คน 

3. สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 39 คน ดังนี้ 

3.1 คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 4 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จํานวน 1 คน 

(2) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา จํานวน 1 คน 

(3) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จํานวน 1 คน 

(4) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จํานวน 1 คน 

3.2 คณะบริหารศาสตร จํานวน 18 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังน้ี 

(1) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จํานวน 9 คน 

(2) สาขาวิชา การตลาด จํานวน 8 คน 

(3) สาขาวิชา การบัญชี จํานวน 1 คน 

3.3 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จํานวน 2 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดลอม จํานวน 2 คน 

3.4 คณะนิติศาสตร จํานวน 15 คน จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา นิติศาสตร จํานวน 15 คน 



 
 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

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

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดท่ี 13 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพจิารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี จํานวน 76 คน โดยจําแนกเปนสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2560 จํานวน 2 คน 

ประจําปการศึกษา 2561 จํานวน 35 คน และประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 39 คน เพ่ือขออนุมัติ

ปรญิญาตอสภามหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญาตอไป  

 

4.3 ขอรายงานรายช่ือผูสําเร็จการศึกษาท่ีคณะรับรองการสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลวแต

ปจจุบันยังมีหนี้คางชําระ และขอความเห็นชอบใหนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติปริญญา  

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอท่ีประชุม ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

กองบริการการศึกษาไดตรวจสอบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาและการไดรับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับ

ปรญิญาตรีตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 52 และขอ 56 แหงขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาขั้น

ปรญิญาตรี พ.ศ. 2547 หรือหมวดที่ 13 ขอ 61 และขอ 66 แหงขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี พ.ศ. 2553 หรือหมวดที่ 13 ขอ 50 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประจําคณะสังกัดของผูสําเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรอง

การสําเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว แตปจจุบันผูสําเร็จการศึกษายังคงมีหนี้สินคางชําระกับทางมหาวิทยาลัย 

จํานวน 41 คน จําแนกตามระดับ และปการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 1. ระดับอนุปริญญา จํานวน 1 คน จําแนกตามปการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 1.1 ประจําปการศกึษา 2559  จํานวน 1 คน  

 2. ระดับปริญญาตรี จํานวน 40 คน จําแนกตามปการศกึษาที่สําเร็จการศึกษา ดังนี้ 

2.1 ประจําปการศกึษา 2558  จํานวน 1 คน  

2.2 ประจําปการศกึษา 2559  จํานวน 5 คน  

2.3 ประจําปการศกึษา 2560  จํานวน 6 คน 

2.4 ประจําปการศึกษา 2561  จํานวน 21 คน 

2.5 ประจําปการศึกษา 2562  จํานวน 7 คน 

 

 

 

 

 



 
 

 ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 1. ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดท่ี 13 ขอ 52, 54 

และขอ 56 

 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดท่ี 13 ขอ 61, 

63 และขอ 66  

 3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 หมวดที่ 13 ขอ 50  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

1. รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาท่ีผานการรับรองการสําเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจําคณะ

เรียบรอยแลวแตปจจุบันยังคงมีหนี้คางชําระ จํานวน 41 คน 

2. ใหความเห็นชอบใหนําเสนอรายชื่อผูสําเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติอนุปริญญา

หรอืปรญิญาตามระดับท่ีสําเร็จการศึกษา หากผูสําเร็จการศึกษาติดตอชําระหนี้สินเรยีบรอยแลว 

 

  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญาตอไป  

 

4.4 การเสนอข้ึนทะเบียน TQR ของหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

     รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม สืบเน่ืองจากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 10 (วาระพิเศษ)/2562 วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เห็นชอบแนวทางการเตรียมการย่ืนขอขึ้นทะเบียน 

TQR ปการศึกษา 2562 โดยมีหลักการพิจารณาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามเง่ือนไขการขอยื่นฯ คือ มีผล

ประเมินคุณภาพภายใน ยอนหลัง 2 ป (ปการศึกษา 2560-2561) ระดับดี (คะแนน 3.01 ขึ้นไป) ทั้งนี้ ป

การศึกษา 2561 ตองมีคะแนนประเมินฯ 3.25 ขึ้นไป (เปนหลักสูตรที่เตรียมความพรอมในการย่ืนขึ้น

ทะเบียน TQR ปการศกึษา 2562)  

งานประกันคุณภาพฯ กองบริการการศึกษา ไดทําบันทึกขอความแจงคณะ/หลักสูตร ยืนยันความ

ประสงคในการย่ืนเสนอขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 ตามหนังสือที่ อว 0604.4/ว3547 ลงวันที่ 5 

กันยายน 2562 ในการนี้ ขอรายงานผลการยืนยันแจงความประสงคการเสนอขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 

2562 ดังน้ี 

1) สรุปผลการยืนยันแจงความประสงคการเสนอข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 
หลักสูตรที่เปนไปตามเงื่อนไขการย่ืนเสนอเตรียมการขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 จํานวน 31 
หลักสูตร ในการนี้ มีหลักสูตรท่ียืนยันเตรยีมเสนอขอยื่นฯ จํานวน 4 หลักสูตร (12.9%) ไดแก 

ลําดับ สังกัด หลักสูตร ระดับ 

1 วิทยาศาสตร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ป.ตรี 

2 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมโยธา  ป.ตรี 

3 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมเครื่องกล ป.ตรี 

4 เกษตรศาสตร เกษตรศาสตร  ป.เอก 
 



 
 

มุมมองภาพรวมการเสนอข้ึนทะเบียน TQR มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ปจจุบัน 

 
 

รอยละการขึ้นทะเบียนฯ และอยูระหวางการขอขึ้นทะเบียนฯ TQR แยกตามหลกัสูตรแตละกลุมสาขาวิชา  

(ระหวางปการศึกษา 2558-2561) 
 

 
 

กลุมสาขา คณะ หลักสูตร ข้ึนทะเบียนฯ การย่ืนฯ รวม รอยละ 

วิทย-สุขภาพ เภสัชศาสตร 3 1  

(5) / 8 62.50  วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 4 1 2 

 พยาบาลศาสตร 1 1  

วิทย-เทคโนโลย ี วิทยาศาสตร 19  3 

(6) / 44 13.64 
 วิศวกรรมศาสตร 16 2 1 

 เกษตรศาสตร 7   

 ศิลปประยุกตและสถาปตยฯ 2   

มนุษยฯ-สังคม บริหารศาสตร 8  1 
(2) / 23 8.70 

 ศิลปศาสตร 12   

หลักสตูรทั้งหมด, 75, 82%

ข้ึนทะเบียนฯ TQR, 5, 5%

on process, 8, 9%

เตรียมฯ ป 62, 4, 4%

Other, 12, 13%

62.50

13.64

8.70

วิทย-สุขภาพ

วิทย-เทคโนฯ

มนุษยฯ-สังคม



 
 

กลุมสาขา คณะ หลักสูตร ข้ึนทะเบียนฯ การย่ืนฯ รวม รอยละ 

 นิติศาสตร 1  1 

 รัฐศาสตร 2   

รวม  75 5 8 (13)/75 17.33 

หมายเหตุ - ยังไมนับรวมหลักสูตรท่ีอยูระหวางการเตรียมย่ืนฯ ในปการศึกษา 2562 

รายช่ือหลักสูตรท่ีขึ้นทะเบียน TQR และอยูระหวางการย่ืนขอข้ึนทะเบียนฯ ดังนี ้

ลําดับ คณะ หลักสูตร ระดับ ปการศึกษาที่ย่ืนฯ TQR สถานะ 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ    

1 เภสัชศาสตร เภสัชศาสตร ป.ตรี โดยสภาวิชาชพี ไดรับการขึ้นทะเบียนฯ TQR แลว 

2 พยาบาลศาสตร พยาบาลศาสตร ป.ตรี โดยสภาวิชาชพี ไดรับการขึ้นทะเบียนฯ TQR แลว 

3 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ แพทยศาสตร ป.ตรี โดยสภาวิชาชพี ไดรับการขึ้นทะเบียนฯ TQR แลว 

4 ” สาธารณสุขศาสตร ป.ตรี 2561 เตรียมเสนอ สกอ. 

5 ” อนามัยส่ิงแวดลอม ป.ตรี 2561 เตรียมเสนอ สกอ. 

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี    

1 วิทยาศาสตร เคมี ตรี 2560 อยูระหวางพิจารณาของ สกอ. 

2 ” เทคโนโลยียางและพอลิเมอร ตรี 2560 อยูระหวางพิจารณาของ สกอ. 

3 ” ชีววิทยา ป.ตรี 2561 เตรียมเสนอ สกอ. 

4 วิศวกรรมศาสตร วิศวกรรมโยธา ป.ตรี 2558 ไดรับการขึ้นทะเบียนฯ TQR แลว 

5 ” วิศวกรรมอุตสาหการ ป.ตรี 2558 ไดรับการขึ้นทะเบียนฯ TQR แลว 

6 ” วิศวกรรมส่ิงแวดลอม ป.ตรี 2561 เตรียมเสนอ สกอ. 

กลุมสาขาวิชามนษุยศาสตรและสังคมศาสตร    

1 บริหารศาสตร การบัญชี ตรี 2560 อยูระหวางพิจารณาของ สกอ. 

2 นิติศาสตร นิติศาสตร ตรี 2560 อยูระหวางพิจารณาของ สกอ. 

หมายเหตุ - ยังไมนับรวมหลักสูตรท่ีอยูระหวางการเตรียมย่ืนฯ ในปการศึกษา 2562 

ประเด็นสาเหตุที่หลักสูตรไมยืนยันการขอยื่นฯ เพื่อเตรียมขอขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 

2562 (จากหลักสูตรที่ยังไมย่ืนฯ 27 หลักสูตร เทียบหลักสูตรที่เปนไปตามเงื่อนไขการขอขึ้นทะเบียนฯ 31 

หลักสูตร) (เอกสารแนบ 2) ดังนี้ 

 

งบประมาณ, 20

ความพรอมของ
หลักสูตร (input / 

process), 6 ความพรอมของ
หลักสูตร (output), 

1
0

5

10

15

20



 
 

2) กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการขึ้นทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 

 จัดทําแนวทางการประกันคุณภาพหลักสูตร  ต.ค.2562 

 ชี้แจงแนวทางการขึ้นทะเบียน TQR ซึ่งอยูระหวางการสํารวจความ
ตองการจากคณะ/หลักสูตร และเตรียมเสนอวิทยากรจาก สกอ. เพื่อ
บรรยายสรางความเขาใจในการข้ึนทะเบียน TQR  

ม.ค. 2563 

 ชี้แจง/จัดทําแนวทางการเขียน SAR ประกันคุณภาพหลักสูตร  ก.พ. 2563 

 สนับสนุนขอมูลเบ้ืองตนที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพหลักสูตร  เม.ย.2563 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 1. มาตรา 59 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 แกไขเพ่ิมเตมิ 
(ฉบบั ที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให “สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษา
โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง.....” 

 2. คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 (สกอ.) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

    เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบหลักสูตรที่ยื่นขอข้ึนทะเบียน TQR ปการศึกษา 2562 จํานวน 4 หลักสูตร และ

กิจกรรมแนวทางการสนับสนุนที่งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร กองบริการการศึกษา นําเสนอ 

2. ใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ จากที่ประชุมเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ดําเนินการตอไป  

 

4.5 คาเปาหมาย และผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

ปการศึกษา 2562 (รอบ 6 เดือน) 

 นายณัฐพล แมนธนู เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน เสนอที่ประชุม สืบเนื่องจากมติ   

ที่ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 10 วาระพิเศษ/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 มี

มติเห็นชอบระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 ดังนั้น งาน

ประกันคุณภาพหลักสูตร กองบริการการศึกษา ไดติดตามผลการดําเนินตามระบบดังกลาว โดยมีรายละเอียด 

ดังน้ี 

1. ขอมูลคาเปาหมายการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562 เพ่ือ
ประกอบการดําเนินงานและวิเคราะหผลการดําเนินงานในภาพรวมคณะและมหาวิทยาลัย 

2. รายงานความคืบหนาผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ป
การศึกษา 2562 ระหวางเดือน มิถุนายน ถึง ตนเดือนตุลาคม 2562 (ผลงานรอบ 6 เดือน) โดยมีรายละเอียด 



 
 

1.1 คาเปาหมายการประกันคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

    
 

 
ภาพรวมการกําหนดคาเปาหมายการประกันคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 2562 

 
 

 
 

ปานกลาง ดี ดมีาก

ผลงานป 61 5 69 0

เปาหมายป 62 2 65 5

5

69

02

65

5

การเปรียบเทียบผลงานป 2561 เทียบการกาํหนด
เปาหมาย ป 2562

1 1

4

1 1

จํานวนหลักสูตรที่มีการกําหนดเปาหมายป 2562 
ลดลง

ป.ตรี ป.โท ป.เอก

ป.ตรี, 3
ป.โท, 4

ป.เอก, 1

จํานวนหลักสูตรท่ีมีการกําหนดคาเปาหมายลดลง (แยกประเภทหลักสูตร)

ปานกลาง ดี ดีมาก

ผลงานป 61 5 69 0

เปาหมายป 62 2 65 5

5

69

02

65

5

จํานวนหลักสูตรทีก่าํหนดเปาหมายป 2562 เทียบ
ผลงานป 2561 (แยกตามระดับคุณภาพ)

ตรี (61) โท (61)
เอก 
(61)

ตรี (62) โท (62)
เอก 
(62)

ดีมาก 5

ดี 40 18 11 35 19 11

ปานกลาง 3 2 1 1

3 2 1 1

40 18 11 35
19 11

5

จํานวนหลักสูตรเทยีบผลงานป 2561 และเปาหมายป 
2562 (แยกระดับคณุภาพ และประเภทหลกัสูตร)

3.33

3.49

ผลประเมินฯ ป 61 เปาหมาย ป 62

เปรียบเทียบคะแนนเปาหมาย กับผลประเมินปที่ผานมา



 
 

สิ่งท่ีพบ 
1. จํานวนหลักสูตรที่มีการกําหนดเปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 

2562 “ดีขึ้น” 64 หลักสตูร และ “ลดลง” 8 หลักสูตร ซึ่งอัตราการลดลง (โดยเฉลี่ย -3%) (เอกสารแนบ 2) 
ทั้งนี้ พบวา  

- หลักสูตรตั้งเปาหมายลดลง 50% (4 หลักสูตร) มาจากคณะเกษตรศาสตร  
- หลักสูตรที่กําหนดรอยละเปาหมายการดําเนินงานลดลงสูงสุด อยูที่ (-7%) โดยมี 2 

หลักสูตร คือ เกษตรศาสตร (ป.ตรี) และเทคโนโลยีการอาหาร (ป.โท) 
- หมายเหตุ - จากหลักสูตรที่กําหนดเปาหมายลดลง เนื่องจากปจจัยภายนอก เชน การ

สํารวจความพึงพอใจจากนายจาง การสํารวจภาวะมีงานทํา และผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร เปนตน  

2. หลักสูตรที่มีการกําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานระดับดี (มากกวา 4.00 คะแนน) จํานวน 5 
หลักสูตร โดย 80% (4 หลักสูตร) มาจากหลักสตูรในสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

- ส่ิงที่ควรพิจารณา – เนื่องจากการกําหนดเปาหมายดังกลาวขางตน โดยเฉพาะตัวบงชี้เชิง
กระบวนการ อยูในระดับ 4 และ 5 คะแนน ดังนั้น หลกัสูตรขางตนควรนําเสนอใหชัดเจนในประเด็น 1) ระบบ
กลไกการดําเนินงานที่ชัดเจน 2) การประเมินกระบวนการ 3) มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมินกระบวนการนั้น และ 4) มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

1.2 ผลการติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2562  
รอบ 6 เดือน  

 

 
 
 
 

ระดับ ป.ตรี
57%

ระดับ ป.โท
28%

ระดับ ป.เอก
15%

จํานวนหลักสูตรป 2562 (แยกระดับ)

เกณฑ 2548, 
9, 12%

เกณฑ 2558, 
63, 88%

จํานวนหลักสูตรป 2562 (แยกตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร)

2
10

6 2

2
7

9
1 2

1

1

6

5 3

1
3

1

3
5 2

เภสัชศาสตร ว.แพทยศาสตรฯ วิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร เกษตรศาสตร ศ.ประยุกตฯ บริหารศาสตร ศิลปศาสตร นติิศาสตร รัฐศาสตร

จํานวนหลักสูตรป 2562 แยกคณะและประเภทหลักสูตร

ป.ตรี ป.โท ป.เอก



 
 

การรายงานผลการดําเนินงานแยกรายองคประกอบ  
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 
หลักสูตรท่ีรายงานวามีการเปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบหลักสูตร แตยังไมดําเนินการ จํานวน 3 หลักสูตร คือ  

1. คณะบริหารศาสตร การเงนิและการธนาคาร ระดับปรญิญาตรี 

2.      ” บริหารธุรกิจ ระดับปรญิญาโท 

3. คณะศิลปศาสตร ภาษาญีปุนและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี 

- กรณีหลักสูตรตามเกณฑฯ 2558 (ผลงานยอนหลัง 5 ปของผูรับผิดชอบหลักสูตร)  
(ระดับป.ตรี (1) ผลงาน / โท-เอก (3) ผลงาน)) 

  
 

ขอเสนอแนะจากการติดตามฯ 
- การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบ หลักสูตรควรเรงรัดการเปลี่ยนแปลง “กอนเปดภาคตนของป

การศึกษา” ที่ประเมิน ยกเวนกรณสีุดวิสัย เชน เสียชีวิต ลาออกกะทันหัน เปนตน  
- ฝายประกันฯ ของคณะ ควรชี้แจงกับหลักสูตรเพ่ิมเติม กรณกีารพิจารณาผลงานทางวิชาการยอนหลัง 

5 ป ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการประเมินฯ ทุกป เนื่องจากพบวา อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรบางสวนยังเขาใจคลาดเคลื่อนในการพิจารณาผลงานดังกลาว  

20

2 1

14

4

13

1 1
4

1

6

1
3

1

ไมเปลี่ยนแปลง มี - แตยังไมดําเนินการ มี - รอเสนอ ค.กก.คณะ มี - ผาน ค.กก.คณะ รอเสนอ
สวนกลาง

มี - เสนอสวนกลางแลว มี - ดําเนินเปลี่ยนแปลงเสร็จ
แลว

จํานวนหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงผูรบัผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑฯ 48 และ 58) 
แยกประเภทหลักสูตร และการดําเนินงาน

ตรี โท เอก

38

16

9

ตรี โท เอก

จํานวนหลักสูตรทีอ่าจารยผูรับผดิชอบหลักสูตรมี
ผลงานฯ (ครบทุกหลักสตูร) แยกประเภทหลกัสูตร

37

15

9

1 1 0

ตรี โท เอก

จํานวนหลักสูตรที่อาจารยประจําหลักสตูรมีผลงานฯ 
ตามเกณฑหลักสูตร (แยกประเภพทหลักสูตร)

ครบ ไมครบ



 
 

- จากการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรขางตน พบวา กรณีผลงานฯ ยอนหลัง 5 ปของ
อาจารยประจําหลักสูตร 2 หลักสูตร คือ เกษตรศาสตรบัณฑิต และ เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต ตาม
เกณฑฯ 2558 ยังมีผลงานทางวิชาการไมครบ ซ่ึงสงผลตอการประเมินคุณภาพภายในหลักสูตร 
และการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ และสถาบัน ทั้งนี้ หากหลักสูตรไมผานการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร จักมีผลตอนักศึกษาที่ย่ืนขอกูยืมเงิน กยศ. ในปการศึกษาถัดไป ดังนั้น หลักสูตร
และคณะควรเรงพิจารณากํากับการดําเนินงาน หรือหาแนวทางการแกปญหาดังกลาวอยางเรงดวน  

 
 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  
– ยังไมครบกําหนดการรายงานผล 
 

องคประกอบที่ 3 นักศกึษา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

61 59 60 60

8 12
6 63 1

6 6

การรับนักศึกษา (A) การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (B) การควบคุมการใหคําปรึกษาและแนะแนว 
นศ. (C)

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฯ (D)

จํานวนหลักสูตรที่มีระบบและกลไกการรับ นศ.(A), การเตรียมความพรอมฯ (B), การควบคุมใหคําปรึกษา (C), และ
การพัฒนาศกัยภาพ นศ. (D) 

กระบวนการเดิม เปลี่ยนกระบวนการ - ดําเนินการแลว เปลี่ยนกระบวนการ - ยังไมไดดําเนินการ

61 59 55

45

11 13 17

27

ขอมูลผลการเรียนของ นศ. ใน
หลักสูตร (A)

ขอมูลอัตราการคงอยูของ นศ.(B) สาเหตุการตกออกของ นศ.(C) การประเมนิความพึงพอใจของ นศ.
ดานตางๆ (D)

จํานวนหลักสูตรที่มีการเตรียมขอมูลประกอบการวิเคราะห ผลการเรยีนฯ (A) การคงอยู นศ.(B) การตกออก (C) และ
การประเมิน นศ.(D)

มี ไมมี



 
 

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

 
 

 
 

องคประกอบที่ 5 สาระหลักสูตรฯ 

 

64 62
66

9
5 3 5

13
7

1 1

การบริหารอาจารย (A) การพัฒนาอาจารย (B) การติดตามผลงานตพีมิพฯ (C) การติดตามผลงานที่ไดรับการ citation 
(D)

จํานวนหลักสตูรที่มีระบบและกลไก การบริหารอาจารย (A) การพัฒนาอาจารย (B) การติดตามผลงานตีพิมพ (C) และ
การติดตามผลงาน ciation (D)

กระบวนการเดิม เปล่ียนกระบวนการ - ดําเนินการแลว เปล่ียนกระบวนการ - ยังไมไดดําเนินการ

64
71

58
70 68

52

8
1

14
2 4

20

จํานวนหลักสูตรที่มีการเตรียมขอมูลประกอบการวเิคราะหอาจารยประจําหลักสูตร แผนการบริหารฯ (A) การคงอยูฯ 
(B) งบประมาณฯ (C) ภาระงาน (D) การจัดการการเรียนการสอนฯ (E) การประเมินความพึงพอใจฯ (F)

มี ไมมี

60 65 64 67 70

4 4 3 2 28 3 4 0 0

จํานวนหลักสตูรที่มีระบบและกลไก (part 1) การปรับปรุงหลักสูตรฯ (A) การกําหนดผูสอน (B) การกํากับฯ (C) 
การรายงาน มคอ.ฯ (D) การประชุมฯ (E)

กระบวนการเดมิ เปลี่ยนกระบวนการ - ดําเนินการแลว เปลี่ยนกระบวนการ - ยังไมไดดําเนินการ

พิจารณาเฉพาะหลักสูตร ป.เอก 

11 หลักสูตร 



 
 

 
 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 
 

 

33

25
21

64

3 2 2 35 4 6
3

(ป.ตรี) การบูรณาการการเรียนการสอนฯ 
(F)

(ป.บัณฑิต) การควบคุมหัวขอ Thesis / IS 
(G)

(ป.บัณฑิต) การติดตามและชวยเหลอืการ
ทาํ Thesis / IS (H)

การประเมินผลการเรียนรู นศ. (I)

จํานวนหลักสตูรที่มีระบบและกลไก (part 2) (ป.ตร)ี การบูรณาการฯ (F) (ป.บณัฑิต) การควบคุมหวัขอฯ (G) (ป.บัณฑิต)การ
ชวยเหลือฯ (H) การประเมินผลการเรียนรูฯ (I)  

กระบวนการเดมิ เปลี่ยนกระบวนการ - ดําเนินการแลว เปลี่ยนกระบวนการ - ยังไมไดดําเนินการ

60

7 5

กระบวนการเดมิ เปลี่ยนกระบวนการ - ดําเนินการแลว เปลี่ยนกระบวนการ - ยังไมไดดําเนินการ

จํานวนหลักสูตรที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูฯ (A)

57
61

49

15
11

23

สิ่งสนับสนุนฯ ตามมาตรฐานฯ หลักสูตร (A) สิ่งสนับสนุนทีจ่ําเปนเฉพาะศาสตรฯ (B) การประเมินความพึงพอใจตอสิง่สนับสนุนฯ (C)

จํานวนหลักสูตรที่มีการเตรียมขอมูลประกอบการวิเคราะห ส่ิงสนับสนุนตามมาตรฐานฯ (A) ส่ิงสนับสนุนฯ เฉพาะ
ศาสตร (B) การประเมินฯสิ่งสนับสนุนฯ (C)

มี ไมมี

พิจารณาเฉพาะหลักสูตร ป.ตรี พิจารณาเฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 



 
 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 
1) จากการรายงานพบวา หลายหลักสูตรจะมีการทบทวนกระบวนการ/ข้ันตอนของระบบกลไกตาม

ประเด็นที่กําหนดตามตัวบงชี้ แตวา หลักสูตรบางสวนยังไมดําเนินการ ดังนั้น คณะควรพิจารณา
กระตุนเตือนหลักสูตรใหเรงดําเนินการ 

2) หลักสูตร/คณะ ควรพิจารณาขอมูลพ้ืนฐานเพื่อใชในการวิเคราะหปญหา/ หรือชองทางการยกระดับ
คุณภาพการประกันคุณภาพหลักสูตร 

3) แนวทางการดําเนินงานของหลักสูตรในไตรมาสท่ี 3 เปนการติดตามผลการดําเนินงาน การนําผลมา
ปรบัปรุง และการประเมินความพึงพอใจตางๆ ดังนั้น หลักสูตร ควรพิจารณาวางแผนการติดตาม และ
สรุปผลการดําเนินงาน ตลอดจนการออกแบบการสํารวจการประเมินความพึงพอใจ การกําหนด
กลุมเปาหมาย และแนวทางการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือใหมีขอมูลประกอบในการ
วิเคราะหและรายงานผลใน SAR หลักสตูร และ มคอ.7 

แนวทางการติดตามผลการดําเนินงานคร้ังตอไป 
กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

- รอบ 9 เดือน (ชวงสอบปลายภาค 2/2562) 

 ขอมูลจากหลักสูตร 

 เสนอ ค.กก.ประกันฯ 

 เสนอ ค.กก.บริหารมหาวิทยาลัย 

 

ตน มี.ค. 2563 

กลาง มี.ค. 2563 

ตน เม.ย. 2563 

 

หลักสูตร / คณะ 

ฝายประกันฯ หลักสูตร 

ฝายประกันฯ หลักสูตร 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

1. มาตรา 59 และมาตรา 50 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให “สถานศึกษาทุกแหงจะตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง.....” 

 2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557 
(สกอ.) 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. เห็นชอบการกําหนดคาเปาหมายการประกันคุณภาพภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2562 
2. เห็นชอบสรุปผลการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในหลักสูตร ปการศึกษา 2562 รอบ 6 เดือน 
3. รับทราบปญหาอุปสรรค และแนวทางการดําเนินงานการประกันคณุภาพหลักสูตร 
4. ใหขอเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ือการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

ท้ังนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหคณะ/หลักสูตร เรงการดําเนินงานโดยเฉพาะการ
ดําเนนิงานในองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. เสนอคณะบริหารศาสตร และ คณะศลิปศาสตร พิจารณาเรงรัดหลักสูตรที่แจงรายงาน
การเปล่ียนแปลงผูรับผิดชอบหลักสูตร แตยังไมไดดําเนินการ 



 
 

2. เสนอใหคณะเกษตรศาสตร พิจารณาแนวทางการแกปญหาหลักสูตรท่ีแจงรายงาน
ผลงานทางวิชาการยอนหลังในชวง 5 ป ของอาจารยประจําหลักสูตร ยังไมครบตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะ/หลักสูตรท่ีเก่ียวของพิจารณาดําเนินการตาม
ขอเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 4.6 รางปฏิทินการศึกษาดานวิชาการ ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปการศกึษา 2563  

    รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่กองบริการการศึกษา ไดจัดทําราง

กําหนดวันเปด-ปดภาคเรียน วันสอบกลางภาค วันสอบปลายภาค วันปดภาคเรียน และรางปฏิทินการศึกษา

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ และไดนําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ มติท่ี

ประชุมเห็นชอบ และใหกองบริการการศึกษานําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาราง

กําหนดวันเปดภาคเรียน วันสอบกลางภาค วันสุดทายของการเรียน วันสอบปลายภาค และวันปดภาคเรียน 

ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ ดังนี้ 

กําหนดการ ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย ภาคฤดูรอน 
วันเปดภาคการศึกษา ๘ มิ.ย.๖๓ ๙ พ.ย.๖๓  ๕ เม.ย.๖๔ 
สอบกลางภาค ๒๗ ก.ค.-๗ ส.ค.๖๓ ๔-๑๕ ม.ค.๖๔ - 
วันสุดทายของการเรียน ๔ ต.ค.๖๓ ๗ มี.ค.๖๔ ๑๖ พ.ค.๖๔ 
สอบปลายภาค ๕-๑๖ ต.ค.๖๓ ๘-๑๙ มี.ค.๖๔  ๑๗-๒๑ พ.ค.๖๔ 
วันปดภาคการศึกษา ๑๗ ต.ค.๖๓ ๒๐ มี.ค.๖๔ ๒๒ พ.ค.๖๔ 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

๑. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาขั้นปรญิญาตรี พ.ศ.๒๕๖๑ 

๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางปฏิทินการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรีและบัณฑิตศึกษา ประจําป ๒๕๖๓ 

 

   มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ สํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ดําเนินการตอไป 

 
 4.7 รางปฏิทินการศึกษาสําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจําปการศึกษา 2562 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา
ดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒ การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิมและการถอนรายวิชา ขอ ๑๗ 
การลงทะเบียนเรียน การเพ่ิม การถอนรายวิชาและการชําระคาธรรมเนียมการศึกษาในแตละภาคการศึกษา 



 
 

ใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยการลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเม่ือนักศึกษาชําระคาธรรมเนียม
การศึกษา หากชําระคาธรรมเนียมการศึกษาหลังกําหนดจะตองชําระคาปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   ดวยคณะวิทยาศาสตร ไดเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรคณิตศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศกึษา ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ จึงไดจัดทํากําหนดรางปฏิทินการศึกษาสําหรับ

นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒ โดยไดกําหนดวันเปดภาคเรียน ประจําภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนวันที่ ๒๓ มีนาคม 

๒๕๖๓ ดังน้ัน จึงกําหนดวันเปด-ปด วันสอบกลางภาค วันสอบปลายภาค และวันสุดทายของการเรียน ดังน้ี 

รางปฏิทินการศึกษาสําหรับนกัศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  

ภาคการศึกษาปลาย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ 

กําหนดการ วัน / เดือน / ป 
วันเปดภาคการศึกษา ๒๓ มี.ค.๖๓ 
สอบกลางภาค ตามท่ีคณะกําหนด 
วันสุดทายของการเรียน ๑๕ พ.ค.๖๓ 
สอบปลายภาค ตามท่ีคณะกําหนด 
วันปดภาคการศึกษา ๑๕ พ.ค.๖๓ 

   ทั้งนี้ ชวงเวลาของการเปดภาคเรียนดังกลาวเทียบไดกับภาคฤดูรอนของปฏิทินการศึกษา

มหาวิทยาลัย แตชวงระยะเวลาการเปดภาคเรยีนไมตรงกัน ซึ่งงานทะเบียนฯ ไดตรวจสอบกําหนดกิจกรรมโดย

เทียบเคยีงชวงเวลากับปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยและไดแกไขแลว 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒   

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรางปฏิทินการศึกษา

สําหรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๒ 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
 
  4.8 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ( ณ 30 กันยายน 2562)   
    

กองแผนงาน แจงขอถอนเร่ืองเพ่ือจัดทําขอมูลใหครบถวนสมบูรณ  

   

4.9 รายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําป

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

 

กองแผนงาน แจงขอถอนเร่ืองเพ่ือจัดทําขอมูลใหครบถวนสมบูรณ  

   



 
 

  4.10 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 ( ณ 30 
กันยายน 2562)  
   
  กองแผนงาน แจงขอถอนเรื่องเพื่อจัดทําขอมูลใหครบถวนสมบูรณ  
 

 4.11 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ( ณ 30 กันยายน 2562) 

ผูอํานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  
๑๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วา
ดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒ ท้ังในระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงาน และกองแผนงานไดแจงเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งปฏิทินการดําเนินงาน ดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานฯ ที่กําหนดให
ผูรบัผิดชอบรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการหลังสิ้นไตรมาส และระดับคณะ/
หนวยงาน ใหรายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการกอนสิ้นไตรมาส นั้น  

กองแผนงานไดดําเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานตาม          
แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)           
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน สรุปไดดังนี้  

๑. ระดับคณะ/หนวยงาน 
 ผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หนวยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

รายละเอียดดังนี้  

คณะ/หนวยงาน 
จํานวน
ประเด็น 

ณ ส้ินไตรมาส ๔ การจัดการความเส่ียง  

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ยอมรับความ
เส่ียงได 

ยังไมสามารถ
ยอมรับความ

เส่ียงได 

คณะเกษตรศาสตร ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ 

คณะวิทยาศาสตร ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๖ ๐ ๐ ๖ ๔ ๒ 

คณะศิลปศาสตร ๒ ๐ ๐ ๐ ๒ ๐ 

คณะเภสัชศาสตร ๓ ๐ ๐ ๓ ๓ ๐ 

คณะบริหารศาสตร ๓ ๐ ๐ ๓ ๑ ๒ 

คณะศิลปประยุกตฯ ๓ ๐ ๑ ๒ ๑ ๒ 

คณะนิติศาสตร ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ๒ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ 

คณะรัฐศาสตร ๔ ๐ ๐ ๔ ๔ ๐ 



 
 

คณะ/หนวยงาน 
จํานวน
ประเด็น 

ณ ส้ินไตรมาส ๔ การจัดการความเส่ียง  

ยังไมได
ดําเนินการ 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ดําเนินการ
แลวเสร็จ 

ยอมรับความ
เส่ียงได 

ยังไมสามารถ
ยอมรับความ

เส่ียงได 

คณะพยาบาลศาสตร ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

สํานักวิทยบริการ ๔ ๑ ๒ ๑ ๑ ๓ 

สํานักคอมพิวเตอรฯ ๕ ๐ ๐ ๕ ๕ ๐ 

สํานักบริหารทรัพยสินฯ ๒ ๐ ๐ ๒ ๐ ๒ 
สํานักงานอธิการบดี ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ 

โรงพิมพมหาวิทยาลัย ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ  ๒ - - ๒ ๑ - 

หมายเหต ุ*เพิ่มเติมประเด็นความเสี่ยงตามแนวทางการปองกันการทุจริตในแผนบรหิารความเส่ียง ระดับคณะ/หนวยงาน 

ขอมูล ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  

ขอใหคณะ/หนวยงานที่ มีประเด็นความเสี่ยงท่ียังไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได ให
ดําเนินการทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตัวบงชี้ความเสี่ยงเพ่ือนําไปดําเนินการจัดการความเสี่ยงให
สามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป  
  ๒) ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กองแผนงานได
ดําเนินการติดตามรวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) นําเสนอตอที่
ประชุม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอไป โดยแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นความเส่ียง จํานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยงผลการ
ดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 
 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลง 
  ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด ไมนอยกวา รอยละ ๔๑  
  ผูรับผดิชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ผลการดําเนินงาน :  
  ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการความ
เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน และอยูระหวางดําเนินการ ๒ วิธีการจัดการความ
เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓ และยังไมไดดําเนินการ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๑๖.๖๗ 
รายละเอียดดังนี้ 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. วิเคราะหสภาพปญหาทั้งภายใน
และภายนอก เพื่อคนหาปจจัยความ
เสี่ยง และวิเคราะหโอกาส เพื่อสํารวจ
ทรัพยากรและทรัพยสินที่มหาวิทยาลัย

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

โดยสืบเนื่องจากผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
กลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๕ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคา



 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

มี พรอมทั้งกําหนดแนวทางข้ันตอน
การปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการ
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ งิ น ร า ย ไ ด ข อ ง
มหาวิทยาลัยอยางเหมาะสม เพียงพอ 
และเกิดประโยชนสูงสุด 

เปาหมายท่ีกําหนด จํานวน ๕ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
๓๓.๓๓ และมีตัวชี้ วัดที่มีผลการดําเนินงานต่ํากวาคา
เปาหมายที่กําหนด จํานวน ๑๐ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ 
๖๖.๖๗ และกองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ทบทวนคาเปาหมายและตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัย โดยเชิญศาสตราจารยกนก วงษตระหงาน 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชวยพิจารณาใน
การทบทวนคาเปาหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัย  ใน วัน ท่ี  ๑ สิ งหาคม ๒๕๖๑ โดยมี
วัตถุประสงค เ พ่ือระดมความคิด เห็นจากผู บ ริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ 
การหารายไดเพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ในแผนกล
ยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตรที่ 
๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณและลด
รายจาย  

ดังนั้น ทําใหคณะ/หนวยงานทราบปญหา และ
แนวทางการแกปญหา และพบแนวทางในการหารายได
จากแหลงอ่ืน ประกอบดวย รายไดจากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม รายได
จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได 
รายไดจากการใชประโยชนผลงานวิจัย หรือทรัพยสินทาง
ปญญาจากผลงานวิจัย รายไดจากแหลงทุนวิจัยภายนอก 
รายไดจากการใหบริการวิชาการ รายไดของศูนยทดสอบ
และศูนยเครื่องมือตางๆ รายไดจากโรงพยาบาล รายได
จากการบริหารทรัพยากรและการดําเนินงานดานตางๆ 
ของมหาวิทยาลัย 

๒. สรางความรูความเขาใจ เพื่อให
อาจารย  และบุคลากรตระหนัก รู
ร วมกันในการหารายได เ พ่ิม และ
มอบหมายผูรบัผิดชอบดําเนินการ และ
กําหนดปฏิ ทินการรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงานแจงเวียนคูมือสรุปตัวชี้วัด คําอธิบายและ
เกณฑการประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับ
ทบทวนปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) เพื่อ ใหคณะ/
วิทยาลัย/สํานัก ทราบและถือปฏิบัติตามแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัยในการหารายไดจากแหลงอ่ืนเพ่ิม 

๓. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินงาน
ตามปฏิทิน/แผนการดําเนินงานการ
กํากับติดตามเพื่อหารายไดเพิ่มตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

๑. คณะ/หนวยงานจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานการหา
รายไดและลดรายจายทุกเดือน 
๒. กองแผนงานกํากับติดตามผลการดําเนินงานการหา
รายไดและลดรายจายจากคณะ/หนวยงานทุกสิ้นไตรมาส 
และรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหาร



 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่ง ณ 
สิ้นไตรมาส ๔ กองแผนงานกําหนดใหทุกคณะ/หนวยงาน 
รายงานผลการดําเนินงานหารายไดและลดรายจายมายัง
กองแผนงาน ภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

๔. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผล
การดําเนินงานตามปฏิทินการกํากับ
ติดตามการดําเนินการหารายได 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. อยูระหวางการติดตามผลการดําเนินงานหารายไดและ
ลดรายจ า ยจากคณะ/ วิทยาลัย /สํ า นัก  ประ จํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ กําหนดใหสง
ขอมูลมายังกองแผนงานภายในวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ มี
คณะ/หนวยงานสงมาเพียง ๓ หนวยงาน ประกอบดวย 
โรงพิมพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานบริหาร
ทรัพยสินและสิทธิประโยชน และคณะรฐัศาสตร และกอง
แผนงานไดติดตามทวงถามคร้ังท่ี ๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๖๒ มีคณะ/หนวยงานสงรายงานผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้ วัดแผนกลยุทธทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
เพิ่มเติม ประกอบดวยคณะวิทยาศาสตร สํานักวิทย
บริการ คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยแพทยศาสตรและการ
สาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร คณะนิติศาสตร คณะ
เภสัชศาสตร กองคลัง และสํานักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดลอม  
๒. กองแผนงาน อยูระหวางประมวลผลการดําเนินงาน
การหารายไดและลดรายจาย เพื่อนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  

๕. รายงานผลการดําเนินงานตอท่ี
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. กองแผนงานสรุปรายงานผลการดําเนินงานหารายได
และลดรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒        
ณ สิ้น ไตรมาส ๒ เสนอตอคณะกรรมการบ ริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังท่ี ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเสนอคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒       
๒. กองแผนงานอยูระหวางการสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานหารายไดและลดรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ซึ่งผลการหารายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาตอรายไดจากแหลงอื่น เทากับ 
๖ ๑ . ๕๕  ต อ  ๓๘ .๔๕  แ ล ะ จ ะนํ า เ ส น อ ต อ คณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ ๕ พฤศจิกายน 



 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๒๕๖๒ และเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตอไป  

๖. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปถัดไป  

ยังไมได
ดําเนินการ 

ก อ ง แ ผ น ง า น  จ ะ นํ า ข อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย มาจัดทํา (ราง) แนวทาง/มาตรการในการ
หารายไดของมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  

ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ พบวา รอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษาเม่ือเทียบกับรายไดท้ังหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ผล
การดําเนินงานพบวา ดําเนินการได จํานวน ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ บาท คิดเปนรอยละ ๓๘.๔๕ จาก
แผนการดําเนินงานที่กําหนดไวที่ รอยละ ๔๑ คิดเปนเงิน ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐ บาท (ต่ํากวาคาเปาหมายรอย
ละ ๒.๕๕) รายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

รอยละ  จํานวนเงิน รอยละ  จํานวนเงิน 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ๕๙ ๕๖๐,๐๖๕,๑๐๐.๐๐ ๖๑.๕๕ ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐.๐๐ 
รายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา 

๔๑ ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐.๐๐ ๓๘.๔๕ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ 

ทั้งนี้ ผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ คดิเปนรอยละ ๙๓.๗๘ 

จากแผนการดําเนินงาน และหากพิจารณาแนวโนมคาเปาหมายเทียบกับผลการดําเนินงานรายไดจากแหลงอื่น

นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว พบวา สูงกวาคาเปาหมายท่ีกําหนด

ไวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ปงบประมาณ 
คาเปาหมายรายไดจาก
แหลงอื่นนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา 

ผลการดําเนินงาน 

รอยละ จํานวนเงิน 

๒๕๖๑ รอยละ ๔๖ รอยละ ๔๐.๘๔ ๓๑๗,๒๐๘,๓๐๕.๐๐ 
๒๕๖๒ รอยละ ๔๑ รอยละ ๓๘.๔๕ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ 
๒๕๖๓ รอยละ ๓๕ 

(๒๗๙,๘๙๘,๔๐๐ บาท) 
- - 

๒๕๖๔ รอยละ ๓๘  
(๓๐๐,๙๑๖,๔๐๐ บาท) 

- - 

สรุปผลการดําเนินงานรายไดจากแหลงอ่ืน จําแนกตาม ๘ แหลงรายได (ตามแผนกลยุทธ

ทางการเงินมหาวิทยาลัย) ดังนี้ 



 
 

รายไดจากแหลงอื่น แผน ผล 
คิดเปน 
รอยละ 

หมายเหตุ 

๑. รายไดการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรอื
หลักสูตรรูปแบบใหม 

๑๘,๘๘๗,๖๐๐.๐๐ ๒๒๕,๐๐๐.๐๐ 
 

๑.๑๙ 
 

 

เภสัชศาสตร     ๒๒๕,๐๐๐ 
*เ น่ื อ งจากหน ว ยงานต นสั ง กั ดจั ด
ฝกอบรมใหกลุมเปาหมาย จึงทําใหไมมี
ผูสมัครเขารับการฝกอบรม   

๒ . ร า ย ไ ด จ า ก ก า ร ใ ช
ประโยชนผลงานวิ จัยหรือ
ทรัพยสินทางปญญาจาก
ผลงานวิจัย 

๓,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗๐,๔๘๓.๒๑ 
 

๘.๗๕ 
 

 

สํานกังานอธิการบดี ๒๗๐,๔๘๓.๒๑ 
  

๓. รายไดจากแหลงทุนวิจัย
ภายนอก 

๓๖,๖๑๔,๗๐๐.๐๐ ๒๖,๓๑๘,๓๙๗.๐๓ 
 
 

๗๑.๘๘ 
 

 

เกษตรศาสตร   ๔,๗๔๓,๘๙๘ 
เภสัชศาสตร    ๔,๖๙๒,๔๖๐ 
สํานักงานอธิการบด ี๓,๕๗๕,๕๑๗.๓๙ 
วิศวกรรมศาสตร  ๓,๑๐๙,๔๖๓.๕๙ 
พยาบาลศาสตร  ๒,๙๗๑,๐๑๕ 
ว.แพทย       ๑,๙๐๕,๘๗๐ 
วิทยาศาสตร    ๑,๘๑๖,๒๕๓ 
รัฐศาสตร      ๑,๖๙๘,๕๔๘.๔๑ 
ศิลปศาสตร     ๑,๒๐๕,๓๗๑.๖๔ 
บริหารศาสตร    ๓๙๐,๐๐๐ 
ศิลปประยุกต    ๒๑๐,๐๐๐ 

๔. รายไดจากการใหบริการ
วิชาการ 

๑๓๘,๙๑๔,๔๘๐.๐๐ ๑๑๕,๑๒๐,๓๘๘.๙๒ ๘๒.๘๗ 
 

 

สํานักงานอธิการบด๔ี๗,๘๔๐,๙๓๑.๕๖  
 วิทยาศาสตร    ๓๑,๙๔๖,๘๗๙.๕๐  
 วิศวกรรมศาสตร ๑๓,๑๒๕,๓๕๗ 
 บริหารศาสตร   ๕,๖๕๖,๖๐๐ 
 ศิลปประยุกตฯ  ๕,๕๐๑,๐๗๒.๔๘  
 นิติศาสตร     ๓,๑๓๖,๐๙๕ 
 เกษตรศาสตร   ๓,๐๒๕,๖๘๓ 
 พยาบาลศาสตร  ๑,๙๙๑,๓๕๐ 
 ศิลปศาสตร    ๘๗๙,๐๒๐.๓๘  
 รัฐศาสตร      ๘๓๖,๕๐๐ 
 เภสัชศาสตร    ๖๖๘,๐๐๐ 
 ว.แพทย      ๔๑๖,๕๐๐  
 สาํนักวิทยบริการ ๙๖,๔๐๐ 

๕. รายไดจากศูนยทดสอบ 
และศูนยเครื่องมือตางๆ 

๑๙,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๒๘๗,๙๔๒ ๙๐.๕๖ 
 

สํานักงานอธิการบดี ๑๕,๗๖๖,๔๗๒ 
เภสัชศาสตร     ๑,๕๒๑,๔๗๐ 

๖. รายไดจากโรงพยาบาล ๒๒,๘๕๒,๒๐๐.๐๐ ๒๓,๒๓๒,๗๖๕.๔๒ ๑๐๑.๖๗ 
 

ว.แพทย       ๒๑,๒๘๒,๘๖๕.๔๒ 
สํานักงานอธิการบด ี๑,๙๔๙,๙๐๐ 

๗ . ร า ย ไ ด จ า ก จา ก ก า ร
บริหารทรัพยากร และการ
ดําเนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

๙๐,๙๕๗,๕๐๐.๐๐ ๑๐๒,๗๔๗,๘๓๐.๘๙ ๑๑๒.๙๖ 
 

สํานักงานอธิการบด๔ี๖,๐๐๕,๕๗๗.๒๖  
สํานักทรัพยสินฯ  ๓๔,๙๐๓,๐๓๕.๔๔  
โรงแรมฯ   ๙,๔๒๔,๙๘๗.๔๒  
โรงพิมพฯ  ๕,๐๐๙,๔๓๔.๑๖  
เกษตรศาสตร  ๒,๒๕๘,๘๖๘.๘๒  
ว.แพทยฯ      ๑,๖๗๘,๓๘๐ 



 
 

รายไดจากแหลงอื่น แผน ผล 
คิดเปน 
รอยละ 

หมายเหตุ 

วิทยาศาสตร  ๑,๕๕๑,๑๘๓.๒๐  
วิศวกรรมศาสตร ๔๙๔,๘๙๕.๗๕  
เภสัชศาสตร  ๓๗๔,๓๔๗.๕๒  
ศิลปศาสตร  ๓๒๖,๑๗๒.๑๗  
สํานักวิทยบริการ  ๒๐๒,๓๘๗ 
 บริหารศาสตร  ๑๙๘,๐๖๘.๔๐  
 รัฐศาสตร  ๑๓๗,๖๘๓.๗๕  
 สํานักคอมฯ  ๑๒๘,๐๐๐ 
 นิติศาสตร  ๕๔,๘๑๐  
 **พยาบาลศาสตร/ศลิปประยุกตฯ ไมมี
รายไดจากจากการบริหารทรัพยากร 
และการดํา เนินงานดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย 

๘. รายไดจากการรับบริจาค
และการจัดกิจกรรมเพื่อหา
รายได 

๕๘,๘๓๕,๒๐๐.๐๐ ๖๕,๖๓๕,๙๖๙.๗๐ ๑๑๑.๕๖ 
 

ว.แพทยฯ      ๔๒,๒๙๗,๙๘๙  
วิทยาศาสตร   ๘,๕๗๘,๕๘๓.๐๒  
สํานักงานอธิการบดี ๖,๐๒๙,๔๔๓  
เกษตรศาสตร   ๕,๔๗๖,๕๒๗.๑๕ 
วิศวกรรมศาสตร   ๑,๐๔๖,๐๐๙ 
เภสัชศาสตร   ๗๗๐,๖๐๐ 
สํานักทรัพยสินฯ   ๖๒๓,๕๐๐ 
ศิลปศาสตร   ๓๓๒,๓๐๐ 
บริหารศาสตร   ๒๑๖,๔๖๐ 
ศิลปประยุกตฯ   ๑๖๒,๘๕๐ 
พยาบาลศาสตร   ๕๔,๒๒๗.๒๘  
นิติศาสตร   ๒๙,๐๐๐ 
รัฐศาสตร   ๙,๙๐๐  
สํานักวิทยบริการ   ๘,๐๕๑ 
สถานปฏิบัติการโรงแรม ๕๓๐.๒๕ 

รวมทั้งส้ิน ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ ๙๐.๑๓  

สัดสวนของรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



 
 

โดยสัดสวนของรายไดจากแหลงอื่น จํานวน ๘ แหลงรายได พบวา แหลงของรายไดที่มาก
ที่สุดคือ รายไดจากการใหบริการวิชาการ จํานวน ๑๑๕,๑๒๐,๓๘๘.๙๒ บาท คิดเปนรอยละ ๓๒.๘๑ รองลงมา 
คือ  รายไดจากการบริหารทรัพยากรและการดํา เนินงานดานตา งๆ ของมหาวิทยาลัย  จํานวน 
๑๐๒,๗๔๗,๘๓๐.๘๙ บาท คิดเปนรอยละ ๒๙.๒๙ และรายไดจากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหา
รายได จํานวน ๖๕,๖๓๕,๙๖๙.๗๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๘.๗๑  

ผลการประเมิน :  
๑. รอยละของรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายได

ทั้งหมด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ผลการดําเนินงานพบวา แผนการดําเนินงานรอย
ละ ๔๑ คิดเปนเงิน ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐ บาท ดําเนินการได รอยละ ๓๘.๔๕ คิดเปนเงิน ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ 
บาท (ต่ํากวา คาเปาหมายรอยละ ๒.๕๕) 

๒. ผลการดําเนินงานของรายไดจากแหลง อ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ คิดเปนรอยละ ๙๓.๗๘ จากแผนการดําเนินงาน และหาก
พิจารณาแนวโนมคาเปาหมายเทียบกับผลการดําเนินงาน ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แลว พบวา สูงกวาคา
เปาหมายที่กําหนดไวในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอยละ ๓๕) และ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอยละ ๓๘)  

 
 
๓. ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได เนื่องจากผลการดําเนินงานยัง

ไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด (ผลการดาํเนินงานต่ํากวาเปาหมายรอยละ ๒.๕๕) 
๔. พิจารณาการบรรจุประเด็นความเสี่ยงนี้ในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 
ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยง :  

ประเด็นความ
เส่ียง/ขอความ

ระบุความรุนแรง 

ขอความระบุ
โอกาส 

กอนการจัดการความเส่ียง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

สงผลตอการบรรลุ
เปาหมายและ
วิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยท่ี

กําหนดไว 

มีโอกาสเกิด
คอนขางสูงหรือ

บอยๆ 

๔ ๔ ๑๖ สูง ๔ ๔ ๑๖ สูง 

ปญหา/อปุสรรคและแนวทางการแกไข : ไมมี  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  
๑. เห็นควรใหกองแผนงาน ทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบงช้ี

และคาเปาหมายที่สอดคลองกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับท่ี
ยอมรับได และนําไปดําเนินการจัดการความเสี่ยงตอในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 

๒. เห็นควรใหมีการทบทวนคาเปาหมายและตัวชี้วัดแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยใน
ตัวชี้วัดที่มีผลการดําเนินงานบรรลุคาเปาหมายที่กําหนดไวแลว เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ท้ังนี้ 
คาเปาหมายรอยละของรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา รอยละ ๔๑ เปนรายได
ทั้งหมด ยังไมไดรวมความถึงรายไดสุทธิ ซ่ึงควรทบทวนตัวชี้วัดและคาเปาหมายที่เปนรายไดจากแหลงอ่ืนสุทธิ 



 
 

เพื่อใหสามารถนํามาตั้งประมาณการรายจายได (ขอเสนอแนะตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดาน
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ 
ตุลาคม ๒๕๖๒)  
 ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๒ : ความเสี่ยงดานการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน       
อาจสงผลใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป                                                                                                                    
 ผูรับผดิชอบหลัก : กองแผนงาน 
  ตัวบงช้ีความเสี่ยงยอยที่ ๑ : รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใชจายภาครฐั ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้ 

ประเภทรายจาย ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจายประจํา ๓๓ ๕๕ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให

เบิกจายภายในปงบประมาณ ๒๕๖๒  รายจายลงทุน ๒๑.๑๑ ๔๓.๑๑ 
ภาพรวม ๓๐.๒๙ ๕๒.๒๙ 

ผลการดําเนินงาน :  
  ๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๘๐ เมื่อ
เทียบกับแผนการดําเนินงาน และอยูระหวางดําเนินการ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๒๐ 
รายละเอียดดังนี้ 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. จัดทําแผนการใชจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงบประมาณเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒ . แ จ ง เ วี ย น แ ผ น ก า ร ใ ช จ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย  ป ร ะ จํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใหกับคณะ/
หนวยงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงาน ดําเนินการแจง เวียนแผนการใชจ าย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใหคณะ สํานัก และหนวยงานตางๆ ทราบ และใชเปน
แนวทาง ในการป ฏิบัติ ง านและแผนการ เบิ ก จ า ย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ตามบันทึกขอความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/๑๔๕๕ ลงวันที่ ๑๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ และนําเผยแพรที่เว็บไซตกองแผนงาน 
www.ubu.ac.th/web/planning เ ลื อ ก ก ลุ ม ง า น
งบประมาณ ในหัวขอ "แผนปฏิบัติการและแผนการใช
จายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๓. ติดตามและเรงรัดการเบิกจายการ
ใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เปน      ราย
เดือน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ณ ไตรมาสท่ี ๔ มหาวิทยาลัยดาํเนินการ ดังนี้ 
 ๑. มหาวิทยาลัยรายงานผลการเบิกจายประจําเดือน
มิ ถุนายน ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS และเรงรัดการ
เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ไปยัง
คณะ/หนวยงาน ตางๆ ตามบันทึกขอความ ที่  อว 
๐๖๐๔.๕/ว ๖๖๕ ลงวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  



 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

 ๒. มหาวิทยาลัยติดตามเรงรัดการเบิกจายประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ค. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS และเรงรัดการ
เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ไปยัง
คณะ/หนวยงานต างๆ ตามบันทึกขอความ ที่  อว 
๐๖๐๔.๕/ว ๘๔๔ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒  
๓. มหาวิทยาลัยติดตามเรงรัดการเบิกจายประจําเดือน
สิงหาคม พ.ค. ๒๕๖๒ จากระบบ GFMIS และเรงรัดการ
เบิกจายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด ไปยัง
คณะ/หนวยงานตางๆ ตามบันทึกขอความ ดวนที่สุด     ที่ 
อว ๐๖๐๔.๕/ว ๙๘๙ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒  
๔. ณ ไตรมาสที่ ๔ มีหนวยงานท่ีดําเนินการเบิกจาย
เปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด จํานวน ๑๒ 
หนวยงาน และไมเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด 
จํานวน ๔ หนวยงาน  

จากผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ มีผลการ
เบิกจาย ๘๓๓,๑๙๑,๖๔๗.๘๐ บาท จากงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๗ 
ต่ํ ากว าเปาหมายที่ รัฐบาลกําหนดรอยละ ๔.๑๓ 
(เปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด รอยละ ๑๐๐)  

ทั้งน้ี มีการกันเงินเบิกจายเหลื่อมป จํานวน ๖ 
รายการ วงเงิน ๓๔,๔๘๓,๔๓๐ บาท 

๔. รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอ
ท่ี ป ระชุ มคณะก รรม กา รบ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ทุก
รายไตรมาส 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

๑. กองแผนงานนําเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส ๑ 
ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่    
๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๖๕๒ ที่ประชุมมีมติ
ใหคณะ/สํานัก/หนวยงาน เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ
ในไตรมาสท่ี ๒ ใหเปนไปตามเปาหมาย ท่ีรัฐบาลกําหนด  
๒. กองแผนงานนําเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส ๑ 
ตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  
๓ . กองแผนงาน  ดํ า เนิ นการ เร ง รั ดกา ร เบิ ก จ า ย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ใหเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด และแจงเวียน
นโยบายสภามหาวิทยาลัยในการเบิกจายงบประมาณ 
ตามบันทึกขอความ ที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/ว๒๘๐ ลงวันที่ ๒๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒  
๔. กองแผนงาน กํา กับติดตามการเร งรัดเบิกจ าย
งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๒ และเสนอตอที่ประชุม



 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบ

กับแผน 
ผลการดําเนินงาน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่  ๒ เมษายน ๒๕๖๒ และเสนอตอประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม 
๒๕๖๒  
๕. กองแผนงาน กํา กับติดตามการเร งรัดเบิกจ าย
งบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๓ และเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อ
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และเสนอตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๒  
๖. การรายงานผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 
เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย  ใน เดื อน
พฤศจกิายน ๒๕๖๒  

๕. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปถัดไป 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

มหาวิทยาลัยไดแจงเวียนขอเสนอแนะของท่ีประชุม
สภามหา วิทยาลัย  ครั้ งที่  ๖/๒๕๖๒ เมื่ อ วันที่  ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ใหกับคณะ/หนวยงานเพื่อเปนแนวทาง
และปรับป รุงการดํ า เนิน งานในป ถัดไป โดยสภา
มหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้  

๑. การคัดเลือกผู รับจางเพื่อดําเนินการกอสราง
สิ่งกอสรางตางๆ ของมหาวิทยาลัย ควรคํานึงถึงผลงานที่
ผานมาของผูรับจาง รวมทั้งสถานะทางการเงินของผู
รับจาง เพื่อปองกันปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน 
ซึ่งจะสงผลใหการกอสรางลาชา และเบิกจายงบประมาณ
ไมเปนไปตามที่เปาหมายที่รฐับาลกําหนด 

๒. การจัดทํารายงานฯ ควรชี้แจงปญหา อุปสรรค 
หรือสาเหตุ ท่ีสงผลใหเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตาม
เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด เชน กรณี งบดําเนินงาน 
แผนงานบุคลากรภาครัฐ ที่มีผลการเบิกจายเพียงรอยละ 
๔๙.๕๘ ซึ่งเปนผลมาจากระบบการเบิกจายงบบุคลากร
ของกรมบัญชีกลางที่กําหนดใหการเบิกคาตอบแทนใน
บางรายการ ภายใตงบดําเนินงานของแผนงานดังกลาว 
ไปเบิกในงบบุคลากร เปนตน  

เนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไมประกาศใชในพระราชกิจจานุเบกษาฯ 
ดังน้ัน จึงยังไมสามารถจัดทําแผนการใชจายได  



 
 

๒. ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการดานงบประมาณ
เพ่ือขับเคล่ือนยุทธศาสตรและแผนแมบท โดยกําหนดเปาหมายการใชจายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ (ไมรวมงบกลาง) ประกอบดวย การใชจายรายจายภาพรวม รายจายลงทุน และรายจายประจํา 
เปาหมายรอยละ ๑๐๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปตอสํานักงบประมาณ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันสิ้นไตรมาส ตามหลักเกณฑและวิธกีารติดตามและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใชจายงบประมาณของหนวยรับงบประมาณ ซึ่งมีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒  

โดยมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กาํหนดเปาหมายการใชจายงบประมาณ ดงันี้  

ประเภทรายจาย ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจายประจํา ๓๖.๐๐ ๕๗.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายจายลงทุน ๒๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาพรวม ๓๒.๐๐ ๕๔.๐๐ ๗๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ผลการดําเนินงานตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ดังน้ี  

 

จากผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสที่ ๔ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท        มี
ผลการเบิกจาย ๘๓๓,๑๙๑,๖๔๗.๘๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๗ ต่ํากวาเปาหมายที่ รัฐบาลกําหนด      
รอยละ ๔.๑๓ (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๑๐๐)  

ทั้งน้ี มีการกันเงินเบิกจายเหลื่อมป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน 
๓๔,๔๘๓,๔๓๐ บาท จํานวน ๖ รายการ ดังน้ี  

 -  500,000,000  1,000,000,000

รายจาย
ประจํา

รายจาย
ลงทนุ

ภาพรวม

149,630,424.00 

869,049,300.00 

รอยละ 99.83 , 

รอยละ 76.88 , 
115,030,222.12 

รอยละ 95.87 , 
833,191,647.80 

เบิกจาย วงเงินจัดสรร



 
 

รายการ 
วงเงินกอหนี้

ผูกพัน 
สัญญา
ส้ินสุด 

วงเงินยังไม
เบิกจาย 

คาดวาจะเบิกจาย หมายเหตุ 

๑. กอสรางรั้วรอบมหาวิทยาลัย 
ระยะท่ี ๒ (สํานักงานอธิการบดี 
กําหนดเบิกจาย ๔ งวด)  

๓,๓๘๘,๐๐๐  
 

๑๔ มีนาคม 
๒๕๖๒ 

๘๔๗,๐๐๐ 
(งวดท่ี ๔) 

ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 

ผู รั บ จ า ง ข า ด ส ภ า พ คล อ ง
ทางดานการเงิน โดยผูรับจาง
ยินยอมจ า ยค า ป รั บ ต า ม ท่ี
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

๒. ปรับปรุงภู มิ ทัศนและระบบ
จราจร (สํ า นักงานอ ธิก า รบดี  
กําหนดเบิกจาย ๕ งวด) 

๒,๓๙๐,๐๐๐ ๑๓ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๒  

๑,๙๑๒,๐๐๐ 
(งวดท่ี ๒-๕) 

ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 

ผู รั บ จ า ง ข า ด ส ภ า พ คล อ ง
ทางดานการเงิน โดยผูรับจาง
ยินยอมจ า ยค า ป รั บ ต า ม ท่ี
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

๓.ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบ
อาคารและบริเวณโดยรอบกลุม
อาคารคณะวิชาดานวิทยาศาสตร
แล ะ เท ค โ น โ ลยี  ( สํ า นัก ง า น
อธิการบดี กําหนดเบิกจาย ๖ งวด) 

๗,๘๘๐,๐๐๐ ๑๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

๕,๕๑๖,๐๐๐ 
(งวดท่ี ๓-๖) 

ภายในเดือนมกราคม 
๒๕๖๓ 

ผู รับจางเขาทํางานลาชากวา
แผนท่ีกําหนด โดยผูรับจ าง
ยินยอมจ า ยค า ป รั บ ต า ม ท่ี
มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

๔. อาคารโรงงานตนแบบดานการ
ผลิตอาหาร  

๙,๓๑๑,๐๓๐     

  ๔.๑ คาครุภัณฑ  
 

๕,๕๙๓,๐๓๐  
 

 ๕,๕๙๓,๐๓๐ 
 

ภายในเดอืน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

- รายการครุภัณฑเปนรายการ
ท่ีขออนุมัติ ใช เงินเหลือจา ย
ในชวงปลายปงบประมาณ ทํา
ใหดําเนินการเบิกจายไมทันใน
ปงบประมาณ 

๔ .๒  ค า ก อส ร า ง  ( อุ ทยา น
วิทยาศาสตร กําหนดเบิกจาย ๙ 
งวด)    

๓๗,๑๘๐,๐๐๐ ๒๔ 
กันยายน 
๒๕๖๒ 

๓,๗๑๘,๐๐๐ 
(งวดท่ี ๙) 

เบิกจายเรียบรอยแลว 
เม่ือ วันท่ี ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒  

- การกอสรางประสบปญหานํ้า
ทวมทําใหขยายการกอสรางไป
อีกประมาณ ๒๕ วัน  

๕. อาคารนวัตกรรมการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ (คณะเภสัช
ศาสตร กําหนดเบิกจาย ๙ งวด) 
(เปนรายการงบประมาณผูกพัน
ขามป ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๓๑,๗๖๘,๖๐๐  
 

๒๔ 
มกราคม 
๒๕๖๔ 

๑๖,๕๙๗,๔๐๐ 
(งวดท่ี ๗-๙) 

- งวดท่ี ๗ เบิกจาย
เรียบรอยแลว เมื่อวันท่ี 

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- งวดท่ี ๘-๙ ภายใน
เดือนพฤศจิกายน 

๒๕๖๒ 

เน่ืองจากลงนามในสัญญาไม
เปนไปตามแผนท่ีกําหนด แต
การดําเนินการกอสรางเปนไป
ตามงวดงานท่ีกําหนดไว ใน
สัญญา 

๖. งบดําเนินงาน (คาจางเหมา
ปรับปรงุระบบหองสมุดอัตโนมัติ) 

๓๐๐,๐๐๐   (คาดวาจะเบิกจาย
ภายในเดอืน

พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 

ดังนั้น ยอดคงเหลือที่ไมสามารถเบิกจายไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจํานวน
ทั้งสิ้น ๓๕,๘๕๗,๖๕๒.๒๐ บาท (คืนคลังแผนดิน จํานวน ๑,๓๗๔,๒๒๒.๒๐ บาท และเงินกันไวเบิกจาย
เหลื่อมป จํานวน ๓๔,๔๘๓,๔๓๐ บาท)  

ผลการใชจายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ๔ จําแนกตามงบรายจาย ดังนี้  
รายจายประจํา เปาหมายการเบิกจายในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ คิดเปนรอยละ 

๙๙.๘๓ โดยคณะ/หนวยงานที่มีผลการเบิกจายรายจายประจํา รอยละ ๑๐๐ จํานวน ๑๒ หนวยงาน คิดเปน
รอยละ ๘๐ และคณะที่มีผลการเบิกจายต่ํากวารอยละ ๑๐๐ จํานวน ๓ หนวยงาน ไดแก คิดเปนรอยละ ๒๐ 
รายละเอียดดังนี้  



 
 

 

งบลงทุน เปาหมายการเบิกจายในภาพรวม ณ ส้ินไตรมาสที่ ๔ รอยละ ๗๖.๘๘ โดยคณะที่
ไดรับการจัดสรร จํานวน ๖ หนวยงาน มีผลการเบิกจายเปนไปตามคาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐ จํานวน ๓ 
หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๕๐ และต่ํากวารอยละ ๑๐๐ จํานวน ๓ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๕๐ ดังนี ้

 

ภาพรวมทุกงบรายจาย เปาหมายการเบิกจายภาพรวมทุกงบรายจาย ณ สิ้นไตรมาส ๔  
รอยละ ๙๕.๘๗ ซ่ึงต่ํากวาคาเปาหมายที่กําหนดไว รอยละ ๔.๑๓ โดยคณะ/หนวยงานที่มีผลการเบิกจาย
เปนไปตามคาเปาหมาย รอยละ ๑๐๐ จํานวน ๑๒ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๗๕ และคณะที่มีผลการเบิกจาย
ตํ่ากวารอยละ ๑๐๐ จํานวน ๔ หนวยงาน คิดเปนรอยละ ๒๕ ไดแก สํานักงานอธิการบดี (รอยละ ๙๘.๘๕) 
สํานักวิทยบริการ (รอยละ ๙๓.๕๗) อุทยานวิทยาศาสตร (รอยละ ๗๗.๔๘) และคณะเภสัชศาสตร (รอยละ 
๕๙.๘๖) รายละเอียดดังนี้ 
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รอยละการเบิกจายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐในภาพรวม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ 

 

จากผลการเบิกจายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐในภาพรวม ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ คาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ 
คือ รอยละ ๙๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจาย รอยละ ๙๘.๒๑ รอยละ ๙๖.๑๙ และรอยละ ๙๕.๖๙ 
ตามลําดับ และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลการเบิกจายใกลเคียงกับปที่ผานมา ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึง
สามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได เพื่อการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดในปตอๆ ไป 
มหาวิทยาลัยจึงขอนําไปดําเนินการเปนแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 

ผลการประเมิน :  
๑. รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐใน

ภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส ๔ รอยละ ๙๕.๘๗ ตํ่ากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดรอยละ ๔.๑๓ (เปาหมายที่รัฐบาล
กําหนดไตรมาส ๔ รอยละ ๑๐๐) 

๒. ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีลการเบิกจายใกลเคียงกับปที่ผานมา ดังนั้น มหาวิทยาลัย
จึงสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได เพ่ือการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดในปตอๆ ไป 
มหาวิทยาลัยจึงขอนําดําเนินการเปนแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยง :  

ประเด็นความ
เส่ียง/ขอความ

ระบุความรุนแรง 

ขอความระบุ
โอกาส 

กอนการจัดการความเส่ียง ภายหลังการจดัการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ก า ร ถู ก ป รั บ ล ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ มี
แนวโนมจะเพิ่มข้ึน
อ ย า ง ต อ เ น่ื อ ง 
  

มีโอกาสในการเกิด
คอนขางสูง 

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก ๒ ๓ ๖ ปานกลาง 
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ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข :  
ปญหา/อุปสรรค 
๑. รายจายประจํา มีงบประมาณคงเหลือ จํานวน ๑,๒๕๗,๔๕๒.๒๐ บาท เกิดจากการ

ดําเนินงานเหลือจายจากการจัดซ้ือจัดจาง ซึ่งผลการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคแลวจํานวน ๑๖,๓๖๓ บาท 
และการเบิกจายในแผนงานบุคลากรภาครัฐในสวนของงบดําเนินงานมหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณไวท่ีงบ
ดําเนินงาน เชน คาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ เงินประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ เน่ืองจากในข้ัน
การเบิกจายงบประมาณ กรมบัญชีกลางกําหนดใหการเบิกจายตามระบบของกรมบัญชีกลางภายใตงบบุคลากร 
ทําใหมีงบประมาณเหลือจาย 

๒. รายจายลงทุน มีการเงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป จํานวน ๕ รายการ วงเงิน ๓๔,๑๘๓,๔๓๐ 
บาท  

๒.๑ สาเหตุเกิดจากการลงนามในสัญญาไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ  

๒.๒ ผูรบัจางไมสามารถกอสรางสิ่งกอสรางตางๆ ไดตามแผนที่ระบุในสัญญา เนื่องจากผู
รับจางขาดสภาพคลองทางการเงิน  

แนวทางการแกไข 
๑. รายจายลงทุน ใหทุกคณะ/หนวยงาน ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหเรงดําเนินการให

เปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และควรแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือติดตามการเรงรัด
การใชจายงบประมาณ ท้ังนี้หากมีเงินเหลือจายใหรีบดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้ังแตตนป 
เพื่อใหการใชจายทันภายในปงบประมาณ 

๒. การคัดเลือกผูรับจางควรคํานึงถึงผลงานที่ผานมาของผูรับจาง รวมทั้งสถานะทางการเงิน
ของผูรับจาง เพื่อปองกันปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  
เห็นควรใหกองแผนงาน ทบทวนประเดน็ความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตวับงชี้และคา

เปาหมายที่สอดคลองกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได 
และนําไปดําเนินการจัดการความเสี่ยงตอในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 

ตัวบงช้ีความเสี่ยงยอยที่ ๒ : รอยละของรายจายงบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑  
รอยละ ๑๐๐ 

ผลการดําเนินงาน :  
  ๑. ผูรับผิดชอบหลักดําเนินแลวเสร็จ ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการ       
ความเสี่ยง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังน้ี 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการดําเนินงาน 

๑. จัดทําแผน/กระบวนการดําเนินงาน
ข้ันตอนการดําเนินการพัสดุ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงานจัดประชุมการจัดทําแผนการดําเนินงาน และ
แผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยเชิญคณะ สํานัก หนวยงานตางๆ ท่ีไดรับจัดสรรงบลงทุนใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประชุมในวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
และมีแผนการดําเนินงานข้ันตอนการดาํเนินการทางพัสดุ 



 
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการดําเนินงาน 

๒. แจงเวียนแผนการดําเนินงานแกคณะ/
หนวยงาน ให ดํา เ นินการตามแผนการ
ดําเนินงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงาน ดําเนินการแจงเวียนใหคณะ สํานัก หนวยงานตางๆ 
ทาง e-mail 

๓. คณะ/หนวยงาน ลงนามในสัญญาภายใน
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครบทุกรายการ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบลงทุน จํานวน ๑๒๔ รายการ ผลการ
ดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ สามารถกอหน้ีผูกพันได ๘๗ รายการ 
คิดเปนรอยละ ๗๐.๑๖ และไมสามารถกอหน้ีผูกพันได ๓๗ 
รายการ คิดเปนรอยละ ๒๙.๘๔ 

๔. ติดตามและเรงรัดการดําเนินงานอยาง
เครงครัดเปนรายหนวยงาน 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงานติดตามเรงรัดการกอหน้ีผูกพันและการเบิกจาย
งบประมาณแผนดิน ของรายจายลงทุน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกขอความ          ท่ี ศธ ๐๕๒๙.๕/ว 
๑๕๙๘ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 ผลการดําเนินงาน ณ ไตรมาสท่ี ๑ สามารถกอหน้ีผูกพันและ
การเบิกจายงบประมาณแผนดินของรายจายลงทุน รอยละ 
๗๐.๑๖ ตํ่ากวาเปาหมายท่ีกําหนด รอยละ ๒๙.๘๔ (ณ ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑)  

เน่ืองจากในปงบประมาณ ๒๕๖๒ รัฐบาลยังไมไดกําหนด
มาตรการกํากับการกอหนี้ ผูกพันในไตรมาสท่ี ๑ ใหครบทุก
รายการ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการติดตามเรงรัดการกอหน้ี
ผูกพันและการเบิกจายงบประมาณแผนดินของรายจายงบลงทุน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามบันทึกขอความท่ี ศธ 
๐๕๒๙.๕/ว๑๕๙๘ ลงวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ
ดําเนินการกอหน้ีผูกพันเรียบรอยแลวในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
จํานวน ๑๒๔ รายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอท่ี
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

กองแผนงานรายงานผลการดําเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี ๒/๒๕๖๒       เม่ือวันท่ี เมื่อวันท่ี ๕ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 
๒/๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 

๖ . นํ า ข อ เ ส นอ แนะ มา ป รับ ปรุ ง ก า ร
ดําเนินงานในปถัดไป  

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

เ น่ืองจากพระราช บัญญั ติ งบประมาณรายจ ายประ จํ าป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไมประกาศใช จึงยังไมทราบการ
จัดสรรงบประมาณ ซึ่งอยูระหวางการชี้แจงงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญ
รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกองแผนงานไดดําเนินการแจงเวียนขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๒ เพ่ือเปน
แนวทางและปรับปรุงการดําเนินงานในป ถัดไปใหกับคณะ/
หนวยงานเรียบรอยแลว  

๒. รอยละของรายจายงบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ รอยละ ๑๐๐ ผลการ
ดําเนินงาน พบวา สามารถกอหน้ีผูกพันและการเบิกจายงบประมาณแผนดินของรายจายลงทุน ณ ไตรมาส ๑ 
รอยละ ๗๐.๑๖ ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด รอยละ ๒๙.๘๔ (ณ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑)  

เนื่องจากในปงบประมาณ ๒๕๖๒ รฐับาลยังไมไดกําหนดมาตรการกํากับการกอหนี้ผูกพันใน
ในไตรมาส ๑ ใหครบทุกรายการ มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการติดตามเรงรัดการกอหนี้ผูกพันและการเบิกจาย



 
 

งบประมาณแผนดินของรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และดําเนินการกอหน้ีผูกพัน
เรียบรอยแลวในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๒๔ รายการ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
 ผลการประเมิน :  

๑. ไมสามารถดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนดในคาเปาหมาย คือ รอยละของรายจาย
งบลงทุนกอหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑ รอยละ ๑๐๐ แตสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ 
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๒   

๒. สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได เนื่องจากในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยสามารถกอหนี้ผูกพันไดครบทุกรายการ (รอยละ ๑๐๐) ไดในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๑ (เสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑)  

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยง :  

ประเด็นความเส่ียง/
ขอความระบุความ

รุนแรง 

ขอความระบุ
โอกาส 

กอนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ก า ร ถู ก ป รั บ ล ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ มี
แนวโนมจะเพ่ิมขึ้น
อยางตอเน่ือง 

มี โ อ กาส เ กิ ด ใ น
กรณียกเวน 

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก ๑ ๑ ๑ ตํ่า 

ปญหาและอปุสรรค : ไมมี  
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม :  
กองแผนงาน ควรจัดวางระบบควบคุมภายในการกํากับติดตามการกอหนี้ผูกพันและการ

เบิกจายงบประมาณแผนดินของรายจายงบลงทุน เพ่ือใหเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชภาครัฐ 
 ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความ

เสี่ยง สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะตอ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ 

สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. การเพ่ิมรายไดจากการรับนักศึกษาใหเปนไปตามเปา ใหคณะดําเนินการในเชิงรุกใน

การรับนกัศึกษา และปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย 
2. ลดอัตราการตกออกของนักศึกษา 
3. ติดตามนโยบายของรัฐบาลในโจทยการวิจัยเพ่ือการดําเนินการบริการวิชา ตามความ

ตองการของประเทศ 
4. การใชประโยชนจากผลงานทางวิชาการ เชน การวิจัยตางๆ 

  
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  



 
 

 4.12 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ( ณ 30 กันยายน 2562) 

 ผูอาํนวยการกองแผนงาน เสนอท่ีประชุม ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/
๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ/หนวยงานและ กองแผนงาน ไดแจงเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง
ปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานฯ ท่ีกําหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผล
การดําเนนิงานมายัง      กองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการหลังสิ้นไตรมาส นั้น  

 กองแผนงาน ไดดําเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานตาม        
แผนการปรับปรงุควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
ผลการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงาน สรุปไดดังนี้  

๑. ระดับคณะ/หนวยงาน 
 ๑.๑) คณะ/หนวยงาน ที่ไมมีแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน จํานวน ๒ หนวยงาน คือ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข และสาํนักคอมพิวเตอรและเครือขาย  
 ๑.๒) ผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน 

รายละเอียดดังนี้ 
 

คณะ/หนวยงาน 
จํานวน

ประเด็น 

ณ สิ้นไตรมาส ๔ การจัดการความเส่ียง  

ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ยอมรับความ

เสี่ยงได 

ยังไมสามารถ

ยอมรับความ

เส่ียงได 

คณะเกษตรศาสตร ๒ ๐ ๑ ๑ ๐ ๒ 

คณะวิทยาศาสตร ๒ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 

คณะศิลปศาสตร ๑  ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 

คณะเภสชัศาสตร ๖ ๐ ๒ ๔ ๔ ๒ 

คณะบริหารศาสตร ๔ ๐ ๐ ๔ ๒ ๒ 

คณะศิลปประยุกตฯ ๒ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 

คณะนิติศาสตร ๒ ๐ ๐ ๒ ๑ ๑ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ - - - - - - 

คณะรฐัศาสตร ๓ ๐ ๐ ๓ ๒ ๑ 

คณะพยาบาลศาสตร ๖ ๐ ๐ ๖ ๒ ๔ 

สํานักวิทยบริการ ๔ ๐ ๐ ๔ ๔ ๐ 

สํานักคอมพิวเตอรฯ - - - - - - 



 
 

คณะ/หนวยงาน 
จํานวน

ประเด็น 

ณ สิ้นไตรมาส ๔ การจัดการความเส่ียง  

ยังไมได

ดําเนินการ 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

ดําเนินการ

แลวเสร็จ 

ยอมรับความ

เสี่ยงได 

ยังไมสามารถ

ยอมรับความ

เส่ียงได 

สํานักบริหารทรพัยสินฯ ๕ ๐ ๐ ๕ ๕ ๐ 

สํานักงานอธิการบดี ๓ ๐ ๒  ๑  ๑  ๒  

โรงพิมพมหาวิทยาลัย ๒ ๐ ๐ ๒ ๒ ๐ 

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ   ๑ ๐ ๐ ๑ ๑ ๐ 

ขอมลู ณ วันท่ี ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  
ขอใหคณะ/หนวยงานที่มีประเด็นความเสี่ยงที่ยังไมสามารถยอมรับความเสี่ยงได            ให

ดําเนินการทบทวนแนวทางการจัดการความเสี่ยง ตัวบงชี้ความเสี่ยงเพ่ือนําไปดําเนินการจัดการความเสี่ยงให
สามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับไดในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป  

๒) ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเปนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน กองแผนงาน จึง
ไดดําเนินการติดตามรวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) นําเสนอตอ
ที่ประชุม เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอไป โดยแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีประเด็นความเสี่ยง จํานวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง ผลการ
ดําเนินงาน สรุปไดดังน้ี 

 ความเสี่ยงที่ ๑ : ผลงานวิจัย ไมแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด  
ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ รอยละ ๘๐ 
ผู รับผิดชอบหลัก : สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินงาน :  
ผูรบัผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๘ วิธีการจัดการความ

เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๑๐๐ เม่ือเทียบกับแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้  

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการดําเนนิงาน 

๑.ประชมุหัวหนาโครงการวิจัยเพื่อชี้แจงแนว
ทางการดําเนินงานโครงการ และการใชจาย
งบประมาณ 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย ฯ รวมกับกองคลัง จัดประชุม
หัวหนาโครงการวิจัยและนักวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย จาก
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เม่ือวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๑ 
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมพิบูลมังสาหาร เพ่ือช้ีแจง
แนวทางการดําเนินงาน การเบิกจาย มีหัวหนาโครงการหรือ
นักวิจัยผูรวมโครงการ เขารวมรับฟงครบถวนทุกโครงการ รอยละ 
๑๐๐ 



 
 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการดําเนนิงาน 

๒. กรณสํีานักงบประมาณไมอนุมัติเงินงวดท่ี 
๑ ไดภายในเดือนตุลาคม ใหนักวิจัยสามารถ
ยืมเงินรายได ในการดํา เ นินงานได เมื่ อ
โครงการไดรับอนุมัติ  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

นักวิจัยสามารถเริ่มดําเนินการวิจัยไดตั้งแตวันท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๖๒ 
โดยสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดจัดสงสัญญารับทุนท่ีได
ลงนามทุกฝ ายแลว ให นักวิ จัยใช เปนหลักฐานอาง อิงการ
ดําเนินงาน เ ม่ือวัน ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ บันทึกท่ี  ศธ 
๐๕๒๙.๑.๔/ ว๔๔๗๘ 

๓. กําหนดหลกัเกณฑและแนวปฏิบัติในการ
ติดตามการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณใหนักวิจัยไดรบัทราบ  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั้งท่ี   ๙/๒๕๖๑ 
วันท่ี ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไดรวมกันกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานป ๒๕๖๒ ดังนี้  

๓.๑) กําหนดคาเปาหมายการดําเนินงานตามไตรมาส ๑ ๒ ๓ 
และ ๔ เปนรอยละ ๒๕ รอยละ ๕๐ รอยละ ๘๐ และรอยละ 
๑๐๐ ตามลําดับ  

๓.๒) ใหนักวิจัยกําหนดแผนงานตามไตรมาส และใหกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิประจําคณะ/วิทยาลัยเปนผูพิจารณา  

๓.๓) กําหนดการรายงานความกาวหนา เดือนท่ี ๖ และเดือนท่ี 
๑๑ โดยมีเกณฑการพิจารณาจากการรายงานในระบบ NRMS 
ประกอบกับความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และกําหนดแบบฟอรม
ในการรายงาน 

๓.๔) การอนุมัติเงินงวดท่ี ๒ หากรายงานผลการดําเนินงานไตร
มาส ๒ ไมถึงรอยละ ๕๐ จะไมอนุมัติใหยืมเงินงวดท่ี ๒ จนกวาจะ
ดําเนินงานไดตามกําหนดจึงจะสามารถยืมเงินงวดท่ี ๒ ได 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดแจงแนวทางการ
ดําเนินงานใหคณะ/หนวยงานเพื่อแจงนักวิจัยใหรับทราบ ตาม
บันทึกท่ี ศธ ๐๕๒๙.๑.๔/ ว ๕๖๕๑      ลงวันท่ี ๒๗ ธันวาคม 
๒๕๖๑ 

๔. ติดตามการเบิกจายงบประมาณงวดท่ี ๑ 
สําหรับโครงการท่ีไดรับการอนุมัติ  

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

จากการติดตามการขออนุมัติเบิกจายงบประมาณงวดท่ี ๑ พบวา 
ทุกโครงการไดดําเนินการขออนุมัติและเบิกจายไดแลวเสร็จ
ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๕. ติดตามการดําเนินงานผานระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยแหงชาติ (NRMS) รอบ ๓, ๖, 
๙ และ ๑๒ เดือน และรายงานตอท่ีประชุม
คณะ กรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื่อติดตาม
การดําเนินงานของนักวิจัย 

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

รอยละเฉล่ียการดําเนินโครงการวิจัย สรุปขอมูล       การ
ดําเนินงานจากระบบ NRMS  

การกํากับติดตาม  ผลการดําเนินงาน รอยละเฉล่ีย 
(สะสม) 

รอบ ๓ เดือน  รอยละ ๑๗ รอยละ ๑๗ 
รอบ ๖ เดือน  รอยละ ๓๕ รอยละ ๕๒ 
รอบ ๙ เดือน  รอยละ ๒๒.๖๔ รอยละ ๗๔.๖๔ 

รอบ ๑๒ เดือน  รอยละ ๑๘.๒๑ รอยละ ๙๒.๘๕ 
รอยละเฉลี่ยการดําเนินโครงการวิจัยภาพรวมในระบบ 

NRMS รอบ ๑๒ เดือน (สะสม) รอยละ ๙๒.๘๕ (สูงกวาคา
เปาหมาย รอบ ๑๒ เดือนท่ีกําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๘๐)  

๖. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
โดย จัดเวทีการนําเสนอความกาวหนาผล
การดําเนินงานวิจัย โดยใหนักวิจัยมารายงาน
รายงานความ กาวหนาดวยวาจา ภายหลัง
จากดําเนินงานแลว ๖ เดือน โดยกําหนด

ดําเนินการ 
แลวเสร็จ 

สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิ จัยฯ ได จัดเวทีนําเสนอ
ความกาวหนาผลการดําเนินงานวิจัย เพื่อประเมินโครงการวิจัย
งบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รอบ ๖ 
เดือน ในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๒ ผลการดําเนินงาน ตรงตามแผน 
จํานวน ๒๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๙๖.๔๓ ของโครงการ



 
 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการดําเนนิงาน 

ใหผลการดําเนินงานรอบ ๖ เดือนมีผลตอ
การเบิกจายเงินงวดท่ี ๒ 

ท้ังหมด และลาชากวาแผน จํานวน ๑ โครงการ คิดเปนรอยละ 
๓.๕๗  

โครงการวิจัยในเปาหมายท่ี ๑ โครงการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือสรางความม่ังค่ังทางเศรษฐกิจ สามารถจัดทําคําขอและย่ืนจด
ทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (สิทธิบัตร) ได ๑ ผลงาน และอยู
ระหวางการรางคําขอเพ่ือยื่นจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา (อนุ
สิทธิบัตร) จํานวน ๒ ผลงาน 

๗. รายงานรอยละเฉลี่ยของการดําเ นิน
โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย แ ล ะ ก า ร เ บิ ก จ า ย ต อ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย รอบ ๑๑ 
เดือน  

ดําเนินการแลว
เสร็จ 

จัดเวทีนําเสนอผลงานวิจัยรอบ ๑๒ เดือน ในวันท่ี ๕ กันยายน 
๒๕๖๒ และวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ และสรุปผลแจงคณะเมื่อ
วันท่ี ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ เพ่ือใหคณะแจงนักวิจัยจัดทํารายงาน
ฉบับสมบูรณสงภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  

๘. ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน  ดําเนินการแลว
เสร็จ 

สรุปผลการดําเนินงานรอบ ๑๒ เดือน (ณ วันท่ี ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๒) ดังน้ี  

๑. รอยละของจํานวนโครงการวิจัยท่ีดําเนินการแลวเสร็จ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวนท้ังสิ้น ๔๑ โครงการ จาก
จํานวนโครงการคงเหลือสะสมท่ีนาํมาดําเนินการในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ จํานวน ๘๐ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๑.๒๕ 

๒. รอยละเฉลี่ยการดําเนินโครงการวิจัยภาพรวมในระบบ 
NRMS รอบ ๑๒ เดือน (สะสม) รอยละ ๙๒.๘๕ (สูงกวาคา
เปาหมาย รอบ ๑๒ เดือนท่ีกําหนดไวไมนอยกวารอยละ ๘๐) 

๓. ย่ืนจดสิทธิบัตรแลว ๑ ผลงาน 
๔. ย่ืนอนุสิทธิบัตรแลว ๒ ผลงาน 
๕. อยูระหวางขอย่ืนจดอนุสิทธิบัตร ๑ ผลงาน 
๖. ตีพิมพบทความวิจัย จํานวน ๑๗ เร่ือง 

 

ผลการดําเนินงานของจํานวนโครงการวิจัยท่ีแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 

ปงบประมาณ 
จํานวน
โครงการ 

โครงการแลวเสร็จ  โครงการ
คงเหลือสะสม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

โครงการแลว
เสร็จ พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

คิดเปน
รอยละ 

โครงการ
คงเหลือสะสม  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒๕๖๐ ๔๙ ๗ ๑๑ ๓๑ ๙ ๒๙.๐๓ ๒๒ 
๒๕๖๑ ๕๑ - ๒ ๔๙ ๒๕ ๕๑.๐๒ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๑๘ - - ๑๘ ๗ ๓๘.๘๙ ๙ 

รวม ๗ ๑๓ ๘๐ ๔๑ ๕๑.๒๕  ๕๕ 

สรุปผลการประเมิน :  
๑. รอยละของจํานวนโครงการวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

จํานวนทั้งส้ิน ๔๑ โครงการ จากจํานวนโครงการคงเหลือสะสมที่นํามาดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จํานวน ๘๐ โครงการ คิดเปนรอยละ ๕๑.๒๕  

๒. ยังไมสามารถจัดการความเส่ียงใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได เนื่องจากผลการ
ดําเนินงานยังไมบรรลุเปาหมายที่กําหนด  



 
 

๓. พิจารณาการบรรจุประเด็นความเสี่ยงนี้ ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป 

๔. พิจารณากําหนดตัวบงชี้ความเสี่ยงและคาเปาหมายเปน รอยละของจํานวนโครงการวิจัย
คงเหลือชวงป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ท่ีดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ในแผนการ
ปรบัปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยง : 

ขอความระบุความ
รุนแรง 

ขอความระบุ
โอกาส 

กอนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเส่ียง  

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เส่ียง 

โครงการวิจัยไมเปนไป
ตามแผนท่ีกําหนด 
และมีผลกระทบตอ
เปาหมายการ
ดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  

มีโอกาสเกิด
คอนขางสูงหรือ
บอยๆ 

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก ๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข : ไมม ี
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม :  
๑. สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ควร

กําหนดแนวทาง/มาตรการในการกํากับติดตามการบริหารงานงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย ใหแลวเสร็จเปนไป
ตามแผนที่กําหนด  

๒. เห็นควรใหสํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตวับงชี้และคาเปาหมายที่สอดคลองกับประเด็นความเสี่ยง 
เพื่อใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับท่ียอมรับได และนําไปดําเนินการจัดการความเสี่ยงตอใน
แผนการปรับปรงุควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป  

   ความเสี่ยงที่ ๒ : ความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใชงบประมาณดานอาคาร
สถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตัวบงชี้ความเสี่ยง : ระดับความสําเร็จของการปรับปรงุอาคารสถานท่ีและการใชงบประมาณ 
ดานอาคารสถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพ ๗ ขอ 

ผูรับผิดชอบหลัก : สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม 
ผลการดําเนินงาน :  
ผูรบัผิดชอบหลักดําเนินการแลวเสร็จ ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๗ วิธีการจัดการความ

เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑ เมื่อเทียบกับแผนการดําเนินงาน รายละเอียดดังนี้  



 
 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการดําเนนิงาน 

๑ . สํ า นั ก ง า น บ ริ ห า ร ก า ย ภ า พ แ ล ะ

ส่ิงแวดลอม รวมกับคณะ/หนวยงาน สํารวจ

ขอมูลอาคารสถานท่ี ระบบไฟ และระบบ

ประกอบอาคาร เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐาน

ความปลอดภัยดานอาคารและสถานท่ี 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการจัดทํารายงานการสํารวจ

โครงสรางอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยสํารวจถึง

ลักษณะของอาคาร พื้นท่ี ปท่ีอาคารแลวเสร็จ โดยมีการคํานวณ 

อายุการใชงาน ของแตละอาคาร เพ่ือท่ีจะสามารถใช เปน

หลักเกณฑในการพิจารณาปรับปรุงโครงการส่ิงกอสรางในปถัดไป  

๒ . สํ า นั ก ง า น บ ริ ห า ร ก า ย ภ า พ แ ล ะ

ส่ิงแวดลอม รวมกับคณะ/หนวยงาน จัดทํา 

(ราง) แผนการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบ

ไฟและระบบประกอบอาคาร ระยะ ๔ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในการปรับปรุง

อาคารสถานท่ีใหเปนไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยของอาคารสถานท่ี และใหสามารถ

ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเสนอตอ

ท่ีประชุมท่ีเก่ียวของ  

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพฯ ดําเนินการรวบรวมขอมูลจากคณะ/

หนวยงาน เพื่อสํารวจแผนการปรับปรุงอาคาร ๖ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ 

- ๒๕๖๖) เพ่ือใหการพิจารณาในการปรับปรุงอาคารสามารถใช

งานได และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

๓. สํานักงานบริหารกายภาพฯ จัดทําแบบ

รู ปและ ประ เ มิ น ร าค า  เ พ่ื อ เ ส นอข อ

งบประมาณ ๒๕๖๓  

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

สํา นักงานบริหารกายภาพและสิ่ งแวดล อม จัดทํา คําขอ

งบประมาณสิ่งกอสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ ในสวนของ

เงินรายได เดิม จํานวน ๓ โครงการ ปรับเพิ่ม ๔ โครงการ เงิน

งบประมาณ จํานวน ๘ โครงการ ปรับลด ๑ โครงการ เน่ืองดวย

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีจํากัด จึงไดมีการปรับลดงบประมาณ

ในการดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ใหสอดคลองกับ

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ตามแผนการปรับลดอาคารสถานท่ี 

๔. เม่ือไดรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ ใหสํานักงานบริหารกายภาพฯ จัด

ประชุมรวมกับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพื่อ

ช้ีแจงงบประมาณดานการปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ร วม ท้ั ง ก รณี ท่ี จ ะ ต อ ง มี ก า ร ป รั บ /ล ด

งบประมาณในการดําเนินการปรับป รุง

อาคารและสถานท่ี 

อยูระหวาง

ดําเนินการ 

 

เน่ืองจากการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดรับงบประมาณ

เพียงรายการเดียว ซึ่งเปนงบสวนกลางของมหาวิทยาลัย จึงยัง

ไมไดมีการประชุมรวมกับคณะ ซ่ึงสํานักงานบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดลอม จะดําเนินการจัดประชุมรวมกับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก 

เพ่ือชี้แจงงบประมาณดานการปรับปรุงอาคารสถานท่ีของ

มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมท้ังกรณีท่ีจะตองมีการปรับ/ลด

งบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงอาคารและสถานท่ีใหแลว

เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๕ . สํ า นั ก ง า น บ ริ ห า ร ก า ย ภ า พ แ ล ะ

ส่ิงแวดลอมจัดทําแบบรูปและประมาณการ

ราคาค าก อส ร า ง  (BOQ) ของรายกา ร

ส่ิงกอสรางตางๆ เพ่ือประกอบการชี้แจง

งบประมาณตอคณะกรรมาธิการในการที่จะ

ปองกันการปรับลดงบประมาณคากอสราง 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพและส่ิงแวดลอม จัดทําแบบรูปและ

ประมาณราคาเพื่อประกอบการดําเนินงาน ในปงบประมาณ 

๒๕๖๓ ตามรายการสิ่งกอสรางท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 

๖. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแผนการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบ

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดทํา

แผนการปรับปรุงอาคารสถานท่ี ระบบไฟและระบบประกอบ



 
 

การปรับปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการดําเนนิงาน 

ไฟและระบบประกอบอาคาร ระยะ ๔ ป 

(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เสนอตอท่ีประชุม

คณะ กรรมการดานอาคารและสถานท่ี และ

คณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย 

ยุทธศาสตร  แผนงานและงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

อาคาร ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เพื่อเปนแนวทางใน

การจัดทําคําของบประมาณสิ่งกอสราง ระยะ ๔ ป ตอไปใหมี

ประสิทธิภาพ 

๗. นํารายการส่ิงกอสรางท่ีไมไดรับการ

จัดสรรงบประมาณหรือหากงบประมาณท่ี

ไ ด รั บ ไ ม เ พี ย งพอ ท่ี จ ะ ดํ า เ นิ นก า ร ใ น

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นําไปปรับ

แผนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและระบบ

ประกอบอาคาร ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ตอไป 

ดําเนินการ 

แลวเสร็จ 

สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม วิเคราะหรายการ

สิ่งกอสรางท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ ๒๕๖๓ นําไปปรับ

แผนการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและระบบประกอบอาคาร 

ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

สรุปผลการประเมิน :  
๑. ระดับความสําเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใชงบประมาณดานอาคาร

สถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพ ๖ ขอ จาก ๗ ขอ คิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑  
๒. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม อยูระหวางดําเนินการขอ ๔ เมื่อไดรับการ

จัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหจัดประชุมรวมกับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพ่ือชี้แจงงบประมาณดานการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณีที่จะตองมีการปรับ/ลดงบประมาณในการ
ดําเนินการปรับปรุงอาคารและสถานที่ ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒  

๓. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เห็นวา สามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูใน
ระดับท่ียอมรับได หากดําเนินการขอที่ ๔ ใหแลวเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด จะสามารถดําเนินการไดตาม
วิธีการจัดการความเสี่ยง ๗ ขอ  

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการดําเนินการจัดการความเสี่ยง :  

ขอความระบุความ
รุนแรง 

ขอความระบุโอกาส 

กอนการจัดการความเส่ียง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผลคูณ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผลคูณ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

 - สูญเสียทรัพยสิน
มาก/> ๒.๕ แสนบาท - 
๑๐ ลานบาท 

อาจมีโอกาสเกิดแต
นานๆ คร้ัง 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๒ ๒ ๔ ปานกลาง 

ปญหา/อุปสรรคและแนวทางการแกไข : ไมมี 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม :  
๑. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ควรเรงดําเนินการตามวิธีการปรับปรุงควบคุม

ภายใน ขอ ๔ เมื่อไดรับการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหจัดประชุมรวมกับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก เพื่อ
ชี้แจงงบประมาณดานการปรับปรุงอาคารสถานท่ีของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งกรณีที่จะตองมีการ



 
 

ปรับ/ลดงบประมาณในการดําเนินการปรับปรุงอาคารและสถานท่ี ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒  

๒. สํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม ควรจัดวางระบบควบคุมภายในของหนวยงาน
ใน  การกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ ระบบไฟและระบบประกอบอาคาร        
การใชจายงบประมาณดานอาคารสถานท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ และสงผลตอความปลอดภัยในการใชอาคาร
ตอไป  
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะตอ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๒   ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 
  

ทั้งนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะ ใหกองแผนงาน สนบัสนนุในการสรางความรูความเขาใจใน
การจัดทําแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
  

 4.13 (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ผูอาํนวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามท่ี กองแผนงาน ไดกําหนดให คณะ/วิทยาลัย/

สํานัก ดําเนินการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง และวิธีการดําเนินการเพื่อ
จัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ จัดสงมายังกองแผนงานเพ่ือวิเคราะห สรปุ และจัดทําแผนการ
บรหิารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น  

ท้ังนี้ ในสวนความเสี่ยงเดิมที่ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับท่ียอมรับได   กอง
แผนงาน ไดดําเนินการใหหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ดําเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ตัวบงชี้และคาเปาหมายใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได เพ่ือกําหนด
เปน      (ราง) แผนบรหิารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการวิเคราะห 
พบวา มีประเด็นความเสี่ยง จํานวนท้ังสิ้น ๑ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงดานรายไดจาก
คาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

ประเด็นความเสี่ยง : ความเส่ียงดานรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลง 
เปนประเด็นที่ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงนํามา
ดําเนินการตอในปงบประมาณ ๒๕๖๓  

สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง : ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัย
กําหนดแผนการหารายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาตอรายไดจากแหลงอื่น (นอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษา) จํานวน ๕๖๐,๐๖๕,๑๐๐ บาท ตอ ๓๘๙,๒๑๔,๖๘๐ บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวน ๕๙ : ๔๑ 
และมีผลการดําเนินงานในการหารายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา และรายไดจากแหลงอ่ืน (นอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา) ณ สิ้นไตรมาส ๔ รวมทั้งสิ้น ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐ บาท ตอ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ บาท 



 
 

ตามลําดับ คิดเปนอัตราสวน ๖๑.๕๕ ตอ ๓๘.๔๕ ซึ่งผลการดําเนินงานหารายไดจากแหลงอ่ืน (นอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา) ต่ํากวาแผน คิดเปนรอยละ ๒.๕๕  

 ดังนั้น เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน และสามารถบริหารจัดการเงินและ
ทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายไดจากแหลงอื่น เพ่ือลดการ
พ่ึงพารายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา  

 ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา
เมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมด  

 คาเปาหมาย : ไมนอยกวา รอยละ ๔๐ 
โดยจากผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาส ๔ พบวา รอยละ

ของรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายไดทั้งหมดดําเนินการได จํานวน 
๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ บาท คิดเปนรอยละ ๓๘.๔๕ จากแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไวที่ รอยละ ๔๑ คิดเปน
เงิน ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐ บาท (ต่ํากวาคาเปาหมายรอยละ ๒.๕๕) รายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัด 
แผนการดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

รอยละ  จํานวนเงิน รอยละ  จาํนวนเงิน 
รายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา ๕๙ ๕๖๐,๐๖๕,๑๐๐.๐๐ ๖๑.๕๕ ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐.๐๐ 
รายได จ ากแหล งอื่ นนอกเห นือ จาก
คาธรรมเนียมการศึกษา 

๔๑ ๓๘๙,๒๔๑,๖๘๐.๐๐ ๓๘.๔๕ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ 

 โดยหากพิจารณาจากผลการดําเนินงานเฉลี่ยของรอยละของรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา
ตอรายไดจากแหลงอื่น ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ คือ รอยละ ๖๐.๔๓ : รอยละ ๓๙.๕๗ (ตารางท่ี ๑) และ
พิจารณากําหนดคาเปาหมายรอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเมื่อ
เทียบกับรายไดทั้งหมด ไมนอยกวา รอยละ ๔๐ (จํานวน ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐ บาท) จะพบวาจํานวนเงิน
มากกวาผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาอยู ๑๐,๒๘๔,๒๒๓ บาท จะสะทอนศักยภาพของคณะ/หนวยงาน
ในการเพ่ิมรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา (ตารางที่ ๒ และ ๓) รายละเอียด
ดังนี้  

ตารางที่ ๑ รอยละของรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาตอรายไดจากแหลงอ่ืน ป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

แหลงของ
รายได 

พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการดําเนินงานเฉลี่ย  
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒  

จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวน  รอยละ จํานวนเฉลี่ย 
รอยละ
เฉลี่ย 

รายไดจาก
คาธรรมเนียม
การศึกษา 

๕๑๘,๒๕๓,๕๖๖.๗๑  ๖๔.๐๑ ๕๕๖,๒๕๙,๐๒๓.๓๕  ๕๕.๗๒ ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐.๐๐  ๖๑.๕๕ ๕๔๕,๓๕๒,๙๕๓.๓๕ ๖๐.๔๓ 

รายไดจาก
แหลงอ่ืน 

๒๙๑,๔๑๒,๙๖๗.๖๔  ๓๕.๙๙ ๔๔๒,๐๐๑,๑๘๓.๕๖  ๔๔.๒๘ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗  ๓๘.๔๕ ๓๖๑,๔๑๗,๖๔๒.๗๙ ๓๙.๕๗ 

รวมรายได ๘๐๙,๖๖๖,๕๓๔.๓๕  ๑๐๐ ๙๙๘,๒๖๐,๒๐๖.๙๑  ๑๐๐ ๙๑๒,๓๘๕,๐๔๗.๑๗  ๑๐๐ ๙๐๖,๗๗๐,๕๙๖.๑๔ ๑๐๐ 

ตารางที่ ๒ ประมาณการรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษาตอรายไดจากแหลงอ่ืน ป ๒๕๖๓  
 รายการ จํานวน รอยละ 

๑ ประมาณการรายรับคาธรรมเนียมการศึกษา ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐.๐๐ ๕๕.๔๘ 
๒ ประมาณการรายรับเงินรายไดจากแหลงอ่ืน ๓๕๐,๖๖๐,๖๐๐.๐๐ ๔๔.๕๒ 
๓ ประมาณการต้ังกลางป ๒๕๖๓ (จากตัวเลขต้ังกลางป ๒๕๖๒)  ๘๔,๐๑๗,๒๕๗.๕๗ 
๔ รวมรายไดจากแหลงอ่ืน (๒) + (๓)  ๔๓๔,๖๗๗,๘๕๗.๕๗ 
๕ รวมรายไดทั้งหมด ๙๗๖,๓๖๒,๓๕๗.๕๗ ๑๐๐ 



 
 

ตารางท่ี ๓ คาเปาหมายรอยละของรายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียม
การศึกษาเมื่อเทียบกับรายไดท้ังหมด ไมนอยกวา รอยละ ๔๐ 

ตัวช้ีวัด 
ผลการดําเนินงาน ๒๕๖๒ แผนการดําเนินงาน ๒๕๖๓  

รอยละ  จํานวนเงิน รอยละ  จํานวนเงิน 
รายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา ๖๑.๕๕ ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐ ๖๐ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ 
รายไดจากแหลงอื่นนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศกึษา 

๓๘.๔๕ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ ๔๐ ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐  

 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดตัวบงช้ีและคาเปาหมายของรอยละของรายไดจาก
แหลงอื่นนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเม่ือเทียบกับรายไดทั้งหมด ไมนอยกวา รอยละ ๔๐  

 ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
วิธีการดําเนินการ 

เพ่ือจัดการความเสี่ยง 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการ

ดําเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการดําเนินงาน  
กําหนดแลว

เสร็จ 
๑. วิเคราะหสภาพปญหาท้ังภายใน
และภายนอก เพ่ือคนหาปจจัยความ
เส่ียง และวิเคราะหโอกาส เพ่ือสํารวจ
ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ท่ี
มหาวิ ทยาลั ย มี  พรอมทั้ ง กําหนด
แนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารจัดการงบประมาณเงิน
ร า ย ไ ด ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย า ง
เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชน
สูงสุด 

๑. ไดทราบสภาพปญหาท่ีแทจริง 
และแนวทางการแกปญหา และยัง
พบวามหาวิทยาลัยมีทรัพยสินและ
ทรัพยากรท่ีสามารถแปลงเปนรายได
เพ่ิมข้ึน  

สรุปผลการประชุม เ พ่ือวิ เคราะห
สภาพปญหาในการคนหาปจจัยความ
เส่ียง และวิเคราะหโอกาส เพื่อสํารวจ
ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ ท รั พ ย สิ น ท่ี
มหาวิ ทยาลั ยมี  พร อมท้ัง กําหนด
แนวทางข้ันตอนการปฏิบัติงานดาน
การบริหารจัดการงบประมาณเงิน
ร า ย ไ ด ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อ ย า ง
เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชน
สูงสุด 

พ.ย. ๖๒ 

๒.สรางความรูความเขาใจ เพื่อให
อาจารย  และบุคลากรตระหนั ก รู
รวมกัน และกําหนดแนวทางในการหา
รายไดเพิ่ม และมอบหมายผูรับผิดชอบ
ดําเนินการ และกําหนดปฏิทินการ
รายงานผลการดําเนินงาน 

๒. อาจารยและบุคลากรตระหนักรู
รวมกันในการหารายได  เพ่ือการ
บริหารจัดการ และจัดการเรียนการ
สอน 

แผนปฏิบัติการหารายไดจากแหลงอ่ืน 
(น อ ก เ ห นื อ จ า ก ค า ธ ร ร ม เ นี ย ม
การศึกษา) 

ธ.ค. ๖๒ 

๓. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินงาน
ตามปฏิทิน/แผนการดําเนินงานการ
กํากับติดตามเพ่ือหารายไดเพ่ิม ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

๓. คณะ/วิทยาลัย/สํา นัก มีการ
ดํ า เ นินกา รหา ร ายไ ด เ พิ่ ม ต า ม
แผนการดําเนินงาน 

รายงานผลการดําเนินงานการจัดหา
รายไดตามโครงการ/กิจกรรม 

ธ.ค. ๖๒, 
มี.ค. ๖๓, 
มิ.ย. ๖๓ 
ก.ย. ๖๓ 

๔. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก รายงานผล
การดําเนินงานตามปฏิทินการกํากับ
ติดตามการดําเนินการ  หารายได  

๔. คณะ/วิทยาลัย/สํา นัก มีการ
รายงานผลการดําเนินงานการหา
รายไดตามปฏิทินการกํากับติดตาม
การดําเนินงาน 

สรุปรายงานผลการดําเนินงานจัดหา
รายได  

ม.ค. ๖๓, 
เม.ย. ๖๓, 
ก.ค. ๖๓ 
ต.ค. ๖๓ 

๕. รายงานผลการดําเนินงานตอท่ี
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหา วิทยาลัย  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

๕. ไดขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 
จ า ก ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

รายงานการประชุมคณะกรรมบริหาร
มหาวิทยาลัย  และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

ก.พ. ๖๓, 
พ.ค. ๖๓ 
ส.ค. ๖๓ 
พ.ย. ๖๓ 

๖. นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปถัดไป  

๖. (ราง) แนวทาง/มาตรการในการ
หารายไดของมหาวิทยาลัย  

(ราง) แนวทาง/มาตรการในการหา
รายไดของมหาวิทยาลัย  

ก.ย. ๖๓ 

 



 
 

การกํากับติดตามและการประเมินผล  
กองแผนงานไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใชในการกํากับตดิตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก โดยกําหนดการติดตาม
และประเมินผล จํานวน ๓ คร้ัง คือ  

คร้ังที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)  
คร้ังที่ ๒ ณ ส้ินไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน) 
คร้ังที่ ๓ ณ ส้ินไตรมาส ๔ (ณ ๓๐กันยายน/ส้ินปงบประมาณ)  
โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินการ

รายงานผลการดําเนนิงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการ ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ ๒ ๓ และ ๔ (ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ คร้ังที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ 
คร้ัง คือ    ณ สิ้นไตรมาส ๔) โดยมรีายละเอียดดังนี ้

 

สําหรับ แนวทางการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนระยะเวลาที่กําหนดนั้น หาก
ภายหลัง   ส้ินไตรมาส ๕ วันทําการ ผูรับผิดชอบยังไมจัดสงขอมูลผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน จะ
ดําเนินการจัดทําบันทึกขอความติดตาม คร้ังที่ ๑ โดยกาํหนดระยะเวลาในการจัดสง ภายใน ๓ วันทําการ และ
หากพนกําหนดจะดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

ปฏิทินการกํากับติดตามการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  

เร่ือง 
ผูรับผิดชอบ 

กําหนดสง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แจงเวียนแผนการบริหารความเส่ียง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาหสุดทายของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๒  



 
 

เร่ือง 
ผูรับผิดชอบ 

กําหนดสง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

คณะจัดสงแผนการบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๒ 

  ติดตามผลการดําเนินงานฯ ณ ส้ินไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เส่ียง และแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๒  

คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/ผูรับผิดชอบ
หลักรายงานผล

มายังกองแผนงาน 

คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันทําการหลังส้ินไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓) 

เ ส น อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานดานนโยบาย แผน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในสัปดาหท่ี ๓ ของ
เดือนเมษายน ๒๕๖๓  

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 ติดตามผลการดําเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓)  
การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เส่ียง และการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/ผูรับผิดชอบ
หลักรายงานผล

มายังกองแผนงาน 

คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันทําการหลังส้ินไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

ประชุมทบทวนแนวทางและวิธีจัดการ
ความเสี่ ยงและควบคุมภายในใน
ประเด็นความเสี่ยง ท่ียังไมสามารถ
จัดการความเสี่ยงใหสามารถจัดการ
ความเสี่ ย ง ใหลดลงอ ยู ในระดับ ท่ี
ยอมรับได  

ผูรับผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก 

ภายในสัปดาหท่ี ๒ 
ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒  

เ ส น อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานดานนโยบาย แผน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๓ 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  

 ติดตามผลการดําเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เส่ียง และการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก/ผูรับผิดชอบ
หลักรายงานผล

มายังกองแผนงาน 

คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันทําการหลังส้ินไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓) 

เ ส น อ ท่ี ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ดําเนินงานดานนโยบาย แผน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในวันท่ี ๒๕ ตลุาคม ๒๕๖๒  

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
 

เร่ือง 
ผูรับผิดชอบ 

กําหนดสง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงาน 

ประเด็นความเสี่ยง ท่ียังไมสามารถ
จัดการความเสี่ยงใหลดลง อยูในระดับ
ท่ียอมรับได ใหดําเนินการทบทวนแนว
ทางการจัดการความเส่ียง เพื่อจัดทํา 
(ร าง)  แผนบริหารความเสี่ ยง และ
แผนการปรับป รุงควบ คุมภาย ใน 
ปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ผูรับผิดชอบหลัก 
ระดับมหาวิทยาลยั 

คณะ/วิทยาลัย/
สํานัก 

ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

วิเคราะห ระบุ ประเมินและจัดลําดับ
ความเส่ียง เพื่อจัดทําแผนบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะ/วิทยาลัย/สํานัก ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๓ 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ใหความเห็นชอบ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
2. ใหความเห็นชอบปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

 ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ โดยใหคณะ/สํานัก เนนเรื่องการจัดหารายไดจากงานวิจัย
และบริการวิชาการ 

 
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ  
1. (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2563  
2. ปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและควบุคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 – 2564 
 
 4.14 (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 
  ผูอํานวยการกองแผนงาน เสนอท่ีประชุม ตามที่ กองแผนงาน ไดกําหนดให คณะ/

วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง ประเมินและจัดลําดับความเสี่ยง และวิธีการ
ดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดสงมายังกองแผนงานเพ่ือวิเคราะห สรปุ 
และจัดทํา (ราง) แผนการปรบัปรงุควบคมุภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

 ทั้งนี้ ในสวนของประเด็นความเสี่ยงเดิมที่ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูระดับที่ยอมรับ
ได  กองแผนงาน ไดดําเนินการใหหนวยงานที่รับผิดชอบหลัก ดําเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการ
จัดการความเสี่ยง ตัวบงชี้และคาเปาหมายใหสามารถจัดการความเสี่ยงใหลดลงอยูในระดับที่ยอมรับได เพ่ือ
กําหนดเปน (ราง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓          
ผลการวิเคราะห พบวา มีประเด็นความเสี่ยง จํานวนทั้งสิ้น ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงดาน
ผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนที่กําหนด และความเสี่ยงดานการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน อาจ
สงผลใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  



 
 

๑. ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๑ : ความเสี่ยงดานผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนท่ีกําหนด         
เปนประเด็นที่ยังไมสามารถจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับท่ียอมรับได ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงนํามา
ดําเนินการตอในปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการดําเนินงานดานการวิจัยยังไม
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว สงผลใหผลการติดตามผลงานวิจัยที่แลว
เสร็จตามแผนที่กําหนดยังต่ํากวาเปาหมายที่มหาวิทยาลัยกําหนด อาจสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
การดําเนนิงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และมีผลกระทบตอการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ 

ตัวบงชี้ความเส่ียง : รอยละของจํานวนโครงการวิจัยสะสม ชวงป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่
ดําเนินการแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๓  

คาเปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ ๘๐ (จํานวน ๔๔ โครงการ จากทั้งหมดจํานวน ๕๕ 
โครงการ)  

ผู รับผิดชอบหลัก : สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

การปรับปรุงการควบคุม :  

การปรับปรุงการควบคุม  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
เอกสารหลักฐานประกอบการ

ดําเนินงาน 

กําหนด

แลวเสร็จ 

๑ . ติ ด ต า ม ก า ร ส ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดํา เนินงาน โดยสง บัน ทึกแจ ง คณะ/

หนวยงาน ท่ีนักวิจัยไดรับงบประมาณ ให

จัดสงรายงานผลการวิจัย  

หัวหนาโครงการหรือนักวิจัยรวมท่ียังไม

แลวเสร็จรับทราบและเรงดําเนินการ 

บันทึกขอความการติดตามผลการ

ดําเนินงานวิจัย 

พ.ย.-๖๒ 

๒. จัดเวทีการนําเสนอความกาวหนาผล

การดําเนินงานวิจัย โดยใหนักวิจัยท่ีไมสง

รายงานผลการวิจัย มานําเสนอผลการ

ดําเนินงานและปญหาอุปสรรค 

 - รอยละของโครงการวิจัยดําเนินงานแลว

เสร็จ ไมนอยกวารอยละ ๖๐ (จํานวนไม

นอยกวา ๓๓ โครงการ)  

สรุปขอมูลจํานวนโครงการท่ีแลว

เสร็จ รอบ ๖ เดือน  

มี.ค.-๖๓ 

๓. กํากับติดตามผลการดําเนินงาน รอบ 

๖, ๙ และ ๑๒ เดือน และรายงานตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิ จัยฯ 

เพ่ือติดตามการดําเนินงานของนักวิจัย  

๑. สรุปขอมูลการกํากับติดตามผลการ

ดําเนินงานฯ 

๒. แจงผลการติดตามตอหัวหนาหนวยงาน

ตนสังกัดของนักวิจัยไดรับทราบขอมูลการ

ดําเนินงานเพ่ือเรงรัดการดําเนินงาน 

 - ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ 

 - สรุปขอมูลการกํากับติดตามผล

การดําเนินงานฯ 

เม.ย. ๖๓,  

ก.ค. ๖๓, 

ก.ย. ๖๓ 

๔. ติดตามผลการดําเนินงาน รอบ ๑๒ 

เดือน  

 - : รอยละของจํานวนโครงการวิจัยสะสม 

ชวงป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ท่ีดําเนินการแลว

เสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๓ ไมนอยกวารอยละ 

๘๐ (จํานวนไมนอยกวา ๔๔ โครงการ)  

สรุปขอมูลจํานวนโครงการท่ีแลว

เสร็จ  รอบ ๑๒ เดือน  

ก.ย.-๖๓ 

 ๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ความเส่ียงดานการเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน
อาจสงผลใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป เปนประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นํามาควบคุมภายในตอในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ปงบ 

สาเหตุหรือปจจัยที่ทําใหเกิดความเสี่ยง :  



 
 

ผลการเบิกจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ มีหนวยงานที่ดําเนินการ
เบิกจายเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด จํานวน ๑๒ หนวยงาน และไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาล
กําหนด จํานวน ๔ หนวยงาน  

โดยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจาย ๘๓๓,๑๙๑,๖๔๗.๘๐ บาท จาก
งบประมาณท้ังสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๙๕.๘๗ ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดรอยละ 
๔.๑๓ (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ ๑๐๐) ทั้งนี้ มีการกันเงนิเบิกจายเหลื่อมป จํานวน ๖ รายการ วงเงิน 
๓๔,๔๘๓,๔๓๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) ปรับปรุงภูมิทศันและระบบจราจรสํานักงานอธิการบดี จํานวน ๑,๙๑๒,๐๐๐ บาท 
๒) กอสรางรั้วรอบมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๒ จํานวน ๘๔๗,๐๐๐ บาท 
๓) ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุมอาคารคณะวิชาดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน ๕,๕๑๖,๐๐๐ บาท  
๔) อาคารโรงงานตนแบบดานการผลิตอาหาร (คาครุภัณฑและสิ่งกอสราง) จํานวน 

๙,๓๑๑,๐๓๐ บาท 
๕) อาคารนวัตกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน ๑๖,๕๙๗,๔๐๐ บาท  
๖) งบดําเนินงาน (คาจางเหมาปรับปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ) จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท  
จากผลการเบิกจายขางตนมหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจายไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาล

กําหนด  ประกอบกับงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยังไมประกาศใชในพระราชกิจจา
นุเบกษาฯ ดังนั้น จึงยังไมทราบการจัดสรรงบประมาณในป ๒๕๖๓ ซึ่งขณะอยูระหวางการชี้แจงงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอคณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งอาจสงผลตอการเบิกจาย โดยเฉพาะงบลงทุน ที่จะสงใหอาจไม
สามารถเบิกจายไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด และอาจจะสงผลตอการพิจารณางบประมาณแผนดินของ
มหาวิทยาลัยในปตอไปนั้น และเปนการกํากับติดตามการเบิกจายคณะ/วิทยาลัย/สํานัก และใหผลการเบิกจาย
เปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 

ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ตัวบงช้ีความเสี่ยง : รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจาย

ภาครัฐ  
คาเปาหมาย : 

ประเภทรายจาย  ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจายประจํา ๓๖.๐๐ ๕๗.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายจายลงทุน ๒๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
ภาพรวม (รอยละ)  ๓๒.๐๐ ๕๔.๐๐ ๗๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

หมายเหตุ คาเปาหมายตามตารางขางตน เปนคาเปาหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
จายภาครัฐ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ และอาจมีการปรับใหมตามรัฐบาลประกาศฯ  

 

 

 

 

 



 
 

การปรับปรุงการควบคุม :  

การปรับปรุงการควบคุม  ผลที่คาดวาจะไดรับจากการดําเนินงาน 
เอกสารหลักฐานประกอบการ

ดําเนินงาน 

กําหนด

แลวเสร็จ 

๑. จัดทําแผนการใชจ ายงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

มีแผนการใชจายงบประมาณรายจายที่

เปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชจายภาครัฐ 

แผนกา ร ใช จ า ย งบ ปร ะ มา ณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ต.ค. ๖๒ 

๒. แจงเวียนแผนการใชจายงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ใหกับคณะ/หนวยงาน 

มีแผนการใชจ ายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ คณะ/

หนวยงานรับทราบแผนฯ และใช เปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

บันทึกแจงเวียนแผนการใชจาย

งบประมาณรายจายฯ  

พ.ย. ๖๒ 

๓. ติดตามและเรงรัดการเบิกจายการใช

จ า ย งบปร ะมาณรา ยจ า ย  ประจํ า ป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนรายเดือน 

คณะ/หนวยงาน ตระหนักถึงความสําคัญ 

และเรงรัดเบิกจาย  

บันทึกขอความเรงรัดการเบิกจาย

ไปยังคณะ/หนวยงาน ท่ีเบิกจายไม

เปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาล

กําหนด 

ต.ค. ๖๒ - 

ก.ย. ๖๓ 

๔. รายงานผลการดําเนินงานเสนอตอท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

และสภามหาวิทยาลัย ทุกรายไตรมาส 

ผูบริหารใหขอเสนอแนะตอการดําเนินงาน 

เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายท่ี

รัฐบาลกําหนด 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร เ บิ ก จ า ย

งบประมาณแผนดิน  

ธ.ค.๖๒, 

มี.ค.๖๓, 

มิ.ย. ๖๓,  

ก.ย. ๖๓ 

๕ . นําข อ เสนอแนะมาปรั บปรุ ง กา ร

ดําเนินงานในปถัดไป 

(ราง) แผนการใชจายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

(ราง) แผนการใชจายงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก.ย.-๖๓ 

การกํากับติดตามและการประเมินผล  
กองแผนงานไดกําหนดปฏิทินการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือใชในการกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก โดยกําหนดการติดตาม
และประเมินผล จํานวน ๓ ครั้ง คือ  

ครั้งท่ี ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)  
ครั้งท่ี ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน) 
ครั้งท่ี ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน/สิ้นปงบประมาณ)  
โดยกําหนดใหผูรับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/สํานัก ดําเนินการ

รายงานผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทําการ ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ ๒ ๓ และ ๔ (ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อ
วันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน ๑ ครั้ง 
คือ ณ สิ้น ไตรมาส ๔) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 



 
 

 

สําหรับ แนวทางการกํากับติดตามผลการดําเนินงานใหเปนระยะเวลาที่กําหนดนั้น  
หากภายหลังสิ้นไตรมาส ๕ วันทําการ ผูรับผิดชอบยังไมจัดสงขอมูลผลการดําเนินงานมายังกองแผนงาน  
จะดําเนินการจัดทําบันทึกขอความติดตาม คร้ังที่ ๑ โดยกําหนดระยะเวลาในการจัดสง ภายใน ๓ วันทําการ 
และหากพนกําหนดจะดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภา
มหาวทิยาลัยตอไป 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  
หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สาํหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
เสนอประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะตอ (ราง) 

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อเสนอตอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  
 

 4.15 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจายงบประมาณ ประจําป พ.ศ.2562 สิ้น
ไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562) ในสวนเงินงบประมาณแผนดิน 

 ผูอํานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 
เห็นชอบมาตรการดานการงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและแผนแมบท โดยกําหนดเปาหมายการใช
จายเงินงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไมรวมงบกลาง) ประกอบดวย การใชจายรายจายภาพรวม รายจาย
ลงทุน และรายจายประจาํ เปาหมายรอยละ 100  

มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการเบิกจายเงินงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ส้ินไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2562) ดังนี้ 

ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน : จากผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาสท่ี 4 ได รับ
งบประมาณท้ังสิ้น 869,049,300 บาท เบิกจาย 833,191,647.80 บาท คิดเปนรอยละ 95.87 ตํ่ากวา
เปาหมายในภาพรวมท่ีรัฐบาลกําหนดรอยละ 4.13 (เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ 100) โดยแยกงบรายจาย 
ดังนี้ 



 
 

งบรายจาย 
ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจาย คงเหลือ 
รอยละ
การ

เบิกจาย 

รอยละ
เปาหมายที่

รัฐบาล
กําหนด 

ก.  รายจายประจํา 711,769,700.00 719,418,877.88 718,161,425.68 1,257,452.20 99.83 100.00 
งบบุคลากร 230,459,500.00 251,941,958.94 251,941,958.01 0.93 100  
งบดําเนินงาน 91,353,500.00 77,520,218.94 76,279,131.49 1,241,087.45 98.40  
งบเงินอุดหนุน 352,750,800.00 352,750,800.00 352,750,799.34 0.66 100  
งบรายจายอ่ืน 37,205,900.00 37,205,900.00 37,189,536.84 16,363.16 99.96  
ข. รายจายลงทุน 157,279,600.00 149,630,422.12 115,030,222.12 34,600,200.00 76.88 100.00 

รวม 869,049,300.00 869,049,300.00 833,191,647.80 35,857,652.20 95.87 100.00 

1. ภาพรวมทุกงบรายจาย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 869,049,300 บาท 
เบิกจาย 833,191,647.80 บาท คิดเปนรอยละ 95.87 ต่ํากวาเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด รอยละ 4.13 
(เปาหมายที่รฐับาลกําหนด รอยละ 100) คงเหลือ 35,857,652.20 บาท  

2. รายจายประจํา งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 719,418,877.88 บาท 
เบิกจาย 718,161,425.68บาท คิดเปนรอยละ 99.83 ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ 0.17 
(เปาหมายที่รฐับาลกําหนด รอยละ 100) คงเหลือ 1,257,452.20 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

2.1 คงเหลือคนืคลังแผนดิน จํานวน 957,452.20 บาท ดังนี้ 
ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หนวยงานรับผิดชอบ 

1. โครงการการเสริมสรางสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชน
เมือง เพ่ือเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู 

16,363 คณะเภสัชศาสตร 

2. โครงการพัฒนาความรูและทักษะชีวิตสาํหรับวัยเรียน 0.16 คณะวิทยาศาสตร 

2. โครงการเพ่ิมศักยภาพการใหบริการทางดานสาธารณสขุ 1.88 สํานักงานอธิการบดี 

3. โครงการคาใชจายบุคลากรภาครัฐ 941,082.66 สํานักงานอธิการบดี 

4. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3.74 สํานักงานอธิการบดี 

5. ผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร 0.20 สํานักงานอธิการบดี 
6. ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 0.56 สํานักงานอธิการบดี 

             2.2 เงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป จํานวน 1 รายการ คือ งบดําเนินงาน (คาจางเหมา
ปรบัปรุงระบบหองสมุดอัตโนมัติ) จํานวน 300,000 บาท (คาดวาจะเบิกจายภายในเดือนพ.ย. 62) 

3. รายจายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน 149,630,422.12 บาท 
เบิกจาย 115,030,222.12 บาท คิดเปนรอยละ 76.88 ต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ 23.12 
(เปาหมายที่รัฐบาลกําหนด รอยละ 100) คงเหลือ 34,600,200.00 บาท โดยคืนคลังแผนดิน 416,770 
และกันเงินเบิกจายเหลื่อมป จํานวน 5 รายการ วงเงิน 34,183,430 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

              3.1 คงเหลือคืนคลังแผนดิน โครงการกอสรางอาคารโรงงานตนแบบดานการผลิตอาหาร 

จํานวน 416,770 บาท (อุทยานวิทยาศาสตร) 
              3.2 เงนิกันไวเบิกจายเหลื่อมป จํานวน 5 รายการ วงเงิน 34,183,430 บาท ดังนี้ 

 
 

รายการ 
วงเงินกอหนี้

ผูกพัน 
สัญญาส้ินสุด 

วงเงินยังไม
เบิกจาย 

คาดวาจะเบิกจาย หมายเหตุ 

1. กอสรางรั้วรอบมหาวิทยาลัย ระยะที่ 2 
(สํานักงานอธิการบดี กําหนดเบิกจาย 4 งวด)  

3,388,000  
 

14 มี.ค. 62 847,000 
(งวดที่ 4) 

ภายในเดือนม.ค. 63 ผูรับจางขาดสภาพคลองทางดาน
การเงิน โดยผูรับจางยินยอมจาย
คาปรับตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  



 
 

รายการ 
วงเงินกอหนี้

ผูกพัน 
สัญญาส้ินสุด 

วงเงินยังไม
เบิกจาย 

คาดวาจะเบิกจาย หมายเหตุ 

2. ปรับปรุงภูมิทัศนและระบบจราจร(สํานักงาน
อธิการบดี กําหนดเบิกจาย 5 งวด) 

2,390,000 13 พ.ค. 62 1,912,000 
(งวดที่ 2-5) 

ภายในเดือนม.ค. 63 ผูรับจางขาดสภาพคลองทางดาน
การเงิน โดยผูรับจางยินยอมจาย
คาปรับตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ  

3.ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคารและ
บริเวณโดยรอบกลุมอาคารคณะวิชาดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สาํนักงาน
อธิการบดี กําหนดเบิกจาย 6 งวด) 

7,880,000 17 ก.ค. 62 5,516,000 
(งวดที่ 3-6) 

ภายในเดือนม.ค. 63 ผูรับจางเขาทํางานลาชากวาแผนที่
กําหนด โดยผูรับจางยินยอมจาย
คาปรับตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 

4. อาคารโรงงานตนแบบดานการผลิตอาหาร  
  4.1 คาครุภัณฑ  
 
 
 
  
 4.2 คากอสราง (อุทยานวิทยาศาสตร กําหนด
เบิกจาย 9 งวด)    

9,311,030 
5,593,030  

 
 
 
 

37,180,000 

 
 
 
 
 
 

24 ก.ย. 62 

 
5,593,030 

 
 
 
 

3,718,000 
(งวดที่ 9) 

 
ภายในเดือนพ.ย. 62 
 
 
 
 
เบิกจายเรียบรอยแลว เม่ือ 
วันที่ 31 ต.ค. 62 

 
- รายการครภัุณฑเปนรายการที่ขอ
อนุมัติใชเงินเหลือจายในชวง
ปลายปงบประมาณ ทําให
ดาํเนินการเบิกจายไมทันใน
ปงบประมาณ 
- การกอสรางประสบปญหาน้ําทวม
ทําใหขยายการกอสรางไปอีก
ประมาณ 25 วัน  

5. อาคารนวัตกรรมการเรียนรูทางวิทยาศาสตร
สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร กําหนดเบิกจาย 9 
งวด)  
 

31,768,600  
 

24 ม.ค.64 (เปนรายการ
งบประมาณผูกพันขามป 2562-

2564) 

16,597,400 
(งวดที่ 7-9) 

- งวดที่ 7 เบิกจายเรียบรอย
แลว เม่ือวันที่ 31 ต.ค. 62 
- งวดที่ 8-9 ภายในเดือน
พ.ย. 62 

เนื่องจากลงนามในสัญญาไมเปนไป
ตามแผนที่กําหนด แตการ
ดาํเนินการกอสรางเปนไปตามงวด
งานที่กําหนดไวในสัญญา 

ดังน้ัน ยอดคงเหลือท่ีไมสามารถเบิกจายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจํานวนทั้งสิ้น 
35,857,652.20 บาท (คืนคลังแผนดิน จํานวน 1,374,222.20 บาท และเงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป 
จํานวน 34,483,430 บาท)  
โดยสามารถสรุปผลการใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 จําแนกตามคณะ/หนวยงาน 
ดังนี ้

คณะ/หนวยงาน ภาพรวม (รอยละ) 
รายจายประจํา 

(รอยละ) 
รายจายลงทุน 

(รอยละ) 
1. คณะพยาบาลศาสตร 100.00 100.00 100.00 

2. คณะศิลปประยุกตฯ 100.00 100.00 - 

3. คณะบริหารศาสตร 100.00 100.00 - 

4. คณะรฐัศาสตร 100.00 100.00 - 

5. สํานักทรัพยสินฯ 100.00 100.00 - 

6. คณะนิติศาสตร 100.00 100.00 - 

7. คณะศิลปศาสตร 100.00 100.00 - 

8. คณะเกษตรศาสตร 100.00 100.00 - 
9. คณะวิทยาศาสตร 100.00 100.00 - 
10. วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 100.00 100.00 100.00 
11. คณะวิศวกรรมศาสตร 100.00 100.00 - 
12. สํานักคอมพิวเตอรฯ 100.00 100.00 100.00 
13. คณะเภสัชศาสตร 59.86 99.88 42.33 
14. สํานักงานอธิการบดี 98.85 99.85 81.95 
15. สํานักวิทยบริการ 93.57 93.57 - 
16. อุทยานวิทยาศาสตร 77.48 - 77.48 

รวม 95.87 99.83 76.88 



 
 

 ผลการเบิกจายในภาพรวมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด จํานวน 12 หนวยงาน และ
ไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 4 หนวยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร สํานักงานอธิการบดี สํานักวิทย
บรกิาร อุทยานวิทยาศาสตร 

 ผลการเบิกจายรายจายประจําเปนไปตามเปาหมายท่ีรัฐบาลกําหนด จํานวน 12 หนวยงาน 
และไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 3 หนวยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร สํานักงานอธิการบดี และ
สํานักวิทยบริการ  

 ผลการเบิกจายรายจายงบลงทุนเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด จํานวน 3 หนวยงาน 
และไมเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกําหนด 3 หนวยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร สํานักงานอธิการบดี และ
อุทยานวิทยาศาสตร 

 สําหรับหนวยงานที่เบิกคาวัสดุการศึกษาภายใตสํานักงานอธิการบดี มี 6 หนวยงาน สามารถ
เบิกจายไดตามวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ จํานวน 4 หนวยงาน และไมสามารถเบิกจายตามวงเงินท่ี
ไดรับการจัดสรร จํานวน 2 หนวยงาน คือ คณะพยาบาลศาสตร จํานวน 36,730.95 บาท และคณะศิลป
ประยุกตฯ จํานวน 42,481 บาท โดยมหาวิทยาลัยไดนํางบประมาณคงเหลือไปชําระคาสาธารณูปโภคแลว  

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอํานาจหัวหนาสวนราชการ จากงบ
ลงทุนไปงบดําเนินงานเพ่ือชําระคาสาธารณูปโภค จํานวน 7,649,176 บาท (ซึ่งเหลือจายจากการจัดซื้อจัด
จาง) 

ปญหาอปุสรรคและขอเสนอแนะ 
ปญหาดานการใชจายงบประมาณ 
1. รายจายประจํา มีงบประมาณคงเหลือ จํานวน 1,257,452.20 บาท เกิดจากการ

ดําเนินงานเหลือจายจากการจัดซื้อจัดจาง และการเบิกจายในแผนงานบุคลากรภาครัฐในสวนของงบ
ดําเนินงานมหาวิทยาลัยตั้งงบประมาณไวที่งบดําเนินงาน เชน คาตอบแทนรายเดือนสําหรับขาราชการ เงิน
ประจําตําแหนงผูบริหารไมมีวาระ เนื่องจากในข้ันการเบิกจายงบประมาณ กรมบัญชีกลางกําหนดใหการ
เบิกจายตามระบบของกรมบัญชีกลางภายใตงบบุคลากร ทําใหมีงบประมาณเหลือจาย 

2. รายจายลงทุน มีการเงินกันไวเบิกจายเหลื่อมป จํานวน 5 รายการ วงเงนิ 34,183,430 
บาท  

2.1 สาเหตุเกิดจากการลงนามในสัญญาไมเปนไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณ  

2.2 ผูรับจางไมสามารถกอสรางสิ่งกอสรางตางๆ ไดตามแผนที่ระบุในสัญญา เนื่องจากผู
รับจางขาดสภาพคลองทางการเงิน  

แนวทางการแกไข 
1. รายจายลงทุน ใหทุกคณะ/หนวยงาน ที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณใหเรงดําเนินการให

เปนไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ และควรแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือติดตามการเรงรัด
การใชจายงบประมาณ ทั้งนี้หากมีเงินเหลือจายใหรีบดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณต้ังแตตนป 
เพื่อใหการใชจายทันภายในปงบประมาณ 

2. การคัดเลือกผูรับจางควรคํานึงถึงผลงานที่ผานมาของผูรับจาง รวมทั้งสถานะทางการเงิน
ของผูรับจาง เพื่อปองกันปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
กําหนดเปาหมายการเบิกจายเปนรายไตรมาส ดังนี้ 



 
 

 

ประเภทรายจาย ไตรมาส 1 
สะสม  

ณ ไตรมาส 2 
สะสม  

ณ ไตรมาส 3 

สะสม  
ณ ไตรมาส 4 

รายจายประจํา 36 57 80 100 

รายจายลงทุน 20 45 65 100 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะ

รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้น
ไตรมาสท่ี 4 (ณ 30 กันยายน 2562) 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
 

4.16 การปรับโครงสรางองคกรของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2562 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามบันทึกขอความที่ อว 0604.4/4077 เร่ือง 
การปรับโครงสรางองคกรของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 
2562 กองบริการการศึกษาไดขออนุมัติปรับโครงสรางการบริหารงานสวนงานภายใน เพ่ือใหสอดรับกับบริบท
และสภาพแวดลอมการจัดการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยการบูรณาการภาระกิจและหนวยงาน เพื่อใหประหยัด
งบประมาณ ลดการปฏิบัติงานท่ีมีความซ้ําซอน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการปฏิบัติงานที่
เปนมาตรฐาน ทําใหเกิดความคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2562 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 โครงสรางการแบงสวนงาน 
โดยบูรณาการควบรวมหนวยงานเพื่อความคลองตัวในการบริหารงาน จากโครงสรางเดิม 4 

หนวยงาน เปน 1 หนวยงาน ดังตารางเปรียบเทียบโครงสรางสวนงานเดิม-ใหม 
ตารางเปรียบเทียบโครงสรางสวนงานเดิม-ใหม 

โครงสรางสวนงาน เดิม โครงสรางสวนงาน ใหม 
1) กองบริการการศึกษา 
2) สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) สํานักงานบรหิารบัณฑติศึกษา 
4) สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
(เฉพาะภารกิจการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร) 

1) กองบรกิารการศึกษา 

 

1.2 โครงสรางการแบงสวนงานยอย 

โดยบูรณาการควบรวมภารกิจ/ภาระงานภายใตสวนงานเพื่อลดความซ้ําซอนของภาระงาน เพ่ิม

ความคลองตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ดงัตารางเปรียบเทียบโครงสรางสวนงานยอยเดิม-ใหม 

ตารางเปรียบเทียบโครงสรางสวนงานยอยเดิม-ใหม 

โครงสรางสวนงานยอย เดิม โครงสรางสวนงานยอย ใหม 
1) กองบริการการศึกษา 

1. งานบริหารทั่วไป 
1) กองบริการการศึกษา 

1. งานบริหารทั่วไป 



 
 

โครงสรางสวนงานยอย เดิม โครงสรางสวนงานยอย ใหม 
2. งานรับเชาศกึษา 
3. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
4. งานบริการอาคารเรยีนรวม 

2) สํานักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
3. งานวิชาการศกึษาทั่วไป 
4. งานสหกิจศึกษา 
5. งานพัฒนาการจัดการเรยีนรู 

3) สํานักงานบริหารบัณฑติศกึษา 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานมาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ 
3. งานทะเบียนนักศึกษา 
4. งานวิชาการ 

4) สํานกังานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
1. งานประกนคุณภาพระดับหลักสูตร 

2. งานรบัเขาศึกษา 
3. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
4. งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 
5. งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
6. งานสนับสนุนการศึกษา 

1.3 ภาระงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงานยอยใหม 

จากการบูรณาการควบรวมภารกิจ/ภาระงานภายใตสวนงานยอย เพ่ือลดความซ้ําซอนของภาระ

งาน เพ่ิมความคลองตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดขอบเขตหนาที่ของสวนงานยอยใหม

ดังน้ี 

1. งานบริหารทั่วไป 

1.1 หนวยสารบรรณ 

1.2 หนวยบริหารงานทั่วไป 

1.3 หนวยแผนและงบประมาณ 

1.4 หนวยเลขานุการผูบริหาร 

2. งานรับเขาศึกษา 

2.1 หนวยพัฒนาเครือขายแนะแนวการศึกษา 

2.2 หนวยรับเขาศึกษา 

2.3 หนวยบริการจัดสอบ/ศูนยสอบ GAT/PAT/O-NET 

3. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 

3.1 หนวยทะเบียนนักศึกษาและผูเรียน 

3.2 หนวยจัดการตารางเรียนและตารางสอบ 

3.3 หนวยวัดและประมวลผลการศึกษา 

3.4 หนวยตรวจและวิเคราะหขอสอบ 

3.5 หนวยตรวจสอบสําเรจ็การศึกษา 



 
 

* หมายเหตุ : รวมงานทะเบียนนักศึกษาและงานวิชาการของสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

4. งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 

4.1 หนวยมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 

4.2 หนวยสหกิจศกึษา 

4.3 หนวยศึกษาท่ัวไป 

4.4 หนวยมาตรฐานวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ (ภาระงานเดิมของงานมาตรฐาน

การศึกษาและวิทยานิพนธ ของสํานักงานบริหารบัณฑิตศึกษา) 

5. งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

5.1 หนวยพัฒนาระบบประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร 

5.2 หนวยติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

6. งานสนบัสนุนการศึกษา 

6.1 หนวยบริการอาคารเรยีนรวม 

6.2 หนวยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  

* หมายเหตุ : เพิ่มเติมเน่ืองจากเดิมเปนคณะทํางานขับเคล่ือนศูนยนวัตกรรมการเรียนการสอนและการ

เรียนรู 

6.3 หนวยสนับสนุนและใหคําปรกึษาดานวิชาการสําหรับนักศึกษาและผูเรียน 

1.4 โครงสรางการบริหารงาน 

 



 
 

 

1.4 โครงสรางรายละเอียดบุคลากรแตละสวนงาน 
อัตรากําลังทั้งหมดของหนวยงานภายหลังปรับโครงสรางกองบริการการศึกษา มีจํานวนท้ังหมด 

45 คน สามารถจําแนกตามประเภท และรายละเอียดดังตารางแสดงรายชื่อบุคลากรกองบริการการศึกษา ดังนี้ 
 

1) ขาราชการ   จํานวน  8 คน 
2) พนักงานเงินงบประมาณ  จํานวน  5 คน 
3) พนักงานเงินรายได  จํานวน  17 คน 
4) ลูกจางชั่วคราว *   จํานวน  11 คน 
5) จางเหมา   จํานวน  4 คน 
     รวมทั้งหมด 45 คน 
หมายเหตุ : ยังมีกรอบลูกจางชั่วคราวอีก 2 อัตราในตําแหนงนักวิชาการศึกษา ซึ่งอยูระหวาง

การสอบแขงขันเพ่ือบรรจุในตําแหนง และจะปฏิบัติงานในกลุมงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล โดยเมื่อ
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจะทําใหมีอัตรากําลังในโครงสรางใหมท้ังสิ้น จํานวน 47 คน 

 



 
 

ตารางแสดงรายชื่อบุคลากรกองบริการการศึกษา 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒกิารศึกษา หนวยงานเดิม หนวยงานใหม หมายเหต ุ

ผูบรหิาร จํานวน 3 คน      

1 รศ.ดร.อริยาภรณ พงษรัตน รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปริญญาเอก   ขาราชการ 
2 ดร.ปยณัฐ สรอยคํา ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ ปริญญาเอก   พนักงานเงินงบประมาณ 

3 นายอัมพล พันธุวงศ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ปริญญาเอก   ขาราชการ 

บุคลากร (ขาราชการ) จํานวน 6 คน      

1 นางภูษณศิา นวลสกุล หัวหนาสํานักงานพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษา 
ปริญญาโท สํ า นักงาน พัฒนา คุณภาพ

การศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 

ขาราชการ 

2 นางวิชชุดา มงคล หัวหนางานรบัเขาศึกษา ปริญญาโท กองบริการการศกึษา งานรับเขาศึกษา ขาราชการ 

3 นางรติมา จึงจิตรักษ หัวหนางานบริหารท่ัวไป ปริญญาตรี กองบริการการศกึษา งานบริหารท่ัวไป ขาราชการ 

4 นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ปริญญาโท กองบริการการศกึษา งานรับเขาศึกษา ขาราชการ 

5 นางสาวศศิธร พันธุคํา นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ปริญญาโท กองบริการการศกึษา งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

ขาราชการ 

6 นางเปมิกา สิทธจิินดา ผูปฏิบัติงานบริหาร ชํานาญการ ปริญญาตรี กองบริการการศกึษา งานบริหารท่ัวไป ขาราชการ 

บุคลากร (พนักงานเงินงบประมาณ) จํานวน 4 คน     

1 นายพรนเรศ มูลเมืองแสน หัวหนางานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

ปริญญาโท กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

พนักงานเงินงบประมาณ 

2 นางนิตยา ชาลีพรหม นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

พนักงานเงินงบประมาณ 

3 นางเดือนดารา รัตนกาสาว นักวิชาการคอมพิวเตอร ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานรับเขาศึกษา พนักงานเงินงบประมาณ 

4 นายรัฐพล แมนธนู นักวิเคราะหนโยบายและแผน ปริญญาโท สํานักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ 

งานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

พนักงานเงินงบประมาณ 

บุคลากร (พนักงานเงินงบประมาณ) จํานวน 17 คน     

1 นายบารมี สุวรรณศุภ นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

พนักงานเงนิรายได 

2 นายชูไท วอทอง นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท กองบริการการศกึษา งานสนับสนุนการศึกษา พนักงานเงินรายได 
3 นางอรอุมา หลาบรรเทา นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท สํ า นักงาน พัฒนา คุณภาพ

การศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 

พนักงานเงนิรายได 



 
 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒกิารศึกษา หนวยงานเดิม หนวยงานใหม หมายเหต ุ

4 นางสาวธรสิร ีศรีจันทร นักวิชาการศึกษา ปริญญาโท สํ า นักงาน พัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 

งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 

พนักงานเงนิรายได 

5 นายบดินทร รัตนโสภา นักวิชาการศึกษา  ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานรับเขาศึกษา พนักงานเงนิรายได 
6 นายวชิญธวัช คําสุข นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี สํ า นักงาน พัฒนา คุณภาพ

การศึกษา 
งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 

พนักงานเงนิรายได 

7 นายเอกสิทธิ ์โพธิ์ชูชาต ิ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี สํ า นักงาน พัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 

งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 

พนักงานเงนิรายได 

8 นางสาวสุภาวดี จันทนุช นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี สํ า นักงาน พัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 

งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 

พนักงานเงนิรายได 

9 นางลําดวน จารุกมล นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี สาํนกังานบริหาร 

บณัฑติศกึษา 

งานมาตรฐานและพัฒนา
หลักสูตร 

พนักงานเงนิรายได 

10 นายไมตรี โสภากันต นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี สาํนกังานบริหาร 

บณัฑติศกึษา 

งานรับเขาศึกษา พนักงานเงนิรายได 

11 นายจักรพงศ เพ็งพุฒ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศกึษา งานรับเขาศึกษา พนักงานเงนิรายได 
12 นายครองศักด์ิ รัตนกาสาว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนการศึกษา พนักงานเงินรายได 
13 นายอมร ศรีโนนซี นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนการศึกษา พนักงานเงินรายได 
14 นางสาวพัชราวด ีกะวิกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ

ประมวลผล 
พนักงานเงนิรายได 

15 นางสาวอุษา ปตเสน ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร  
ชํานาญงาน 

ประกาศนียบัตร 

วชิาชีพชั้นสูง 
กองบริการการศกึษา งานทะเบียนนักศึกษาและ

ประมวลผล 
พนักงานเงนิรายได 

16 นายวรวิทย ชาลีพรหม ชางเคร่ืองคอมพิวเตอร ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

พนักงานเงนิรายได 

17 นางนาถรดัดา ยอดเอื้อ ผูปฏิบัติงานบริหาร ปริญญาตรี สํ า นักงาน พัฒนา คุณภาพ
การศึกษา 

งานบริหารท่ัวไป พนักงานเงนิรายได 

บุคลากร (ลูกจางชั่วคราว) จํานวน 11 คน     

1 นายภูเบศวร ใจสําราญ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

ลูกจางช่ัวคราว 



 
 

ลําดบั ชื่อ-สกุล ตําแหนง วุฒกิารศึกษา หนวยงานเดิม หนวยงานใหม หมายเหต ุ

2 นางสาวปณิตา สุรเสน นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

ลูกจางช่ัวคราว 

3 นายชาญวิทย สงเสริม นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ
ประมวลผล 

ลูกจางช่ัวคราว 

4 นางสาวกฤษณา เสียงใส นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานรับเขาศึกษา ลูกจางช่ัวคราว 

5 นางสาวปริศนา กองเหียะ นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 

ลูกจางช่ัวคราว 

6 นายภีรต ิกระแจะจันทร นักวิชาการคอมพิวเตอร ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานรับเขาศึกษา ลูกจางช่ัวคราว 

7 นายกงสเด็น คําแนน ผูปฏิบัติงานโสตทัศศึกษา ประกาศนียบัตร 

วชิาชีพชั้นสูง 

กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนการศึกษา ลูกจางช่ัวคราว 

8 นายอภิชัย กาญจนพาที ผูปฏิบัติงานโสตทัศศึกษา ประกาศนียบัตร 

วชิาชีพชั้นสูง 
กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนการศึกษา ลูกจางช่ัวคราว 

9 นายบุญหลาย นีระมนต ผูปฏิบัติงานโสตทัศศึกษา ประกาศนียบัตร 

วชิาชีพชั้นสูง 

กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนการศึกษา ลูกจางช่ัวคราว 

10 นางสาวพรรณราย วงษพันเสือ ผูปฏิบัติงานบริหาร ประกาศนียบัตร 

วชิาชีพชั้นสูง 

กองบริการการศึกษา งานบริหารท่ัวไป ลูกจางช่ัวคราว 

11 นางสาวพิมพอุมา ใยพิมพ ผูปฏิบัติงานบริหาร ประกาศนียบัตร 

วชิาชีพชั้นสูง 

กองบริการการศึกษา งานบริหารท่ัวไป ลูกจางช่ัวคราว 

12     งานทะเบียนนักศึกษา ลูกจางช่ัวคราว 
13     และประมวลผล อยูระหวางการสอบแขงขัน 

บุคลากร (จางเหมาบริการ) จํานวน 4 คน     
1 นายคมกริช ยานนาวา นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนการศึกษา จางเหมาบริการ 
2 นายภาณุพงษ ชัยมงคล นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานทะเบียนนักศึกษาและ

ประมวลผล 
จางเหมาบริการ 

3 นายอภิสิทธิ ์ชาวกลา นักวิชาการศึกษา ปริญญาตรี กองบริการการศึกษา งานรับเขาศึกษา จางเหมาบริการ 
4 นายอนุสรณ สีแดง ผูปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ประกาศนียบัตร 

วชิาชีพชั้นสูง 
กองบริการการศึกษา งานสนับสนุนการศึกษา จางเหมาบริการ 

 

 



 

ดังนั้น เพื่อใหการบริหารงานของกองบริการการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชนสูงสุด รองรับการปรับเปลี่ยนจากสถานการณในปจจุบัน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในทุกระดับชั้น จึงขออนุมัติปรับโครงสรางการแบงสวนราชการกองบริการการศึกษาเพ่ือใชในการดําเนินงานตอไป 
ประเดน็เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ การขออนุมัติปรับ
โครงสรางการแบงสวนราชการกองบริการการศึกษา เพื่อจักนําเสนอตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ การปรับโครงสรางการแบงสวนราชการกองบริการ
การศึกษา และมอบสํานักงานกฎหมายและนิติการจัดทํารางประกาศยุบ รวมหนวยงาน และนําเสนอ     สภา
มหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป  
  
 

 4.17 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราเรียกเก็บคาบริการ ในโครงการอบรม
ทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ โครงงานวิทยาศาสตร สําหรับหองเรียนพิเศษ
และหองเรียนปกต ิ 
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 คณบดีคณะวิทยาศาสตร เสนอที่ประชุม ตามที่ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ดําเนินงานบริการวิชาการ ตามภารกิจหลัก ๔ ดาน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เปนมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงในการอบรมทักษะทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ การอบรมโครงงาน 
และการอบรม STEM ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมปลาย เพื่อพัฒนานักเรียนท่ีมี
อัจฉริยภาพทางดานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  รวมถึงวิทยาการคํานวณ เพ่ือสรางนักวิจัย นักนวัตกร 
นักวิทยาศาสตร ใหสอดคลองกับหลักสูตร และรูปแบบการเรียนรูในปจจุบัน นั้น 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไปดวยความเรียบรอย คณะ จึงไดจัดทําประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง อัตราเรียกเก็บคาบริการวิชาการ ในโครงการอบรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
วิทยาการคาํนวณ โครงงานวิทยาศาสตร สําหรับหองเรยีนพิเศษและหองเรียนปกติ  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตรา
เรียกเก็บคาบริการวิชาการในโครงการอบรมทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร วิทยาการคํานวณ 
โครงงานวิทยาศาสตร สําหรบัหองเรียนพิเศษและหองเรียนปกติ 
 

 ท้ังน้ี ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ปรับแกไขรูปแบบของรางประกาศจัดเก็บอัตราคาบริการฯ ใหเปนไปตามรูปแบบตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 
2. การเบิกจายใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด 
3. ใหคณะวิทยาศาสตร กําหนดแนวปฏิ บัติและตองไม ขัดตอระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. 2560  
4. ใหสํานักงานกฎหมายและนติิการ ตรวจสอบรางประกาศอีกคร้ัง กอนนําเสนออธิการบดี 

 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ และใหคณะวิทยาศาสตรปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนออธิการบดีลงนามตอไป  
 

 4.18 การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ กรมทรัพยากรธรณี 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิ เทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ดวย คณะ
วิทยาศาสตร แจงความประสงคในการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี ซึ่งรางบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ ดังกลาว ไดผานการพิจารณาปรับแก
ตามขอเสนอแนะของสํานักงานกฎหมายและนิติการเปนที่เรียบรอยแลว สํานักงานวิเทศสัมพันธ จึงเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการจัดทําบันทึก
ขอตกลงฯ ดังกลาวขางตน โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

ช่ือหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ 

ช่ือหนวยงาน  
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
บุคคล 
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ดร.อมร เทศสกุลวงศ 
หัวหนาภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ท่ีอยู 
85 ตําบลเมืองศรีไค อําเภอวารนิชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
โทรศพัท 045 288381 
โทรสาร 045 353 422 
E-mail amorn.t@ubu.ac.th 

กิจกรรมที่เคยไดดําเนินการรวมกัน 

นายวินัย เยาวนอยโยธิน นักวิชาการธรณีวิทยา สถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) เปนผูที่เคยใหความอนุเคราะหเปนวิทยากรอบรมครูและนักเรียนทางดานธรณีวิทยาตลอดมาหากทาง
คณะวิทยาศาสตร มีกิจกรรมการจัดอบรมครูหรือนักเรียนทางดานธรณีวิทยา และ นายธานินทร นุตโร ไดรวม
ปรึกษาหารือกับ นายวินัย หลายครั้งเร่ืองแหลงศึกษาทางธรณีวิทยาของภาคอิสาน ซ่ึงพบวามีหิน และ แหลงเรียนรู
นอยไมเหมือนภาคอื่น ๆ ของประเทศที่มีภูเขามาก เปนผลทําใหนักเรียนและผูสนใจทั่ว ขาดโอกาสที่จะเรียนรูทาง
ธรณี จึงเกิดมีความคิดที่จะรวบรวมหินชนิดตาง ๆ ที่มีขนาดใหญ ที่หาไดในประเทศไทยทั้งหมด รวบรวมไวอยาง
เปนหมวดหมู และ จัดแสดงอยางสวยงามเปนระเบียบเหมาะสําหรับการศึกษาและเรียนรูของนักเรียนและผูสนใจ
ท่ัวไป โดยไมจําเปนตองเดินทางไปศึกษาถึงแหลงท่ีมีซึ่งอยูหางไกล ซึ่งเปนไปไดยาก กอปรกับขณะ ทางกรม
ทรัพยากรธรณีกําลังดําเนินการยกระดับ อุทยานธรณี ผาชัน-สามพันโบก เปนอุทยานธรณีระดับประเทศ จึงเปน
โอกาสอันดีที่จะรวมกันพัฒนาแหลงเรียนรูอุทยานหินภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือเชื่อมโยงไปสูความเขาใจและความ
สํานึกในธรรมชาติ ของอุทยานธรณีสามพันโบก-ผาชัน ซึ่งในปจจุบันไดรับการขึ้นทะเบียนเปนอุทยานธรณี
ระดับประเทศเรียบรอยแลว และกําลังดําเนินการยกระดับเพ่ือเปนอุทยานทางธรณีในระดับโลกตอไป ท้ังน้ี การที่
จะกาวขึ้นสูการเปนอุทยานระดับโลก ยังตองมีการพัฒนาความรวมมือความรวมมือและกิจกรรมตาง ๆ เปนอันมาก 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนักวิจัย ตลอดจนกิจกรรมที่สงเสริมการศึกษา การพัฒนา การยกระดับชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในแถบน้ันเปนจํานวนมาก แตเปนการทํางานท่ีกระจัดกระจาย ไมเปนระบบ หากไดมีการทํา
บันทึกขอตกลงระหวางหนวยงานตอหนวยงาน จักทําใหเปนรูปธรรมมากขึ้นซึ่งจะเปนประโยชนในระดับจังหวัด
อุบลราชธานี โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

17 มกราคม 2562 นายสุรชัย ศิรพิงษเสถียร ผูอํานวยการกองธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณ ีได
เดินทางมาตรวจงานการดําเนินการ โครงการ การเตรียมการ การยกระดับอุทยานผาชัน สามพันโบก เปนอุทยาน
ธรณีระดับประเทศ และ มีโครงการท่ีจะยกระดับเปนระดับโลกในอนาคต ซึ่งเปนสถานที่ทางธรณีที่สวยงามตั้งอยู
เลียบลําน้ําโขงพ้ืนที่ครอบคลุม 3 อําเภอ คือ โขงเจียม โพธ์ิไทร และศรีเมืองใหม จังหวัดอุบลราชธานี เปนแหลง
ธรณีวิทยาสําคัญของประเทศ มีทั้งชั้นหินเกาแกและซากดึกดําบรรพ ซึ่งกอกําเนิดมานานหลายรอยลานป นับเปน
ประติมากรรมธรรมชาติมหัศจรรยไมมีใครเหมือน จากการแนะนําของ นายวินัย เยาวนอยโยธิน นักวิชาการ
ธรณีวิทยา สถาบันการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) นายธานินทร นุตโร ตําแหนง อาจารยประจํา
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงไดถือโอกาสเรียนเชิญ นายสุรชัย ศิริพงษเสถียร 
ผูอํานวยการกองธรณีวิทยากรมทรัพยากรธรณี เขาพบ ผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุต เพ่ือรวมปรึกษาหารือ ที่
คณะวิทยาศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชริดา ปุกหุตมีดําริที่จะสรางเปนอุทยานหินบริเวณรอบหนองอีเจม จากการ
รวมหารือและศึกษาบริเวณสถานท่ีจะทําการจัดสรางอุทยานหิน นายสุรชัย ศิริพงษเสถียรยินดีใหการสนับสนุน แต
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ไดเสนอแนะวา หากสามารถรวมลงนาม บันทึกความรวมมือระหวาง มหาวิทยาลับอุบลราขธานี กับ กรมทรพัยากร
ธรณี ก็จะสามารถรวมมือและการใหความชวยเหลือในการจัดต้ังในดานตาง ๆ ไดสะดวกขึ้น 

สรุปสาระสําคัญในบันทึกขอตกลงฯ 
1. ลักษณะ  
เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรม

ทรัพยากรธรณ ี
2. มีวัตถุประสงค 

1.  เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ดานซากดึกดํา
บรรพ อารยธรรมโบราณจากอดีตถึงปจจุบัน ตลอดจนกิจกรรมดานการสรางแหลงเรียนรูทางธรณีวิทยาภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2.  เพื่อการสํารวจและขุดคนซากดึกดําบรรพ และการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพรความรูและ
สรางสํานึกสาธารณะใหแกชุมชน และประชาชนทั่วไป 

3.  เพื่อจัดการประชุมวิชาการดานซากดึกดําบรรพและธรณีวิทยาทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ เพ่ือใหทั้งสองฝายไดแลกเปลี่ยนหรือถายทอดองคความรูเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนท่ีและสามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ียอมรับของสังคม 

3. รายละเอียดในบันทึกขอตกลงฯ  
1. รวมมือกันสนับสนุนใหมีการวิจัยรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

และบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับบุคลากรของกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่เปนประโยชนตอประเทศในดานวิชาการ การวิจัย และการบูรณาการองค
ความรูดานซากดึกดําบรรพ ความหลากหลายทางศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุมนุษย ทรัพยากรธรณีและ
ธรณีวิทยาสิ่งแวดลอม 

2. รวมมือกันสนับสนุนหองปฏิบัติการและเคร่ืองมือวิทยาศาสตร เพื่อทั้งสองหนวยงานจะได
ทําการคนควาและวิจัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนใหมีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การ
แลกเปลี่ยนขอมูลเพื่อการวิจัย การประเมินผลและการขยายผลงานวิจัย (ไมรวมการสงตัวอยางวิเคราะห) 

3. ทั้งสองหนวยงานจะพัฒนาบุคลากรรวมกันในรูปแบบของการจัดฝกอบรม สัมมนาและ
ประชุมวิชาการเพ่ือการแลกเปลี่ยนหรอืถายทอดองคความรู 

4. รวมมือกันจัดกิจกรรมบริการวิชาการอันกอใหเกิดการพัฒนาของทั้งสองฝายและชุมชนที่
เกี่ยวของในดานตาง ๆ ตามความเหมาะสม 

5. ทั้งสองฝายจะตองปฏิบัติในภารกิจท่ีเปนประโยชนสูงสุดตอกัน และใชความซื่อสัตย ไมทํา
ใหเกิดความเสียหายแกอีกฝายหนึ่ง 

6. ทั้งสองฝายตองไมมอบหมายหรือโอนสิทธิ ไปยังบุคคลอ่ืน โดยไมไดรบัการยินยอมหรือการ
อนุมัติจากทั้งสองฝาย 

7. กรรมสิทธิ์ และสิทธิในผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการรวมกันในการคนควาและวิจัยให
ถือเปนกรรมสิทธ์ิรวมกันของทั้งสองฝาย หากมีการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม ตองไดรับการ
ยินยอมจากอีกฝาย และใหท้ังสองฝายไดรับผลประโยชนในสัดสวนที่ตกลงกันเปนลายลักษณอักษร 

8. ทั้งสองฝายสามารถนําผลงานที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานรวมกันในการคนควาและวิจัยไป
ใชประโยชนดานวิชาการและการวิจัยไดตามภารกิจและอํานาจหนาที่ของแตละฝาย 
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9. ในการปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงนี้ ทั้งสองฝายจะรวมกันกําหนดรายละเอียดเฉพาะ
เร่ืองภายใตขอบเขตอํานาจหนาที่ของแตละฝายที่กําหนดไว โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ
ขอบังคับ และประกาศอื่น ๆ ท้ังน้ี ใหบันทึกขอตกลงนี้มีผลบังคับใช นับตั้งแตวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ถึง 
วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2566 

10. หากฝายใดฝายหนึ่งประสงคจะยกเลิกบันทึกขอตกลงนี้ ใหแจงเปนลายลักษณอักษร ให
อีกฝายหน่ึงทราบลวงหนาไมนอยกวา 6 (หก) เดือน และจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ตอกัน อยางไรก็ตาม 

11. ในระหวางที่บันทึกขอตกลงนี้ยังไมยกเลิก ท้ังสองฝายอาจจะรวมกันพิจารณาและตกลง
ใหมีการปรับปรุง แกไข หรือเพ่ิมเติมขอตกลงนี้เพื่อใหเหมาะสมได โดยจัดทําเปนบันทึกขอตกลงแกไขเพ่ิมเติมแนบ
ทายบันทึกขอตกลงน้ี 

4. กําหนดวันท่ีจะลงนาม ในเดือนพฤศจิกายน 2562  
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายสมหมาย เตชวาล ตําแหนง อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี 

ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา 
ตําแหนง อธิการบดี 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 21/2559 เมื่อวันอังคารท่ี 6  
ธันวาคม 2559 วาระท่ี 4.9 มีมติเห็นชอบใหสํานักงานวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานที่ดูแล

รับผิดชอบรูปแบบการเขียนพิจารณารายละเอียดบันทึกขอตกลงที่ คณะ/หนวยงาน หรือมหาวิทยาลัย จะ
ดําเนินการกับหนวยงานทั้งภายในและตางประเทศ 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 หมวด 2 การดําเนินการ มาตรา 15 
สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ
หนาที่ (12) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองที่เกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามอธิการบดีเสนอ และอาจ
มอบหมายใหอธิการบดีดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจหนาที่ของสภามหาวิทยาลัยก็ได และ (13) 
พิจารณาใหความเห็นชอบและอนุมัติในเร่ืองอื่น ๆ ที่เก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยซึ่งมิไดระบุใหเปนหนาที่ของผู
หนึ่งผูใดโดยเฉพาะ 

3. ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 
วาระที่ 4.4.7 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับหนวยงานภายนอก มีมติ
เห็นชอบ การลงนามในขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ทั้ง 3 ฉบับ และมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

3.3.1 บันทึกความรวมมือเฉพาะกับตางประเทศเทานั้น ที่ตองนําเสนอใหสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 

3.3.2 บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย กับหนวยงานภายนอก(ในประเทศ) 
มอบใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและอธิการบดีพิจารณา 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอํานาจใน
การปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอํานาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลง
ความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอก
ในตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย ตามลําดับ 
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ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ การจัดทําบันทึกขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการ ระหวาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ กรมทรัพยากรธรณี 
  

 ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ใหเพิ่มขอความใน MOU ประเด็น “การกําหนด
รายละเอียดความรวมมือทางวิชาการใดๆ ท่ีมีคาใชจาย รายรับ หรือกรรมสิทธ์ิในนวัตกรรมที่รวมกันสรางข้ึน 
อันเปนผลมาจากกิจกรรมตามบันทึกความเขาใจนี้ ใหหารือรวมกันและจัดทําเปนบันทึกขอตกลงท่ีลงนาม” 
 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบ สํานักงานวิเทศสัมพันธ ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีลงนาม และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
   

4.19 ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2563 
รองอธิการบดีฝายบริหาร นําเสนอที่ประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2543 ขอที่ 4 กําหนดใหมีคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบดวยอธิการบดีเปนประธาน รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 

ผูชวยอธิการบดี เปนกรรมการโดยตําแหนง ทั้งนี้ ใหอธิการบดีแตงตั้งกรรมการโดยตําแหนงเปนเลขานุการ และแต

งตั้งผูชวยเลขานุการ และตามความในขอ 5 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหนาที่ ใหคําปรึกษา

และรับผิดชอบในการบริหาร และใหความเห็นชอบในเร่ืองระเบียบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ออกตามขอบังคับ

ของมหาวิทยาลัย และใหความเห็นเก่ียวกับเรื่องที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณา น้ัน 

เพื่อใหการดําเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย 

สามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อสงวาระการประชุมใหทันตามกําหนด และเพ่ือใหสอดคลองกับการประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซ่ึงกําหนดเปนสัปดาหสุดทายของเดือน และการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ซึ่ง

กําหนดเปนวันอังคารในสัปดาหที่สองของเดือน 

ฝายเลขานุการที่ประชุมฯ จึงเสนอกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ประจําป พ.ศ. 2563 เปนวันอังคารสัปดาหแรกของเดือน ตาม (ราง) ปฏิทนิดังตอไปนี้ 

(ราง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําป พ.ศ. 2563 

ลําดับ ประจําเดือนเดือน กําหนดการประชุม 
1.  มกราคม 2563 7 มกราคม 2563 
2.  กุมภาพันธ 2563 4 กุมภาพันธ 2563 
3.  มีนาคม 2563 3 มีนาคม 2563 
4.  เมษายน 2563 7 เมษายน 2563 
5.  พฤษภาคม 2563 5 พฤษภาคม 2563 
6.  มิถุนายน 2563 2 มิถุนายน 2563 
7.  กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 
8.  สิงหาคม 2563 4 สิงหาคม 2563 
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ลําดับ ประจําเดือนเดือน กําหนดการประชุม 
9.  กันยายน 2563 1 กันยายน 2563 
10.  ตุลาคม 2563 6 ตุลาคม 2563 
11.  พฤศจิกายน 2563 3 พฤศจิกายน 2563 
12.  ธันวาคม 2563 1 ธันวาคม 2563 

หมายเหตุ :  

1. ปฏิทินการประชุมอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 

2. หากมีการประชุมวาระพิเศษ จะนําไปประชุมในวันอังคาร สัปดาหท่ี 2 ตอจากการประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล (กบบ.) 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

2543 ขอ 4 และ ขอ 5 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. ใหความเห็นชอบ (ราง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2563 

2. มอบฝายเลขาแจงเวียนคณะ/สํานัก/หนวยงานเพ่ือดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

     
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ กําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ประจําป พ.ศ.2563 เปนวันองัคารสัปดาหแรกของทุกเดือน  
 
 4.20 (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ทุนการศึกษาและทุนสงเสริมดานกีฬา

สําหรับผูท่ีสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ไดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย เปนประจําทุกป โดยมีวัตถุประสงค 

เพ่ือสงเสริมและพัฒนากีฬาเพ่ือความเปนเลิศใหแกนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเปนการสรางเสริม

กําลังใจใหแกนักศึกษา รวมถึงเจาหนาท่ีทีมและผูฝกสอน ที่มีความเสียสละ และทําการฝกซอมกีฬาประเภทตางๆ 

เพ่ือเปนตัวแทนเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย และสรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จึงเสนอ(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง ทุนการศึกษาและทุนสงเสริมดานกีฬาสําหรับผูท่ีสรางชื่อ

สรางเสียงใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ

ตอไป 

 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๖0 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 
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 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี เร่ือง ทุนการศกึษาและทุนสงเสริมดานกีฬาสําหรับผูที่สรางชื่อสรางเสียงใหมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จักไดนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังน้ี 
1. ปรับ(ราง) ในขอ 4 ประเภทของทุนสําหรับนักกีฬา ผูจัดการทีม ผูฝกสอนกีฬา แบง

ออกเปน .....แกเปน 
“ขอ 4 ประเภทของทุน แบงเปน 2 ประเภท  

4.1 ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่สรางช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัย 
กีฬาประเภทบุคคล 
(1) เหรียญทอง ไดรับทุนการศึกษา 10,000 บาท/คน พรอมเสื้อสามารถ  
(2) เหรียญเงิน ไดรับทุนการศึกษา 8,000บาท/คน พรอมเสื้อสามารถ 
(3) เหรียญทองแดง ไดรับทุนการศึกษา 5,000 บาท/คน พรอมเสื้อสามารถ 
กีฬาประเภททีม 
(1) เหรียญทอง ไดรับทุนการศึกษา 40,000 บาท/ทีม พรอมเสื้อสามารถ  
(2) เหรียญเงิน ไดรับทุนการศึกษา 30,000บาท/ทีม พรอมเส้ือสามารถ 
(3) เหรียญทองแดง ไดรับทุนการศึกษา 20,000 บาท/ทีม พรอมเสื้อสามารถ 

  ในกรณี กีฬาประเภททีมที่ไดรับเหรียญรางวัล เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญ
ทองแดง มีนักกีฬานอยกวา 5 คน ใหไดรับทุนการศึกษาเทากับกีฬาประเภทบุคคล 

4.2 ทุนสงเสริมดานกีฬาสําหรับผูจัดการทีม/ผูฝกสอน/ผูชวยผูฝกสอนที่สราง
ช่ือเสียงใหมหาวิทยาลัย  

ผูจัดการทีม/ผูฝกสอน/ผูชวยผูฝกสอน ที่สรางชื่อเสียงใหมหาวิทยาลัยได รับทุน 
จํานวน 5,000 บาท/ทีม พรอมเสื้อสามารถ ท้ังนี้  พิจารณาโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ” 
 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบ สํานักงานพัฒนานักศึกษาปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  
  

 4.21 แนวทางการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและผลการดําเนินงานในระบบ
สารสนเทศในการติดตามการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ(ระบบ eMENSCR) ปงบประมาณ พ.ศ.2563- 2564 

     ผูอํานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุม ตามที่ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ หรือ สศช. ไดจัดทําระบบ Electronic Monitoring and Evaluation System of National 
Strategy and Country Reform (eMENSCR) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐรวมถึงสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการ
ดําเนินแผนงานหรือโครงการที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ และกําหนดใหทุก
สวนราชการดําเนินการบันทึกขอมูลกิจกรรม/โครงการ โดยจะตองมีความสอดคลองกับแผนทั้ง ๓ ระดับ (ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) คือ แผนระดับที่ ๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนระดับที่ ๒ อยางนอย ๑ 
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แผน คือ แผนการปฏิรูปประเทศ และ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ และ/หรือ แผน
ความมั่นคงแหงชาติ และ/หรือแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ อยางนอย ๑ แผน และแผนระดับที่ ๓ 
แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน รวมท้ังความสอดคลองกับสวนที่เก่ียวของอ่ืน และจากมติที่
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติและระบบติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (eMENSCR) เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ กําหนดใหทุกสวนราชการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ
สารสนเทศในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศ (ระบบ eMENSCR) และรายงานผลการดําเนินงานทุกไตรมาสภายใน ๑ เดือนหลังสิ้นไตรมาส  

๑. การดําเนินงานในระบบสารสนเทศในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ eMENSCR) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑.๑ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยดําเนินการบันทึกขอมูลโครงการหลักใน
ระบบ eMENSCR จํานวน ๒๐ โครงการหลัก งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๗,๐๖๒,๐๐๐ บาท โดยมรีายละเอียดดังนี้       

ที ่ ช่ือโครงการหลักที่บันทึกในระบบ eMENSCR งบประมาณทั้งหมด* 
ผูรับผิดชอบในการ
รายงานในระบบ 

๑ ดานการผลิตบัณฑิต 
๑.๑ โครงการผลิตบัณฑิตดานสังคมศาสตร  ๑๕,๕๒๙,๔๐๐ กองแผนงาน 
๑.๒  โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ๓๔,๒๖๔,๑๐๐ 
๑.๓  โครงการผลิตบัณฑิตดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  ๑๕,๔๘๒,๖๐๐ 
๑.๔  โครงการผลิตแพทยเพิ่ม  ๑๗,๐๘๐,๘๐๐ 
๑.๕  โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม  ๑๓,๙๒๕,๗๐๐ 
๒ ดานการวิจัย  

๒.๑  โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสรางความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ  ๘,๘๒๖,๐๐๐ สํานักงานสงเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ  ๒.๒ โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม ๗๑๙,๖๐๐ 

๒.๓ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสราง องคความรูพ้ืนฐานของ
ประเทศ 

๒,๖๘๔,๓๐๐ 

๒.๔ โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน บุคลากรและระบบ
มาตรฐานการวิจัย 

๒,๗๘๑,๐๐๐ 

๓ ดานการบริการวิชาการ 
๓.๑ โครงการบริการวิชาการเพ่ือสรางเสริมสุขภาวะท่ีดีแกชุมชน  ๒,๓๕๑,๘๐๐ สํานักงานสงเสริมบริหาร

งานวิจัยฯ ๓.๒ โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาการศึกษาในระบบ และสงเสริม
การเรียนรูแกประชาชน  

๑๔,๐๘๑,๓๖๐ 

๓.๓ โครงการบริกาวิชาการเพ่ือพัฒนา/สงเสริมอาชีพและเศรษฐกิจฐาน
ราก 

๗,๙๓๗,๘๔๐ 

๓.๔ โครงการบริการวิชาการเพ่ือสงเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

๑,๐๕๒,๐๐๐ 

๓.๕ การพัฒนาระบบและกลไกการใหบริการวิชาการแกชุมชน  ๑,๒๗๑,๒๐๐ 
๓.๖ โครงการเพิ่มศักยภาพการใหบริการทางดานสาธารณสุข ๓๘,๓๑๑,๓๐๐ 
๓.๗ โครงการสนับสนุนคาใชจายการจัดการศึกษาตั้งแตระดับระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๕๑,๓๐๐ กองแผนงาน 

๓.๘ โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย ๓,๒๓๖,๒๐๐ 

๔ ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
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ที ่ ช่ือโครงการหลักที่บันทึกในระบบ eMENSCR งบประมาณทั้งหมด* 
ผูรับผิดชอบในการ
รายงานในระบบ 

๔.๑ โครงการสงเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรเห็นความสําคัญของ
ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมทองถิ่น และทรัพยากรของประเทศ  

๓,๔๒๑,๐๐๐ สํานักงานสงเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

๔.๒ โครงการเผยแพรและถายทอด ภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรม
ทองถ่ินและทรัพยากรของประเทศ  

๑,๗๘๙,๑๘๐ 

๔.๓ โครงการสืบสานภูมิปญญา ศิลปะและวัฒนธรรมและทรัพยากรของ
ประเทศรวมกับหนวยงานภายนอก 

๒,๐๖๕,๓๒๐ 

รวม ๑๘๗,๐๖๒,๐๐๐ 
หมายเหตุ  

*งบประมาณท้ังหมด ไดดําเนินการบันทึกในระบบเฉพาะงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุน งบดําเนินงาน และงบรายจายอื่น       

ไมรวมงบบุคลากร และงบลงทุน 

๑.๒ ผลการดําเนินงานของโครงการหลักในระบบ eMENSCR ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ จํานวน ๒๐ โครงการหลัก งบประมาณท้ังส้ิน ๑๘๗,๐๖๒,๐๐๐ บาท จํานวน ๑๑๒ ตัวชี้วัด  

ผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส ๔ พบวา รอยละเฉลี่ยการบรรลุเปาหมาย รอยละ 
๙๔.๐๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน จํานวนตัวชี้วัด รอยละ 
ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานเปนไปตามคาเปาหมายที่กําหนด  ๘๔ ๗๕.๐๐ 
ตัวช้ีวัดที่มีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามคาเปาหมายท่ีกําหนด  ๒๘ ๒๕.๐๐ 
 - ผลการดําเนินงานตั้งแตรอยละ ๘๐ ขึ้นไป  ๑๙ ๑๖.๙๖ 
 - ผลการดําเนินงานต่ํากวารอยละ ๘๐ ๙ ๘.๐๔ 

รวม ๑๑๒ ๑๐๐.๐๐ 
๑.๓ รอยละการเบิกจายงบประมาณของโครงการในระบบ eMENSCR  
 โครงการหลักจํานวน ๒๐ โครงการในระบบ eMENSCR งบประมาณทั้งสิ้น ๑๘๗,๐๖๒,๐๐๐ 

บาท ผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาส ๔ งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จํานวน ๑๙๐,๙๔๐,๙๐๐.๐๐ บาท ผล
การเบิกจาย จํานวน ๑๙๐,๖๒๔,๕๓๐.๔๖ บาท คดิเปนรอยละ ๙๙.๘๓ (ขอมูลการเบิกจายงบประมาณรายผลผลิต 
จากกองแผนงาน ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี ดําเนินการรายงานผลการดําเนินงาน และผูบริหารดําเนินการ
อนุมัติโครงการตามลําดับการอนุมัติ (M๗) ครบทุกระดับ คือ ผูอํานวยการกองแผนงาน รองอธิการบดีฝาย
แผนและพัฒนาคุณภาพองคกร และอธิการบดีเรียบรอยแลว (ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)  

๒. แนวทางการดําเนินงานในระบบสารสนเทศในการติดตาม การตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบบ eMENSCR) ปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ – ๒๕๖๔  

๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ กําหนดใหแผนในประเทศไทย มี ๓ ระดับ 
ไดแก  

แผนระดับที่ ๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (แทนดวย Z) ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร มี ๓๕ 
ประเด็นเปนเปาหมายในการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน 

แผนระดับท่ี ๒ ประกอบดวย ๔ แผน ไดแก  



- 85 - 
 

๑) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แทนดวย Y๒) จํานวน ๒๓ ฉบับ แบงออกเปน ๘๕ 
แผนยอย (แทนดวย Y๑) เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติไมเกิดการทํางานซ้ําซอน นําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติไดมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

๒) แผนปฏิรูปประเทศ ๑๑ ดาน + ๒ ดาน (แผนปฏิรูปประเทศดานการศึกษาและแผน
ปฏิรปูประเทศดานตํารวจ)  

๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  
๔) แผนความม่ันคง  

แผนระดับท่ี ๓ Action Plan หรอืแผนปฏิบัติ แบงออกได ๒ ประเภท ไดแก 
๑) แผนปฏิบัติการ ใชสําหรับประเด็นใหญ มีหนวยงานที่เกี่ยวของหลายหนวย เชน 

แผนปฏิบัติการวิจัยแหงชาติ แผนปฏิบัติการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เปนตน  
๒) แผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน ซึ่งแบงออกไดเปน ระยะ ๕ ป เบื้องตน ๓ ป คือ ป 

๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๑ ป  
๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ มิใชแผนงบประมาณ เพราะไมไดเกิดตาม พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ      

พ.ศ. ๒๕๖๑ และจะตองครอบคลุมภารกิจของหนวยงานทั้งหมด ทั้งที่ใชและไมใชงบประมาณในการดําเนินการ 
โดยหนวยงานจะตองนําเขาขอมูล M๑ – M๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ และรายงานผลการดําเนินงาน (M๖) 
เปนรายไตรมาส โดยระบบจะเปดใหเริ่มรายงานไดหลังสิ้นสุดแตละไตรมาส ซึ่งมีเวลานําขอมูลเขาระบบเปนเวลา 
๑ เดือน เชน สิ้นไตรมาส วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ระบบจะเปดเที่ยงคืนวันที่ ๑ มกราคม – เที่ยงคืนวันที่        ๑ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ เปนตน  

๒.๓ ใหมหาวิทยาลัยจัดทําโครงการหลัก (โดยเรียกวา โครงการ X) ที่มหาวิทยาลัยนําเขา
ระบบจะตองเลือกเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนา (โดยเรียกวา Y๑) ที่มีความเก่ียวของหลักใหถูกตอง เพราะเมื่อ
เชื่อมโยงขอมูลแลว จะตองรายงานผลการดําเนินงานในประเด็นรองนั้นๆ ดวย และสอดคลองกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ (โดยเรียกวา Y๒) และแผนยุทธศาสตรชาติ (โดยเรียกวา แผน Z) โดยจะตองมุงในการขับเคลื่อน
เพ่ือเติมเต็มชองวาง (Gap) การบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 

๒.๔ ลําดับการอนุมัติขอมูล (M๗) ในการนําขอมูลเขาสูระบบจะตองผานการอนุมัติขอมูล
ตามลําดับขั้น (M๗) ซึ่งรูปแบบของลําดับการอนมุตัิจะมีความแตกตางกัน ขึน้อยูกับลักษณะของหนวยงาน สําหรับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กําหนดลําดับการอนุมัติ คือ ผูอํานวยการกองแผนงาน  รองอธิการบดีฝายแผนและ
พัฒนาคุณภาพองคกร  อธิการบดี         

๒.๕ แนวทางการดาํเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  
๑) มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศกึษา กําหนดประเด็นพัฒนาของตนเอง  
๒) จําแนกประเด็นในแผนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ที่มี

ความเก่ียวของกับหนวยงาน โดยแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ มีความเก่ียวของเปนอยางมาก มีความเกี่ยวของในรับ
ธรรมดา และไมมคีวามเก่ียวของ  

๓) จัดทําแผนปฏิบัติราชการ จํานวน ๒ แผน คือ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๕ ป 
(เบื้องตน ๓ ป คือ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) และแผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๑ ป ซึ่งสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกา 
วาดวย หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๑๖ ที่กําหนดใหใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทําเปนแผนหาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ       
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แผนแมบท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงตอ
รัฐสภา และแผนอื่นท่ีเก่ียวของ 

๔) จัดทําโครงการ (แทนดวย X)  
๕) รายงานผลการดําเนินงานเปนระยะในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 

(eMENSCR) 
๒.๖ การดําเนินการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จะ

ดําเนินการเชนเดียวกับปที่ผานมา คือ จะดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยใหผูรับผิดชอบแตละ
โครงการหลัก       ในระดับมหาวิทยาลัย ดําเนินการจัดทําขอมูลความเชื่อมโยงแผนระดับตางๆ และรายงานผล
การดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ในแตละไตรมาส โดยจะตองขอความรวมมือ
กับคณะ/หนวยงาน รายงานผลการดําเนินงานของแตละคณะ/หนวยงานใหกับผูรับผิดชอบหลัก เพ่ือใหผูรับผิดชอบ
หลักสามารถดําเนินการรายงานผลการดําเนินงานในระบบไดทันระยะเวลาที่กําหนด และเพ่ือใหผูบริหาร
ดําเนินการในข้ันการอนุมัติโครงการตามลําดับการอนุมัติโครงการ (M๗) คือผูอํานวยการกองแผนงาน  รอง
อธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  อธิการบดี        

สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดําเนินการท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน 
หนวยงาน ดําเนินการบันทึกโครงการและรายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ 
(eMENSCR)  โดยการดําเนินการบันทึกโครงการในระดับคณะ/หนวยงาน ทั้งท่ีใชงบประมาณ และไมใช
งบประมาณ จะทําใหมีโครงการจํานวนมากที่จะตองพิจารณาผลการดําเนินการกอนที่จะอนุมัติโครงการเขาสูระบบ 
และคณะจะตองเตรยีมขอมูลความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ และแผนระดับ
อ่ืนๆ การรายงานผลการดําเนินการ ซึ่งมหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน จะไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับคณะ/
หนวยงานในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เพ่ือสรางความรูความเขาใจและเตรียมความ
พรอมการบันทึกโครงการ การเชื่อมโยงแผนระดับตางๆ และการรายงานผลที่จะดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ตอไป  
โครงสรางขอมูลระบบติดตามประเมินผล 

 

๓. กรอบการดําเนินการบันทึกขอมูลในระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
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ระบบ eMENSCR ถูกนํามาใชติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ผานแผนงาน โครงการ หรือการดําเนินการตางๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการปฏิรปูประเทศ สามารถสรปุแนวทางการบันทึกขอมูล ดังนี ้

 กรอบการกรอกขอมูล 
  ความสอดคลองของขอมูล 

ขอมูลระบบ eMENSCR แบบฟอรมการเขียนโครงการ 
M๑ ความเชื่อมโยงกับแผน
ระดับตางๆ  
(ตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 
๔ ธันวาคม ๒๕๖๐) 

๑. แผนระดับท่ี ๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ๑. ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  
๒. แผนระดับท่ี ๒ อยางนอย ๑ แผน คือ แผนการปฏิ รูป
ประเทศ และ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี ๑๒ และ/หรือ แผนความมั่นคงแหงชาติ และ/หรือแผน
แมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ อยางนอย ๑ แผน 

๒. ความสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน กล
ยุทธ/มาตรการ  

๓. แผนระดับท่ี ๓ แผนปฏิบัติการ แผนปฏิบัติราชการของ
หนวยงาน  
๔. ความสอดคลองกับสวนท่ีเก่ียวของอ่ืน 

M๒ ขอมูลท่ัวไป ๑. ลกัษณะการดําเนินงาน ๑. ลักษณะการดําเนินงาน 
๒. ภายใตแผนงาน 
 

๒. แผนงาน (เชน แผนงานบุคลากรภาครัฐ ยกระดับ
คุณภาพการศึกษาฯ แผนงานบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม เปนตน) 

๓. ลักษณะโครงการ (ใชหรอืไมใชงบประมาณ) ๓. ลักษณะโครงการ (ใชหรือไมใชงบประมาณ) 
๔. วิธีการดําเนินงาน (ดําเนินการเอง/จัดจาง/ กรณีดําเนินการ
เองบางสวน และจัดจางบางสวน ใหเลือกวิธีท้ังสองตัวเลือก) 

 

๕. รหัส GFMIS (ถามี) ๔. รหัสโครงการ (ถามี)  
๖. ผูรับผิดชอบโครงการ ๕. ผูรับผิดชอบโครงการ 
๗. ขอมูลผูประสานงาน (ท่ีสามารถใหขอมลูโครงการได) ๖. ผูประสานงานโครงการ 

M๓ รายละเอียด ๑. หลักการและเหตุผล ๑. หลักการและเหตุผล 
๒. วัตถุประสงค ๒. วัตถุประสงค 
๓. เปาหมายเชิงผลผลิต (Output) 
๔. เปาหมายเชิงผลลัพธ (Outcome) 
 

๓. ตัวชี้วัดความสําเร็จและคาเปาหมาย 
  - ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (Output) 
  - ตวัช้ีวัดระดับผลลัพธ (Outcome) 

๕. ผลท่ีคาดวาจะเกิด ๔. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
๖. ดัชนชีี้วัดความสําเร็จ ๕. คาเปาหมายของตัวชี้วัดระดับโครงการ 
๗. กลุมเปาหมาย/ผูท่ีไดรับประโยชน ๖. กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ  
๘. ขอบเขตพื้นท่ีดําเนินการ (เชน จังหวัด อําเภอ ตําบล 
หมูบาน) และรายละเอียดพ้ืนท่ีดําเนินโครงการ 

๗. สถานที่ดําเนินการ  
 

๙. ระยะเวลาดําเนินโครงการ ๘. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ (ระบุชวง 
เดือนท่ีจะดําเนินโครงการ) 

M๔ แผนการดําเนินงาน/
กิจกรรม 

กิจกรรมหลักและกิจกรรมยอย และระยะเวลาท่ีดํา เนิน
กิจกรรม (ระบุในตาราง)  

ข้ันตอนการดําเนินงาน/แผนการดําเนินงาน/กิจกรรม
ยอย  

M๕ งบประมาณ ๑. งบประมาณท่ีใชในโครงการ (แหลงเงิน : เงินงบประมาณ
แผนดิน/เงินรายไดของหนวยงาน/เงินกู/งบประมาณจากแหลง
อ่ืน (งบประมาณจากแหลงอ่ืน เชน เงนิบริจาค เปนตน) 

๑. งบประมาณรวม 
 

๒. แผนการใชจายงบประมาณรายไตรมาส  ๒. แผนการใชจายงบประมาณ 
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 กรอบการกรอกขอมูล 
  ความสอดคลองของขอมูล 

ขอมูลระบบ eMENSCR แบบฟอรมการเขียนโครงการ 
M๖ การรายงานผลการ
ดําเนินงานรายไตรมาส 

๑. ผลการดําเนินงานรายไตรมาส  
 ความคืบหนาตอเปาหมายโครงการ 
 ความคืบหนาของกิจกรรมตามแผนงาน 
 การเบิกจายงบประมาณ 

๒. การดําเนินการที่ตอบสนองตอเปาหมายของแผน 
 แผนยุทธศาสตรชาติ 
 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
 แผนระดับ ๒ อื่นๆ (หากม)ี 
 แผนระดับ ๓ (หากมี) 

๑. รายงานผลโครงการท่ีกําหนดในแผนและปฏิทิน
การดําเนินงานแตละไตรมาส  
 

๓. สรุปปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะ 
 ผลการดําเนินงาน 

 ปญหาและอุปสรรค ในการดําเนินงาน 
ขอเสนอแนะ 

๒. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
๓. ขอเสนอแนะ 

M๗ ผูอนุมัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดแจงขอมูลลําดับการอนุมัติผาน
ทางระบบเรียบรอยแลว โดยลําดบัการอนุมัติ คือ ผูอํานวยการ
กองแผนงาน  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ
องคกร  อธิการบดี 

รองคณบดีท่ีเก่ียวของ/คณบดี/ 
ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักงาน/ 
รองอธิการบดีท่ีเก่ียวของ/อธิการบดี 

๔. สรุประเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร

ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

๔.๑ ระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร

ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ อาศัยอํานาจตามความมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติยุทธศาสตร

ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๒๔ แหงพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

คณะรัฐมนตรีตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ ใหคณะรัฐมนตรีวางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ

และวิธีการการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ตามขอเสนอแนะ

ของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และใชบังคับ

ต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๔.๒ หลักการกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรชาติฯ 

ผานระบบสารสนเทศเปนหลัก (ระบบ eMENSCR)  

๔.๓ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะดําเนินการสรุปรายงาน

ประจําป และรายงานความคืบหนาการดําเนินงานรายไตรมาส และประเมินผลตามแนวทาง ระยะเวลา ตัวชี้วัด

และเปาหมายที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติกําหนด  

๔.๔ ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) เมื่อนําเขาขอมูลเขาสูระบบแลว 

ประชาชนสามารถแสดงความเห็นและขอเสนอแนะ และคณะรัฐมนตรี หัวหนาองคกรในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลา

การ องคกรอิสระ องคกรอัยการ คณะกรรมการปฏิรูปและคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ สามารถเรียกดูขอมูลได

ตลอดเวลา เพ่ือกํากับติดตามการดาํเนินงานตามยุทธศาสตรชาติและและแผนการปฏิรูปประเทศ 
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๔.๕ สิ่งที่มหาวิทยาลัยฯ (หนวยงานของรัฐ) จะตองปฏิบัติตามระเบียบฯ นี้ คือ  

๑) เปนหนาที่ของหัวหนาหนวยงานของรัฐแตละแหง ที่จะตองดําเนินการเชื่อมโยง

ฐานขอมูลเขากับระบบฯ โดยนําเขาขอมูลเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ/การดําเนินงาน (M๑ - M๕) ภายในไตร

มาสที่ ๑ ของปงบประมาณ หากเปนโครงการที่เริ่มตนในไตรมาสอื่น ใหนําเขาขอมูลภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นไตร

มาส เพื่อใหระบบ มีขอมูลครบถวนสมบูรณ และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมสามารถดําเนินการเชื่อมโยงฐานขอมูล

แลวเสร็จภายในระยะเวลา ใหชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการดังกลาวได ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติทราบ และรวมกันกําหนดแนวทางการรายงานรูปแบบอ่ืนโดยเร็ว  

๒) รายงานผลการดําเนินงานรายไตรมาส เขาในระบบฯ ใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน หลัง

สิ้นไตรมาส โดยหัวขอในการรายงานอยางนอยตองประกอบดวย 

(๑) ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดําเนินงาน 

(๒) ความสอดคลองกับการดาํเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนปฏิรูปประเทศ 

(๓) ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินการ 

(๔) ปญหาหรืออุปสรรค 

(๕) ขอเสนอแนะหรือแนวทางแกไขในการดําเนินงาน 

ในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐไมรายงานผลการดําเนินการภายในระยะเวลาที่

กําหนด หรือรายงานไมครบถวนตามรายการที่กําหนด ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แจงใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือหัวหนาองคกรในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ องคกรอิสระ และองคกรอัยการทราบ

พรอมดวยเหตุผลโดยเร็ว 

๓) ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูปตองการขอมูล ใน

ระดับพื้นที่ ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แจงใหหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของเพ่ือจัดทํา

รายงานขอมูลดังกลาว และสงใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ

ยุทธศาสตรชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพ่ือพิจารณาตอไป โดยหัวหนาหนวยงานของรัฐที่ไดรับแจงตองจัดใหมี

การจัดทํารายงานขอมูลและสงใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติภายในระยะเวลาที่กําหนด  

ในกรณีท่ีหัวหนาหนวยงานของรัฐไมรายงานผลการดําเนินการภายในระยะเวลาที่

กําหนด หรือรายงานไมครบถวนตามรายการที่กําหนด ใหสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แจงใหรัฐมนตรีเจาสังกัดหรือหัวหนาองคกรในฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ องคกรอิสระ และองคกรอัยการทราบ

พรอมดวยเหตุผลโดยเร็ว 

 

 

 

๕. ปฏิทินการดําเนินงานกํากับติดตามการรายงานผลการดําเนินงานในระบบติดตามและ

ประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
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รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
การทบทวนโครงการหลักเพ่ือบันทึกในระบบ eMENSCR ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
เชื่ อมโยงแผน ยุทธศาสตร ชาติ  แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติ และแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ 

ผู รั บ ผิดชอบห ลักแต ล ะประ เ ด็ น ยุทธศาสต ร ข อง
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนความเช่ือมโยง/ความ
สอดคลองของแผนงาน/โครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป และแผนปฏิบัติราชการ ๕ ป (วาระแรก 
๓ ป พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

ผูรับผิดชอบหลักแตละประเด็น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย/กอง

แผนงาน 

ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

ผู รั บ ผิดชอบห ลักแต ล ะประ เ ด็ น ยุทธศาสต ร ข อง
มหาวิทยาลัย จัดทํารายละเอียดโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลักแตละประเด็น
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๒ 

เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณ 

กองแผนงาน ปลายเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงาน วันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ผูรับผิดชอบหลัก นําขอมูลโครงการหลัก (X) ที่สอดคลอง
กับแผนแมบทภายใต ยุทธศาสตรชาติ (Y) และแผน
ยุทธศาสตรชาติ (Z) เขาระบบ eMENSCR  

ผูรับผิดชอบหลักแตละโครงการ
หลัก 

ภายในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกรและ
อธิการบดี พิจารณาโครงการ หากเห็นชอบกดอนุมัติ
โครงการเขาสูระบบตามลําดับ 

รองอธิการบดีฝายแผนและ
พัฒนาคุณภาพองคกรและ

อธิการบดี 

ภายในวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ 

การรายงานผลการดําเนินงาน ณ ส้ินไตรมาส ๑ ๒ ๓ และ ๔  
รายงานผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ ส้ินไตรมาส ๑ ๒ ๓ ๔  

ผูรับผิดชอบหลักแตละโครงการ
หลัก 

ภายใน ๗ วันหลังส้ินไตรมาส 
- ภายในวันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๓ 
- ภายในวันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๖๓ 
- ภายในวันท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
- ภายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

กองแผนงานสรุปผลการดําเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ ๒ ๓ 
๔ เสนอตอรองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพ
องคกรและอธิการบดี  

กองแผนงาน ภายในสัปดาหท่ี ๓ ของ 
เดือนมกราคม ๒๕๖๓  
เดือนเมษายน ๒๕๖๓ 

เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกรและ
อธิการบดี พิจารณาผลการดําเนินงานในแตละไตรมาส 
หากเห็นชอบกดอนุมัติโครงการเขาสูระบบตามลําดับ 

รองอธิการบดีฝายแผนและ
พัฒนาคุณภาพองคกรและ

อธิการบดี 

- ภายในวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
- ภายในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 
- ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
- ภายในวันท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

การทบทวนโครงการหลักเพ่ือบันทึกในระบบ eMENSCR ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔  
ผู รั บ ผิดชอบห ลักแต ล ะประ เ ด็ น ยุทธศาสต ร ข อง
มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนความเช่ือมโยง/ความ
สอดคลองของแผนงาน/โครงการ 

กองแผนงาน/ผูรับผิดชอบหลัก
แตละประเด็นยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัย 

สัปดาหท่ี ๒ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓  

ผูรับผิดชอบหลักแตละประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย
จัดทํารายละเอียดโครงการ 

ผูรับผิดชอบหลักแตละประเด็น
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

สัปดาหท่ี ๒ ของเดือนกันยายน ๒๕๖๓  
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รายละเอียด ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา 
เสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานดานนโยบาย แผนงาน
และงบประมาณมหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน ปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๓ 

เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย กองแผนงาน วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ผูรับผิดชอบหลัก จัดทํารายละเอียดโครงการ/ความ
เช่ือมโยง และนําขอมูลเขาระบบ eMENSCR  

ผูรับผิดชอบหลักแตละโครงการ
หลัก 

ภายในวันท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกรและ
อธิการบดี พิจารณาโครงการ หากเห็นชอบกดอนุมัติ
โครงการเขาสูระบบตามลําดับ 

รองอธิการบดีฝายแผนและ
พัฒนาคุณภาพองคกรและ

อธิการบดี 

ภายในวันท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  
1. พระราชบัญญัติจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
2. ระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 

และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะตอแนว
ทางการจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศในการติดตาม การ
ต รวจส อบ แ ล ะป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า รดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ยุ ท ธศ าส ต ร ช า ติ แ ล ะแ ผ น ก า รป ฏิ รู ปป ร ะ เ ท ศ  
(ระบบ eMENSCR) ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 

 

 ท้ังน้ี ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม มอบ กองแผนงานสรางความรูความเขาใจแนวทางการ
จัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมและผลการดําเนินงานในระบบสารสนเทศในการติดตามการตรวจสอบ
และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ(ระบบ eMENSCR) 
ปงบประมาณ พ.ศ.2563- 2564 

 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบกองแผนงาน ดําเนินการตามขอเสนอแนะของ คณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
 

 4.22 พิจารณาใหความเห็นชอบ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกรรมการ
ประจําคณะท่ีแตงตั้งจากคณาจารยประจําสําหรับคณะท่ีเปนสวนราชการ พ.ศ.  

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม ดวยปจจุบัน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ยังมิไดตราขอบังคับมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับการกําหนดจํานวน หลักเกณฑ วิธีการสรรหา
กรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจําสําหรับคณะที่เปนสวนราชการตามความในมาตรา ๒๘ และมาตรา ๓๖ 
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 ดังนั้น เพ่ือใหการไดมาซึ่งกรรมการประจําคณะจากคณาจารยประจําในคณะที่เปนสวนราชการ
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลดีตอทางราชการ 
จึงจําเปนตองตราขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย กรรมการประจําคณะที่แตงตั้งจากคณาจารยประจํา
สําหรบัคณะที่เปนสวนราชการ พ.ศ. ... 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
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“มาตรา ๒๘ ในคณะหนึ่ง ใหมีคณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวยคณบดี รองคณบดี 
หัวหนาภาควิชา และหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาภาควิชา ถามี เปนกรรมการโดย
ตําแหนงและกรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําในคณะจํานวนสองคน ถาไมมีการแบงภาควิชาหรือ
มีแตไมถึงสี่ภาควิชา ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยประจําในคณะเปนกรรมการเพ่ิมเติมใหไดจํานวนทั้งหมดไมนอย
กวาเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน 

กรรมการที่อธิการบดีแตงตั้งตามวรรคหนึ่งจะเปนคณาจารยประจําในภาควิชาเดียวกันเกินหนึ่งคนไมได 
 จํานวนและคุณสมบัติของกรรมการที่จะไดรับแตงตั้งในแตละคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
ใหคณบดีเปนประธานคณะกรรมการประจําคณะ และใหคณบดีแตงตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน

เลขานุการของคณะกรรมการประจําคณะ 
กรรมการท่ีอธิการบดีแตงต้ังมีวาระการดํารงตําแหนงสองป แตอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได 
การประชุมของคณะกรรมการประจําคณะ ใหเปนไปตามขอบังคบัของมหาวิทยาลัย” 

“มาตรา ๓๖ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแตงต้ังเปนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะหรือภาควิชา และกรรมการประจําคณะซึ่งอธิการบดีแตงตั้งจากคณาจารยประจําใน
คณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวย กรรมการประจําคณะที่แตงตั้งจากคณาจารยประจําสําหรับคณะที่เปนสวนราชการ พ.ศ. ... 
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาตราขอบังคับมหาวิทยาลัย ตอไป 
 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 
เพิ่ม ขอ 8(1) ผูดํารงตําแหนงผูบริหาร รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 

หรือหัวหนาภาควิชา หรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกช่ืออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาภาควิชา 
  

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจาหนาที่ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาตอไป  
 

4.23 พิจารณาใหความเห็นชอบ รางขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัด
ระเบียบบริหารงานภายในสาบัน สํานัก ศนูย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.... 

รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม ดวยขอบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานภายใน สถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๐ ฉบับลงวันที่   
๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ บังคับใชมาเปนระยะเวลานาน สงผลใหหลักเกณฑบางประการไมสอดคลองกับการ
บริหารราชการแผนดินของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน กลาวคือ ขอ ๕ ของระเบียบ กําหนดใหมีรองผูอํานวยการ
สถาบัน สํานัก ศูนย ไดไมเกิน ๒ คน เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบตามท่ีผูอํานวยการมอบหมาย แตเนื่องจากปจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีภารกิจและหนาที่ตามรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตรชาติ แนวทางการปฏิรูปประเทศ แผนงานดานการ
อุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้น ทําใหการบริหารงานของสถาบัน สํานัก 
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ศูนยมีภารกิจและความรับผิดชอบมากขึ้นตามไปดวย แตเนื่องดวยกรอบอัตรากําลังของรองผูอํานวยการที่จะเขามา
ชวยบริหารงานของผูอํานวยการตามขอบังคับดังกลาว มีไดไมเกิน ๒ คน สงผลใหการบริหารงานของสถาบัน สํานัก 
ศูนย ขาดความคลองตัว ไมสามารถตอบสนองตอภารกิจของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประกอบกับ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดใหความเห็นชอบการกําหนดตําแหนงที่จะใหไดรับเงิน
ประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร โดยตําแหนงรองผูอํานวยการสํานัก มีสิทธิไดรับเงินประจําตําแหนงจากเงิน
งบประมาณแผนดิน จํานวนไมเกิน ๓ ตําแหนง จึงเปนเหตุผลสําคัญที่จะตองทําการแกไขปรับปรุงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานภายใน สถาบัน สํานัก ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
กําหนดใหมีรองผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย ไดไมเกิน ๓ คน เพ่ือใหการบริหารงานภายในสถาบัน สํานัก ศูนย 
สามารถดําเนนิการไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 ๑. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีพ.ศ. ๒๕๓๓ 
 “มาตรา ๑๕ สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ ดังนี้  ฯลฯ  ฯลฯ 
 (๒) วางระเบียบและออกขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดใน

มหาวิทยาลัยเปนผูวางระเบียบและออกขอบังคับสําหรับสวนราชการนั้นเปนเร่ือง ๆ ไปก็ได  ฯลฯ 
 ฯลฯ 

 มาตรา ๓๔ การจัดใหมีคณะกรรมการประจําและการจัดระบบบริหารงานในสถาบัน สํานัก ศูนย 
หรอืหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย” 

 

 ๒. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานภายใน สถาบัน 
สํานกั ศูนย พ.ศ. ๒๕๔๐ 

 “ขอ ๕ ใหมีผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน สํานัก ศูนย และใหมี      
รองผูอํานวยการ จํานวนไมเกิน ๒ คน ทําหนาที่รับผิดชอบตามที่ผูอํานวยการมอบหมาย” 

 ๒.๓) หนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 
๐๒๒๗.๕(๕)/๗๗๓ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เห็นชอบการกําหนดตําแหนงและจํานวนตําแหนงที่จะใหไดรับ
เงินประจําจากงบประมาณแผนดิน ตําแหนงประเภทผูบริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกําหนดให
หนวยงานระดับสํานัก (สถาบัน ศูนย) มีรองผูอํานวยการท่ีใหไดรับเงินประจําตําแหนงจากงบประมาณแผนดิน  ได
ไมเกิน ๓ คน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ ราง ขอบังคับมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี วาดวยการจัดระเบียบบริหารงานภายใน สถาบัน สํานัก ศูนย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ... กอนนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาตราขอบังคบัมหาวิทยาลัย ตอไป 

 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองการเจาหนาที่ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

พิจารณาตอไป  
  

4.24 แนวทางการดําเนินงานเพื่อจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย เสนอที่ประชุม ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ในการประชุมครั้ง 5/2556 เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2556 วาระที่ 4.4.1 เรื่อง ขออนุมัติในหลักการในการจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... ไดพิจารณาอนุมัติหลักการ ในการจัดตั้งกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย และการนํางบประมาณของมหาวิทยาลัยสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ในอัตรารอยละสามของเงินเดือน โดยแหลงงบประมาณในการสมทบนั้น หากเปน
พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยเงินรายไดมหาวิทยาลัย ใหใชเงินรายไดในการสมทบ และหากเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่จางดวยงบประมาณแผนดิน ใหหารือกรมบัญชีกลางในการนํางบประมาณหมวดเงินอุดหนุน 
รายการคาใชจายบุคลากรมาใชเพื่อในการสมทบ ทั้งนี้ ใหศึกษาการจัดทําขอบังคับของกองทุนฯ ดังกลาว จาก
มหาวิทยาลัยตางๆ และเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาในครั้งตอไป  

 2. คณะกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคําสั่งที่ 1769/2559 ลงวันที่  
7 มิถุนายน 2559 ไดเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วาระ
พิเศษ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๐ วาระ 4.4 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

(1) พิจารณาอนุมัติในหลักการในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
และลูกจางของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณาใหความเห็นชอบใน (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะทะเบียนแลว พ.ศ. ...  

(2) พิจารณาอนุมัติในหลักการและกําหนดอัตราในการจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ฝายมหาวิทยาลัย  

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๖๐ วาระ
พิเศษ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 วาระที่ 4.4 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีมติเห็นชอบ 
ในหลักการการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย และ 
ใหดําเนินการ ดังนี้ 

(๑) มอบกองแผนงานหารือกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับแหลงเงินสมทบของพนักงานมหาวิทยาลัยที่
จางดวยเงนิงบประมาณ  

(๒) มอบกองการเจาหนาที่ เสนอ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีซึ่งจดทะเบียนแลว พ.ศ. .... ตอที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
พิจารณาใหความเห็นชอบและประสานผูแทนฝายพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจางของมหาวิทยาลัย เพื่อเขารับ
ฟงความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ หากมีประเด็นการแกไขที่สําคัญ ใหนําเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลตอไป  

4. กองการเจาหนาที่ ไดศึกษาการเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ท่ัวไป ดังนี้ 

(1) หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 
เรื่อง การเบิกจายงบประมาณงบเงนิอุดหนุน สาระสําคัญท่ีเก่ียวของมีดังนี้  

“2. กรณีเปนการเบิกจายใหสวนราชการเปนผูดําเนินการ  
2.1 ใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ กําหนดระเบียบภายในควบคุมการใชจายเงิน

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอตั้งงบประมาณ เวนแตคาใชจายที่จายตอบแทนการปฏิบัติงานใหแกบุคลากร 
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ใหเบิกจายไดตามหลักเกณฑเชนเดียวกับการเบิกจายเงินงบประมาณในงบอ่ืน ๆ เชน คาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เปนตน 

2.4 กรณีที่ไมสามารถขอเบิกเงินไดทันภายในปงบประมาณ ใหสวนราชการขอกันเงินไวเบิก
เหลื่อมปไดอีก 6 เดือนปฏิทินนบัจากสิ้นปงบประมาณ โดยถือวามีหนี้ผูกพัน 

2.6 การจายเงินคาใชจายในการดําเนินการที่เบิกไปแลวใหจายภายในปงบประมาณ กรณีมี
เงินเหลืออยูและยังไมสิ้นสุดโครงการใหรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุด
หรอืยุบเลิกโครงการแลวปรากฏวามีเงนิคงเหลืออยูในบัญชีเงนิฝากธนาคารใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน 

 (2) หนังสือกรมบัญชีกลาง ถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง ขอหารือการ
จายเงินสวัสดิการ สิทธิประโยชนแกพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุนท่ัวไป ตามหนังสือดวนท่ีสุดท่ี กค 
04 0 2 . 2 / 0 4 6 3 7 9  ล ง วั น ที่  2 5  ตุ ล า คม  2 56 0  โ ด ยม หา วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โน โ ล ยี ร า ช ม ง ค ล 
พระนครไดหารือกรมบัญชีกลาง เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ ไดใชงบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําป งบเงินอุดหนุน 
เงินอุดหนุนทั่วไป คาใชจายบุคลากร เปนสวัสดิการ สิทธิประโยชน และเงินตอบแทนตาง ๆ จํานวน 9 รายการ 
เชน รายการท่ี 9 เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ของนายจาง) ซ่ึงสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินไดตั้งขอสังเกต
วาในการใชจายเงินงบประมาณแผนดิน งบเงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดเปนสวัสดิการ 
หรือสิทธิประโยชนเกื้อกูลตางๆ ควรที่จะขออนุมัติหรือความเห็นชอบจากกรมบัญชีกลางกอน ในการนี้  
กรมบัญชีกลางตอบขอหารือวา “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวน
ราชการวาดวยวิธีการงบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ฯ ดังนั้น ในการออกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการจายเงินในการจัดสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชนเกื้อกูลและคาใชจายตางๆ ใหแกพนักงาน
มหาวิทยาลัย จะตองเปนไปตามที่ระเบียบของทางราชการกําหนด ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงคจะ
ออกขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ โดยกําหนดใหมีการจายคาตอบแทนตาง ๆ ใหแกพนักงานมหาวิทยาลัย ในรายการ
หรืออัตราที่นอกเหนือไปจากที่ระเบียบของทางราชการกําหนดก็จะตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
กอนที่จะมีการเบิกจายคาใชจายดังกลาวตอไป”  

5. กองการเจาหนาที่ จึงไดทําหนังสือขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง เพื่อนํางบประมาณ
แผนดิน หมวดเงินอุดหนุน รายการคาใชจายบุคลากรมาสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสวนของนายจาง 
(มหาวิทยาลัย) ของพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางดวยงบประมาณแผนดิน ตามหนังสือที่ ศธ 0529/9099 ลงวันที่ 
19 ธันวาคม 2561 และไดมีหนังสือติดตามการพิจารณาของกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ ศธ 0529/2131 ลง
วันที่ 24 เมษายน 2562  

6. วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือจาก สํานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๗.๔/ว ๓๒ ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 
โดยหนังสอืดังกลาวไดสงสําเนาหนังสือตอบขอหารือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เก่ียวกับอํานาจการ
บริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไปงบคาใชจายบุคลากร รายละเอียดตามหนังสือที่ อว 0227.4/27 ลงวันที่ 27 
พฤษภาคม 2562 โดยสํานักงานปลัดกระทรวงฯ ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร เกี่ยวกับอํานาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบคาใชจายบุคลากร สํานักงานปลัดกระทรวงฯ ไดแจง
มหาวิทยาลัยฯ วา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณาตอบขอหารือการใชเงินงบประมาณประเภท
อุดหนุนทั่วไป เพ่ือใชในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ซึ่งมีการกลาวถึงอํานาจการบริหารจัด
การเงินอุดหนุนทั่วไป คาใชจายบุคลากร ตามเร่ืองเสร็จท่ี ๑๕๔๑/๒๕๖๑ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง 
การใชเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไปเพื่อใชในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดย
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สรุป คือ “มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะกําหนดเรื่องเงินเพ่ิมและสวัสดิการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยตามที่เห็นวาเหมาะสมโดยจะตองอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดย
ออกเปนขอบังคับของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด  
ท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 กําหนดแนวทางในการเบิกจายเงินงบประมาณประเภทงบ
เงินอุดหนุน โดยขอ 2.1 กําหนดใหหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกําหนดระเบียบภายในควบคุมการใช
จายเงินเพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ขอตั้งงบประมาณ ฯ ดังนั้น จึงเห็นวาเปนอํานาจของมหาวิทยาลัยที่จะ
ออกขอบังคับเพ่ือกําหนดหลักเกณฑในการบริหารการเงินในสวนของงบประมาณเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุน
ท่ัวไปดังกลาวได อยางไรก็ดีการดําเนินการดังกลาวจะตองเปนไปเพ่ือนําเงินไปเบิกจายเปนคาจาง คาตอบแทน 
และคาใชจายอื่นสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสิทธิไดรับเงินดังกลาวเทาน้ัน ทั้งนี้ งบประมาณเงินอุดหนุน
ประกอบดวย เงินท่ีใชสําหรับการจาง สิทธิประโยชนเก้ือกูล และสวัสดิการของพนักมหาวิทยาลัย มิไดเปนเฉพาะ
คาจางเทานั้น” พรอมนี้เอกสารที่สงมาดวยของหนังสือดังกลาว คือ สําเนาบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
เร่ือง การใชเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือใชในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
เรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑  

ทั้งนี้ สาระสําคัญของบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใชเงินงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือใชในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ 
คือ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาขอหารือของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยมีผูแทน
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ) ผูแทนกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ผูแทนกระทรวงศึกษาธิการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร) และผูแทนสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน เปนผูชี้แจงขอเท็จจริงแลว เห็นสมควรกําหนดประเด็นที่ตองพิจารณาใหมีความชัดเจนยิ่งข้ึน และมี
ความเห็นในแตละประเด็น ดังนี้ 

 “ประเด็นที่หนึ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร สามารถนํางบประมาณเงินอุดหนุน ประเภท
เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใชในการจางพนักงานมหาวิทยาลัย จายเปนเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินสมทบ
ประกันสังคม (สวนของนายจาง) และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนของนายจาง) ระหวางป ๒๕๕๖ - 
๒๕๕๙ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร วาดวยกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ได
หรือไม หรือมหาวิทยาลัยจะตองนําเงินที่จายใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย คืนคลังเพื่อเปนรายไดแผนดิน เห็นวา 
เมื่อมาตรา ๑๘ (๒) (๑๒) และ (๑๓)๑ แหงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ไดใหอํานาจสภา
มหาวิทยาลัยในการออกขอบังคับเกี่ยวกับ การบริหารการเงนิ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ท่ีเก่ียวของ และมาตรา ๖๕/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ 
ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ได
ใหอํานาจสภาสถาบันอุดมศึกษาในการออกขอบังคับกําหนดอัตราคาจางและคาตอบแทน เงินเพ่ิม และสวัสดิการ 
และการอื่นท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีไดมีมติ
เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบใหกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถจางพนักงานมหาวิทยาลัย ทดแทนอัตราขาราชการทั้งสายผูสอนและสาย
สนับสนุน โดยใหสํานักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายสําหรบัการจางท้ังในกรณีทดแทน
ตําแหนงเกษียณอายุและตําแหนงท่ีวางโดยเหตุอื่น กรณีตําแหนงเพิ่มใหมและตําแหนงนักเรียนทุน ในหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไป โดยใหสถาบันอุดมศึกษาดังกลาวกําหนดจํานวนบุคคลที่จะจางและอัตราคาจางไดตามเหตุผลความ
จําเปน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และอยูภายในวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 
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เพ่ือใหระบบบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีจางทดแทนอัตราขาราชการ ในกลุมมหาวิทยาลัยดังกลาวมี
ประสิทธิภาพเพียงพอที่จะจูงใจบุคลากรที่มีคุณภาพเขาสูระบบ โดยมีคาตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ สภามหาวิทยาลัยจึงมีอํานาจที่จะกําหนดเร่ืองเงินเพิ่มและสวัสดิการของ
พนักงานมหาวิทยาลัยตามที่เห็นวาเหมาะสมไดโดยจะตองอยูภายในวงเงนิงบประมาณที่ไดรับจัดสรร โดยออกเปน
ขอบังคบัของมหาวิทยาลัย สําหรับกรณีตามที่หารือนี้ หากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแลวเห็นวา เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร เงินสมทบประกันสังคม (สวนของนายจาง) และ
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (สวนของนายจาง) เปนเงินที่สมควรจะตองจายใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เปนคาใชจายสําหรับการจางพนักงานมหาวิทยาลัยแลว ก็อยูในอํานาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะออกขอบังคับ
กําหนดใหนําเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปดังกลาวมาจายใหแกพนักงานมหาวิทยาลัยไดภายในวงเงิน
งบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ทั้งนี้ ตามนัยเดียวกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๘) ที่ไดวินิจฉัยไว
แลว ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเร่ืองเสร็จที่ ๖๒๕/๒๕๖๑” 

 ประเด็นที่หารือวา มหาวิทยาลัยจะตองนําเงินอุดหนุนทั่วไปที่จายใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย
แลวเหลืออยูในแตละปงบประมาณคืนคลังเพื่อเปนรายไดแผนดินหรือไม เห็นวา โดยท่ีมาตรา ๔๐ แหง
พระราชบัญญัติวินัยการเงนิการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดกําหนดใหเงินท่ีขอเบิกจากคลัง ถาไมไดจายหรือจายไม
หมด ใหหนวยงานของรัฐผูเบิกนําสงคืนคลังโดยไมชักชา ประกอบกับกระทรวงการคลัง ไดกําหนดแนวทางเก่ียวกับ
การเบิกจายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ไวในหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๖/ว. ๑๒๖ ลง
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๔๘ โดยขอ ๒.๓ กําหนดใหกรณีเงินอุดหนุนเปนเงินเดือน คาจางประจํา และคาตอบแทนที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกันที่กําหนดจายเปนรายเดือนใหเบิกจายตามวงเงินที่ตองจายจริงเปนรายไตรมาส และขอ 
๒.๖ กําหนดใหการจายเงินคาใชจายในการดําเนินการที่เบิกไปแลวใหจายภายในปงบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู
และยังไมสิ้นสุดโครงการใหรีบดําเนินการใหเสร็จสิ้นอยางชาภายในปงบประมาณถัดไป กรณีสิ้นสุดหรือยุบเลิก
โครงการแลวปรากฏวามีเงินคงเหลืออยูในบัญชีเงินฝาก ธนาคารใหนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน ซึ่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไดพิจารณาลักษณะของเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือใชในการจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยแลวเห็นวา เงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปดังกลาวมีวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือใชจายในการ
จางพนักงานมหาวิทยาลัย โดยมิไดมีลักษณะการใชจายเปนรายโครงการซึ่งจะสามารถนําเงินท่ีเหลืออยูไปใชใน
ปงบประมาณถัดไปตามขอ ๒.๖๗ ของหนังสือกระทรวงการคลังดังกลาวได ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยไดนําเงิน
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมาใชจายในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยในปงบประมาณใดแลว หากมีเงิน
เหลือจายจากการดังกลาวเทาใด มหาวิทยาลัย จะตองนําเงินท่ีเหลือจายสงคืนคลังเปนรายไดแผนดินโดยไมชักชา 
ฯลฯ” 

7. กองการเจาหนาที่ ไดสงบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การใชเงินงบประมาณ
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพ่ือใชในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ 
ใหนางสาววลัยรัตน ศรีเชียงพิมพ นิติกรชํานาญการ ของกรมบัญชีกลาง ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) เพื่อ
ประกอบการพิจารณาการขอทําความตกลงกับกรมบัญชีกลางของมหาวิทยาลัย 

8. นายอรรถพงศ กาวาฬ รองอธิการบดีฝายบริหารทรัพยากรมนุษย ไดไปติดตามและหารือใน
การขอทําความตกลงของมหาวิทยาลัย ณ กรมบัญชีกลาง เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยสรุป คือ 
กรมบัญชีกลางจะยึดแนวทางการดําเนินงาน ตามบันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การใชเงิน
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อใชในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ืองเสร็จที่ 
๑๕๔๑/๒๕๖๑ และกรมบัญชีกลางจะไดแจงมหาวิทยาลัยตอไป  
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    9. เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการนํางบประมาณประเภทเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุน
ท่ัวไป มาสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพในสวนของนายจาง (มหาวิทยาลัย) ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวย
งบประมาณแผนดิน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 กองการเจาหนาที่ ไดทําหนังสือหารือสํานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง อํานาจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท
คาใชจายบุคลากร โดยประเด็นหารือ คือ “การนําเงินอุดหนุนท่ัวไป งบคาใชจายบุคลากร ไปดําเนินการจายเปน
สวัสดิการ สิทธิประโยชน หรือคาตอบแทนในการปฏิบัติงานแกพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะอื่น เชน เงินสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการคารักษาพยาบาล สวัสดิการคาการศึกษาบุตร เงินสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งกําหนดโดยระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศมหาวิทยาลัย 
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย” 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

 ๑. พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 ๒. กฎกระทรวงฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พ.ศ. ๒๕๓๐  
 ๓. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ท่ี กค 0409.6/ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 
 ๔. หนังสือกรมบัญชีกลางดวนที่สุดที่ กค 0402.2/046379 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560 

5. หนังสือจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรมสํานักงาน
สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เรื่อง ตอบขอหารือเกี่ยวกับอํานาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบ
คาใชจายบุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รายละเอียดตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๗.๔/ว ๓๒ 

 6. บันทึกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เร่ือง การใชเงินงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
ท่ัวไปเพ่ือใชในการจางพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เร่ืองเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินงานเพ่ือจัดตั้ง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดังน้ี 

1.เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะทะเบียนแลว พ.ศ. ... โดยผานที่ปรึกษา
ดานกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  

2. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ การนํางบประมาณสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสวนของนายจาง (มหาวิทยาลัย) ในอัตรารอยละสามของเงินเดือน ตามแหลง
งบประมาณในการจาง  

ท้ังนี้ เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตามขอ 1 และ 2 ใหดําเนินการเมื่อกรมบัญชีกลาง
อนุมัติใหนํางบประมาณหมวดเงินอุดหนุน รายการคาใชจายบุคลากร มาสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยในสวนของนายจาง (มหาวิทยาลัย) หรือ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ตอบขอหารือเกี่ยวกับอํานาจในการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป ประเภท
คาใชจายบุคลากร โดยมหาวิทยาลัยสามารถนําเงินอุดหนุนทั่วไปดังกลาวไปจายเปนสวัสดิการ สิทธิประโยชน หรือ
คาตอบแทนในการปฏิบัติงานแกพนักงานมหาวิทยาลัยในลักษณะอ่ืน ตามระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ
มหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 

ทั้งนี้ ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
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1. ปรับวิธีการทํางาน เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ ตาม
เอกสารการหารือ เพ่ือเตรียมการในสวนท่ีเกี่ยวของ 

2. ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยมีเง่ือนไข เพื่อใหทันตอการเสนอขอ
งบประมาณ 

  
 มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบ กองการเจาหนาที่ เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณาแนวทาง

โดยมีเงื่อนไข และใหนําเสนอผานที่ปรึกษากฎหมาย 
 

 4.25 แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คอส.) 
 คณบดีคณะบริหารศาสตร เสนอท่ีประชุม ตามที่ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเท่ียว ได

กอตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเริ่มแรก เพ่ือใหเปนสถานฝกปฏิบัติการดานการเรียนการสอนของคณะบริหารศาสตร 
คณะศิลปศาสตร และคณะเกษตรศาสตร บรหิารและดําเนินงานภายใตขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถาน
ปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว กําหนดใหมีคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) ซึ่งแตงตั้งโดย
อธิการบดี ประกอบดวย  

(๑) อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
(๒) คณบดีคณะบริหารศาสตร       กรรมการ 
(๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร        กรรมการ 
(๔) คณบดีนอกจากคณบดีตามขอ (๒) และ (๓)   กรรมการ 

หรือผูอํานวยการสํานัก จํานวน ๒ ทาน 
(๕) ผูอํานวยการสํานักทรพัยสินและสิทธิประโยชน  กรรมการ 
(๖) ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒ ทาน   กรรมการ 
(๗) ประธานคณะกรรมการบริหารสถานปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ 

โรงแรมและการทองเท่ียว 
กรรมการตาม (๔) และ (๖) ใหอธิการบดีแตงต้ัง ตามคําเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ทั้งน้ีมีวาระในการดํารงตําแหนง ๒ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับตําแหนงและอาจไดรับตําแหนงใหมได 
ทั้งนี้ คณะกรรมการอํานวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว (คอส.) ชุดปจจุบัน จะหมด

วาระลงในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เพ่ือใหการบริหารจัดการของสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึงเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณา
รายชื่อคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) ตามขอ ๖ (๔) (๖) 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ 
 
 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
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๑. พิจารณารายชื่อคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) ตามขอ ๖ (๔) ใน
ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ ประเภทคณบดี 
หรอืผูอํานวยการสํานัก นอกเหนือจากคณะบดีคณะบริหารศาสตรและคณบดีคณะศิลปะศาสตร จํานวน ๒ ทาน 

๒. พิจารณารายชื่อคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการฯ (คอส.) ตามขอ ๖ (๖) ใน
ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว พ.ศ.๒๕๕๕ ประเภท
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๒ ทาน 

 

 ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ คณะกรรมการฯตามขอ 6(6) เห็นควรใหทาบทามใหมี
ผูทรงคุณวุฒิจากทั้งภาคเอกชน และหนวยงานราชการโดยแนบประวัติและผลงานนําเสนอที่ประชุมคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งตอ  

 
 มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ใหแตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ

ทองเที่ยว (คอส) ตามขอ 6(4) ในขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยสถานปฏิบัติการโรงแรมและ
การทองเท่ียว พ.ศ.2555 ดังน้ี 

1. คณบดีคณะเกษตรศาสตร  
2. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  

5.1 รายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 74 

รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่สํานักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ ไดรับผิดชอบการดาํเนินงานตามพันธกิจวิจัย บริการวิชาการและทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนั้น 
สํานักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอรายงานผลการดําเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 ดังน้ี 

สวนที่ 1 การบริหารงานวิจัย 
1.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการวิจัย งบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2562 

ประจํา ไตรมาส 4 
1.2 การบริหารโครงการวิจัยงบรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2562 
1.3 งานดานการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
1.4 การเผยแพรผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ  

สวนที่ 2 การบริหารงานโครงการบริการวิชาการแกชุมชน 
2.1 กิจกรรมดานบริการวิชาการปงบประมาณ 2562 ในรอบไตรมาสท่ี 3  

สวนที่ 3 การทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.1 การบริหารงานโครงการทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
3.2 (สธ.อพ) โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ สนองพระราชดําริ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
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เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบ ผลการดําเนินงาน โครงการวิจัย บริการวิชาการ 
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสท่ี 4 
 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ  

 

5.2 รายงานผลการดําเนินงานของศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ และมาตรฐานการวิจัย เสนอท่ีประชุม ตามท่ี ศูนย 
เคร่ืองมือวิทยาศาสตรรับผิดชอบใหบริการเครื่องมือวิทยาศาสตรและหองปฏิบัติการ เพ่ือรองรับ

การดําเนินงานวิจัยและการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา นักวิจัยและคณาจารยในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
ใหบริการวิชาการแกหนวยงานอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเปดใหบริการใชเครื่องมือวิทยาศาสตรและ
หองปฏิบัติการ บริการไนโตรเจนเหลว บริการน้ํากลั่นและน้ําปราศจากไอออน ตลอดจนหองประชุมสัมมนาเพื่อ
ใหบริการทางวิชาการและการถายทอดเทคโนโลยี เปนตน ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรขอสรุปรายงานผลการ
ดําเนินงานของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 ประกอบดวยสวนตางๆ ดังนี้  

1. จํานวนชั่วโมงการใหบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
2. รายไดจากการใหบริการของศูนยเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
3. รายงานผลการใชงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ 2562 
4. การจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 
5. โครงการประชาสัมพันธศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 
6. การฝกอบรมการใชเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
7. การประเมินความพึงพอใจในการเขารับบรกิารเครื่องมือวิทยาศาสตร 
8. กิจกรรมอ่ืนๆ 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบรายงานผลการดําเนินงานของศูนยเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร ประจําปงบประมาณ 2562 

 

  มติที่ประชุม :  รับทราบ    

                      

5.3 รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

นางอัมพร  ยิ่งยงวงศสกุล หัวหนาสํานักงานตรวจสอบภายใน เสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ขอ 13 (3) กําหนดให
หนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาท่ีความรับผิดชอบ “จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน” และ
มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ รหัส 1312 
กําหนดวา “การประเมินผลจากภายนอกตองจัดใหมีขึ้นอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยบุคคลหรือคณะบุคคลภายนอก
สวนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเปนอิสระ” ดังนั้น กรมบัญชีกลางจึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ เพ่ือใหงานตรวจสอบภายในภาคราชการมีความเขมแข็งและมีการปฏิบัติงานที่
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สอดคลองตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการที่
จัดทําขึ้นตามมาตรฐานสากล 

1.2 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเขารวมการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐคร้ังแรก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งมีผลการประเมินผานเกณฑการประกันคุณภาพ
งานตรวจสอบภายในภาครัฐ ในระดบั เปนไปตามมาตรฐาน 

1.3 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมบัญชีกลาง ไดกําหนดใหสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เขารวมการประเมินฯ โดยกรมบัญชีกลาง กําหนดประเด็นที่ใชในการประเมิน จํานวน 
16 ประเด็น ประกอบดวย ดานการกํากับดูแล (Governance) จํานวน 3 ประเด็น ดานบุคลากร (Staff) จํานวน 
3 ประเด็น ดานการจัดการ (Management) จํานวน 5 ประเด็น และดานกระบวนการ (Process) จํานวน 5 
ประเด็น ซึ่งสํานักงานตรวจสอบภายใน ไดจัดสงขอมูลและเอกสารประกอบการประเมินใหกรมบัญชีกลางในวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสํานกังานตรวจสอบภายใน มีผลคะแนนการประเมินภาพรวม 3.34 จาก 4 คะแนน 
(คิดเปนรอยละ 83.50) อยูในระดับ เปนไปตามมาตรฐาน (General Conforms: GC) 

 1.4 สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดรายงานสรุปผลการประเมินที่สําคัญใหอธิการบดีทราบ ตาม
บันทึกขอความที่ อว 0604.1.3/221 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และอธิการบดีไดมอบหมายใหสํานักงาน
ตรวจสอบภายในเสนอรายงานผลฯ ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งแจงเวียนใหทุกคณะ/
สํานัก/หนวยงานทราบ ทั้งนี้ สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดเผยแพรผลการประเมินดังกลาวไวบนเว็บไซตของ
สํานักงานตรวจสอบภายใน (www.ubu.ac.th/web/audit) แลว 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ  

1.ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 ขอ 13 
(3) กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบภายในมีหนาที่ความรับผิดชอบ “จัดใหมีการประกันคุณภาพงานตรวจสอบ
ภายใน”  
   2. มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสวนราชการ 
รหัส 1312 กําหนดวา “การประเมินผลจากภายนอกตองจัดใหมีขึ้นอยางนอยทุก ๆ 5 ป โดยบุคคลหรือคณะ
บุคคลภายนอกสวนราชการที่มีความเหมาะสมและมีความเปนอิสระ” 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

สํานักงานตรวจสอบภายใน ไดรายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพงาน
ตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ใหอธิการบดีทราบ ตามบันทึกขอความที่   
อว 0604.1.3/221 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2562 และอธิการบดีไดมอบหมายใหสํานักงานตรวจสอบภายในเสนอ
รายงานผลฯ ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบตอไป 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบ รายงานผลการดําเนินงานตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  มติที่ประชุม : รับทราบ 

 5.4 ปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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 ผูอํานวยการกองแผนงาน เสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่สํานักงบประมาณไดกําหนดปฏิทิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 และไดแจงการดําเนินงานใหสวนราชการถือปฏิบัติตาม
ปฏิทินดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหการจัดทํางบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เปนไปดวยความ
เรียบรอยและทันกําหนดเวลาที่สํานักงบประมาณกําหนด กองแผนงานจึงไดจัดทําปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหสอดคลองกับปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของสํานักงบประมาณ เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ทั้งน้ี ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ดังกลาว จะเปนปฏิทินเฉพาะการจัดทํางบประมาณรายจาย ตามมาตรา 45 (1) และมาตรา 45 (2) ของ
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 เทานั้น 

ก. กระบวนการจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจาย 
1. คณะ/วิทยาลัย/สํานัก จัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 ดังนี้ ในระหวางวันท่ี 10 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 
1.1) รายละเอียดคําของบประมาณรายจายงบลงทุน (ครุภัณฑและสิ่งกอสราง) 
1.2) งบคาจางชั่วคราว (คาจางชั่วคราวชาวตางประเทศท่ีมีสัญญาจาง และผูมีความรู 

ความสามารถพิเศษเปนอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา) 
1.3) เงินอุดหนุนคาจางพนักงาน (อัตราใหมนักเรียนทุน, เภสชัคูสัญญา, แพทยผูใชทุน) 
1.4) เงินอุดหนุนการบริการวิชาการแกสังคม และทาํนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
1.5) การจัดทําขอเสนอโครงการตามแผนงานบูรณาการ และแผนงานยุทธศาสตร 
1.6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาระบบการฝกปฏิบัติงาน ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ 

เภสัชกรรม เพ่ือรองรับการผลิตเภสัชกรคุณภาพสูการเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติของประเทศไทย,      เงิน
อุดหนุนเปนคาใชจายโครงการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย) 

1.7) รายละเอียดขอเสนอเบื้องตนงบประมาณรายจายเก่ียวกับคาใชจายบุคลากร  
คาสาธารณูปโภค และคาใชจายตามขอผูกพัน (ลักษณะรายจายประจําและ รายจายลงทุน)  

2. กองแผนงาน จัดทาํรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ดังนี้ ในระหวางวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 - 24 มกราคม 2563 

2.1) กองแผนงานจัดทํารายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 สงสํานักงานประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม และกระทรวงเจาภาพ
ในแผนบูรณาการ และแผนยุทธศาสตรตางๆ  

2.2) ประสานการจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณางบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 สงสํานักงบประมาณ สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม และ
กระทรวงเจาภาพในแผนบูรณาการ และแผน ยุทธศาสตรตางๆ  

2.3) กองแผนงาน บันทึกรายละเอียดคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในระบบ E-budgeting ของสํานักงบประมาณ 

3. กองแผนงาน สรปุรายละเอียดคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ในวันที่ 7 มกราคม 2563 

4. สํานักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจาประจําปงบปราณ พ.ศ. 2564  
และนําเสนอคณะรัฐมนตรี ในระหวางวันที่ 27 มกราคม 2563 - 10 มีนาคม 2563 
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5. คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจาประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พรอมแนวทางการปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใน
วันที่ 17 มีนาคม 2563 

6. คณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจาประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนําเสนอสภาผูแทนราษฎร ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 

ข. กระบวนการอนุมัติงบประมาณ 
7.  สภาผูแทนราษฎร พิจารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 วาระที่ 1 ในระหวางวันที่ 27 - 8 พฤษภาคม  2563 
8.  สภาผูแทนราษฎร พิจารณารางพระราชบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 วาระที่ 2-3 ในระหวางวันที่ 19 - 20 สิงหาคม 2563 
9.  วุฒิสภา พิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ 2564 

ในระหวางวันที่ 7 - 8 กันยายน 2563 
ค. กระบวนการบริหารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (การจัดทํา 

แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
10. กองแผนงาน เสนอปฏิทิน และแนวทางการในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนปฏิบัติ 

งานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบ ในวันท่ี 2 มิถุนายน 2563 

11. คณะ/หนวยงาน ดําเนินการดงันี้ ในระหวางวันที่ 3 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2563 
11.1) คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน จัดทําประมาณการรายรับเงินรายไดจาก

คาธรรมเนียมการศึกษา และประมาณการรายรับจากแหลงอ่ืน (นอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษา) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

11.2) คณะ/วิทยาลัย/สํานัก/หนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

12. กองแผนงาน เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  
ประจําปรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการนโยบายดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ (ครั้งที่ 1) ในวันท่ี 30 
กรกฎาคม 2563 

13. กองแผนงาน เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะในการ
ปรับปรงุ (ครั้งท่ี 1) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

14. กองแผนงาน เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการนโยบายดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และ
งบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาใหขอเสนอแนะ (ครั้งที่ 2) ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 

15. กองแผนงาน เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (คร้ังที่ 2) 
ในวันที่ 1 กันยายน 2563 

16. คณะ/หนวยงานบันทึกโครงการแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
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ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในระบบ UBUFMIS ในระหวางวันที่ 15 - 19 กันยายน 2563 
17. กองแผนงาน อนุมัติจัดสรรตั้งยอดงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  

2564 ในระบบ UBUFMIS ในระหวางวันที่ 22 - 30 กันยายน 2563 
18. กองแผนงาน เสนอ (ราง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติ ในวันที่ 26 กันยายน 
2563 
  19. กองแผนงาน แจงเวียนแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจาย  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไปยังคณะ/หนวยงานเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ในวันท่ี 26 กันยายน 2563  

ง. กระบวนการติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

กองแผนงาน กําหนดปฏิทินในการกํากับติดตามเรงรัดการดําเนินงานและการเบิกจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกสิ้นไตรมาส เพ่ือรายงานตอคณะกรรมการนโยบาย
ดําเนินงานดานนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือทราบปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
  มติที่ประชุม : รับทราบ  
 
  5.5 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รองอธิการบดีฝายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อทราบ ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดจัดการแถลงขาวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 น้ัน 

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดเสร็จสิ้นแลว  

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดคะแนนเทากับรอยละ 87.65 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานระดับ A และอยูในลําดับที่  31 จากจํานวนทั้งหมด 80 หนวยงานประเภท
สถาบันอุดมศึกษา  
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวของตามลําดับข้ันตอน 

อธิการบดีเห็นชอบใหแจงผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 




