
๑ 
  

 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๙/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
             ๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน...   



๒ 
  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
        

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์
๓. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๖. นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์      คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๘. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป       คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๙. นายเสวก  บุญกาญจน์        นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยได้ลาประชุม  จ านวน ๑ ท่าน  ดังนี้  
 

  ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
   

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒ ขอแสดงความยินดีกับนายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ 
   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ต าแหน่ง
อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ  สังกัดส านักงานที่ปรึกษากฎหมาย  ส านักงานอัยการสูงสุด  และเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้รับต าแหน่งใหม่เป็นอัยการพิเศษฝ่าย (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ๔) ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ 
  
           ในโอกาส… 



๕๐ 
  

   ๔.๑.๑.๓  (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
                 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา             
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
ดังนี้ 

1. แผนภาครับ     รวมทั้งสิ้น 1,85 ,085,000 บาท จ าแนกเป็น 
1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน   จ านวน       869,049,300 บาท 
1.2 เงินรายได้   จ านวน       988,035, 00 บาท 
 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน     560,065,100 บาท 
 2) เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน     389,241, 00 บาท 
 3) เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน        38, 28,900 บาท 
ทั้งนี้  จากแผนภาครับดังกล่าว  มีเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยจ านวน  45,038,300 บาท  
 

 รายละเอียดตามตารางสรุปประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้  และเงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1...   



๕๑ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 การสร้างรายได้
จากการจัดการ
หลักสูตร Non 

Degree

 รายได้จาก
ศิษย์เก่าและ
แหล่งทุน

บริจาคอ่ืนๆ

 ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

 ทุนวิจัยภายนอก  รายได้จากบริการ
วิชาการ

 รายได้จากศูนย์
เคร่ืองมือ 

และศูนย์ทดสอบ 

 รายได้จาก
โรงพยาบาล 

 รายได้จากการ
บริหาร

จัดการทรัพยากร 
และทรัพย์สิน 

 รายได้จาก
โครงการผลิต

แพทย์ 
(สบพช.)
(ว.แพทย์)

 รายได้จาก
ศูนย์พัฒนา

เด็ก

 จัดสรรเข้า
ทุนส ารอง

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=ต้ังแต่(5)
ถึง(15)

(17) (18)=(4)+(16)+(17) (19)=(3)+(18)

1 คณะวิทยาศาสตร์  100,190,050        33,108,400      1,000,000       1,100,000         10,000      4,000,000       23,000,000       2,200,000                      -            960,000                     -                  -                     -      32,270,000    5,251,600      70,630,000       170,820,050

2 คณะเกษตรศาสตร์    58,903,820        16,908,700         900,000       2,374,000         30,000      8,937,250         3,250,000          115,000                      -        6,427,000                     -                  -                     -      22,033,300               -        38,942,000         97,845,820

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์    60,919,660        37,203,700      1,000,000       1,800,000                   -   4,352,584           15,000,000       1,875,000                      -              30,000                     -                  -                     -       24,057,600    2,741,400      64,002,700      124,922,360

4 คณะศิลปศาสตร์    54,972,640        35,685,500      4,988,000          400,000                   -        3,000,000         3,150,000                      -                        -              60,000                     -                  -                     -       11,598,000    3,540,900      50,824,400       105,797,040

5 คณะเภสัชศาสตร์    82,960,760        27,198,100      1,000,000       1,800,000         50,000      4,375,000            875,000       1,500,000                      -                        -                       -                  -                     -         9,600,000   14,606,800      51,404,900       134,365,660

6 คณะบริหารศาสตร์    24,243,080        75,329,200      1,480,000          500,000                   -        1,125,000       13,950,000                      -                        -                       -                  -                     -       17,055,000    8,165,400     100,549,600       124,792,680

7 คณะพยาบาลศาสตร์    19,687,380        18,672,600      4,800,800            60,000                   -        2,079,550       13,605,000                      -                        -                        -                       -                  -                     -       20,545,400               -        39,218,000         58,905,380

8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  118,129,800        29,931,800                     -            710,000                   -        2,000,000         1,635,800                      -      22,852,200          844,800    41,160,000    976,000                   -      70,178,800     4,000,000    104,110,600       222,240,400

9 คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

     4,427,360        11,840,600         500,000          250,000                   -           770,000               40,000                      -                        -              30,000                     -                  -                     -         1,590,000               -        13,430,600         17,857,960

10 คณะนิติศาสตร์      2,549,520        24,817,800      1,510,800          200,000                   -           300,000       12,960,780                      -                        -                        -                       -                  -                     -      14,971,600               -        39,789,400        42,338,920

 เงินคงเหลือ
คงเหลือสะสม 

ท่ีขอใช้ปั 2562

 รวมประมาณการ
รายรับเงินรายได้ 

รวมประมาณการ
รายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา, รายรับ

แหล่งอ่ืน, เงินคงเหลือ
สะสม และเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

ล าดับท่ี คณะ  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 ประมาณการ
รายรับ

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(ร้อยละ 100)

ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (ร้อยละ 100) รวมประมาณการ
รายรับจากแหล่งอ่ืน

 
 
 



๕๒ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 การสร้างรายได้
จากการจัดการ
หลักสูตร Non 

Degree

 รายได้จาก
ศิษย์เก่าและ
แหล่งทุน

บริจาคอ่ืนๆ

 ทรัพย์สิน
ทางปัญญา

 ทุนวิจัยภายนอก  รายได้จากบริการ
วิชาการ

 รายได้จากศูนย์
เคร่ืองมือ 

และศูนย์ทดสอบ 

 รายได้จาก
โรงพยาบาล 

 รายได้จากการ
บริหาร

จัดการทรัพยากร 
และทรัพย์สิน 

 รายได้จาก
โครงการผลิต

แพทย์ 
(สบพช.)
(ว.แพทย์)

 รายได้จาก
ศูนย์พัฒนา

เด็ก

 จัดสรรเข้า
ทุนส ารอง

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10%

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)=ต้ังแต่(5)
ถึง(15)

(17) (18)=(4)+(16)+(17) (19)=(3)+(18)

11 คณะรัฐศาสตร์      4,990,080        26,485,200                     -              50,000                   -        4,500,000            800,000                      -                        -              30,000                     -                  -                     -         5,380,000               -        31,865,200         36,855,280

12 ส านักงานอธิการบดี/
มหาวิทยาลัย

 313,888,150      143,959,300 1,708,000           8,431,200   3,000,000      1,175,200       50,550,430    13,400,000                      -      23,092,850                     -                  -                     -    101,357,700       422,800    245,739,800       559,627,950

13 เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย                 -          41,781,500                     -                        -                     -                       -                          -                        -                        -                        -                       -                  -     3,256,800      3,256,800               -        45,038,300         45,038,300

14 ส านักวิทยบริการ    16,697,160        18,576,500                     -                        -                     -                       -                 10,000                      -                        -            109,000                     -                  -                     -           119,000               -        18,695,500         35,392,660

15 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

     6,413,940        18,566,200                     -                        -                     -                       -                 87,500                      -                        -              62,500                     -                  -                     -           150,000               -        18,716,200        25,130,140

16 ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

         75,900                          -                       -                        -                     -                       -                          -                        -                        -      32,634,030                     -                  -                     -      32,634,000               -        32,634,000         32,709,900

17 โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                -                            -                       -                        -                     -                       -                          -                        -                        -      12,000,000                     -                  -                     -       12,000,000               -        12,000,000         12,000,000

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                -                            -                       -                        -                     -                       -                          -                        -                        -      10,444,500                     -                  -                     -       10,444,500               -        10,444,500         10,444,500

รวมท้ังส้ิน   869,049,300    560,065,100  18,887,600  17,675,200  3,090,000  36,614,584  138,914,510   19,090,000  22,852,200  86,724,680  41,160,000   976,000  3,256,800  389,241,700  38,728,900    988,035,700     1,857,085,000

 เงินคงเหลือ
คงเหลือสะสม 

ท่ีขอใช้ปั 2562

 รวมประมาณการ
รายรับเงินรายได้ 

รวมประมาณการ
รายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา, รายรับ

แหล่งอ่ืน, เงินคงเหลือ
สะสม และเงิน

งบประมาณแผ่นดิน

ล าดับท่ี คณะ  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 ประมาณการ
รายรับ

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(ร้อยละ 100)

ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (ร้อยละ 100) รวมประมาณการ
รายรับจากแหล่งอ่ืน

 



๕๓ 
  

กองแผนงานจึงสรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 ดังตารางที่ 2  

 
ตารางท่ี 2  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
               พ.ศ. 2560-2562 
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,105,236,400 947,904,800 869,049,300 

2. เงินรายได ้ 837,326,300 905,685,500 988,035,700 

2.1 ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

547,499,900 560,430,200 560,065,100 

2.2 ประมาณการรายรับจากแหล่งอื่น 253,506,600 305,567,300 389,241,700 

2.3 เงินรายได้คงเหลือสะสม 36,319,800 39,688,000 38,728,900 

รวมทั้งสิ้น 1,942,562,700 1,853,590,300 1,857,085,000 
 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวด 5 วิธีการ
งบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับใน
แต่ละปี  และในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น 
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็น
รายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่
ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย รายละเอียดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2561  

ดังนั้น คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท าประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท า
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี  ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

2. แผนภาคจ่าย   รวมทั้งสิ้น  1,700,909,000 บาท จ าแนกเป็น 
1.1 เงินงบประมาณแผ่นดิน   จ านวน       869,049,300  บาท 
1.2 เงินรายได้   จ านวน       831,859,700  บาท 
 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน     456,408,500  บาท 
 2) เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน     336,722,300  บาท 
 3) เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน        38,728,900  บาท 
ทั้งนี้ จากแผนภาคจ่ายดังกล่าว  มีเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยจ านวน 45,038,300 บาท  
           
 

ตารางท่ี 3 …  



๕๔ 
  
ตารางท่ี 3  สรุปประมาณการรายรับเงินรายได้ (ร้อยละ 100) และประมาณการรายจ่าย (ร้อยละ 80)  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

เงินรายได้  ประมาณการรายรับ  
(ร้อยละ 100)  

 ประมาณการรายจ่าย  
(ร้อยละ 80)  

 ผลต่าง  
(ร้อยละ 20)  

1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 560,065,100 456,408,500 103,656,600 
2. เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน 389,241,700 336,722,300 52,519,400 
3. เงินรายได้คงเหลือสะสม 38,728,900 38,728,900 - 
รวมทั้งสิ้น 988,035,700 831,859,700 156,176,000 
 

 ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จะมีประมาณการเงินคงเหลือจากเงินรายได้ (ร้อยละ 20) จากประมาณ
การรายรับเงินรายได้ (ร้อยละ 100)  และประมาณการายจ่ายเงินรายได้ (ร้อยละ 80) อยู่จ านวน 156,1 6,000 
บาท  

กองแผนงานสรุปรายละเอียดประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้  และเงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
พ.ศ. 2560 หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปด
สิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี  ดังตารางที่ 4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
  
ตารางท่ี 4  สรุปประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินคงเหลือสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 การสร้างรายได้
จากการจัดการ
หลักสูตร Non 

Degree

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

1 คณะวิทยาศาสตร์  100,190,050    26,486,700          800,000       1,100,000         10,000      3,200,000       18,400,000      1,760,000                      -           768,000                     -                     -                     -         26,038,000     5,251,600     57,776,300     157,966,400

2 คณะเกษตรศาสตร์    58,903,820    13,527,000          720,000       2,374,000         30,000      7,149,800         2,600,000           92,000                      -        5,141,600                     -                     -                     -         18,107,400                -       31,634,400       90,538,200

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์    60,919,660    29,763,000          800,000       1,800,000                   -        3,482,067       12,000,000      1,500,000                      -             24,000                     -                     -                     -         19,606,100     2,741,400     52,110,500     113,030,200

4 คณะศิลปศาสตร์    54,972,640     28,548,400      3,990,400          400,000                   -        2,400,000         2,520,000                     -                        -             48,000                     -                     -                     -           9,358,400     3,540,900     41,447,700       96,420,300

5 คณะเภสัชศาสตร์    82,960,760    21,758,500          800,000       1,800,000         50,000      3,500,000             700,000      1,200,000                      -                       -                       -                     -                     -           8,050,000    14,606,800     44,415,300    127,376,100

6 คณะบริหารศาสตร์    24,243,080    60,263,400      1,184,000          500,000                   -            900,000       11,160,000                     -                        -                       -                       -                     -                     -         13,744,000     8,165,400     82,172,800     106,415,900

7 คณะพยาบาลศาสตร์    19,687,380    14,938,100      3,840,640            60,000                   -        1,663,640       10,884,000                     -                        -                       -                       -                     -                     -         16,448,300                -       31,386,400       51,073,800

8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  118,129,800    23,945,400                      -            710,000                   -        1,600,000         1,308,640                     -      22,852,200         675,840    41,160,000       780,800                   -         69,087,500      4,000,000     97,032,900     215,162,700

9 คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

     4,427,360      9,472,500          400,000          250,000                   -            616,000               32,000                     -                        -             24,000                     -                     -                     -           1,322,000                -       10,794,500       15,221,900

10 คณะนิติศาสตร์      2,549,520    19,854,200      1,208,640          200,000                   -            240,000       10,368,624                     -                        -                       -                       -                     -                     -         12,017,300                -       31,871,500       34,421,000

ล าดับ
ท่ี

คณะ  รวม
งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(ร้อยละ 80)

ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (ต้ังประมาณการรายจา่ยร้อยละ 80) รวมประมาณการ
รายจา่ยเงินรายได้

จาก
แหล่งอ่ืน
(ปรับ)

 รวมเงินคงเหลือ
สะสม

 รวมประมาณการ
รายจา่ยเงินรายได้
และเงินคงเหลือ

สะสม

รวมประมาณการ
รายจา่ย

เงินรายได้ 
และเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 รายได้จาก
โรงพยาบาล 

 รายได้จากการ
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร และ
ทรัพย์สิน 

 รายได้จาก
โครงการผลิต

แพทย์ 
(สบพช.)
(ว.แพทย์)

 รายได้จาก
ศูนย์พัฒนาเด็ก

(ว.แพทย์)

 ประมาณการ
รายรับ (ร้อย
ละ 10) เข้า
เงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย

 รายได้จากศิษย์
เก่าและ

แหล่งทุนบริจาค
อ่ืนๆ

 ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รายได้จากบริการ
วิชาการ

 รายได้จากศูนย์
เคร่ืองมือ 

และศูนย์ทดสอบ

 
 
 



๕๖ 
  
ตารางท่ี 4  สรุปประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินคงเหลือสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 การสร้างรายได้
จากการจัดการ
หลักสูตร Non 

Degree

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

11 คณะรัฐศาสตร์      4,990,080    21,188,200                      -              50,000                   -        3,600,000             640,000                     -                        -             24,000                     -                     -                     -           4,314,000                -       25,502,200       30,492,300

12 ส านักงานอธิการบดี/
มหาวิทยาลัย

 313,888,150  115,167,400      1,229,800       8,431,200    3,000,000      1,165,400       50,550,430   11,808,000                      -     17,520,500                     -                     -                     -         93,705,300        422,800    209,295,500     523,183,700

13 เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย                 -      41,781,500                      -                        -                     -                        -                           -                       -                        -                       -                       -                     -      3,256,800         3,256,800                -       45,038,300       45,038,300

14 ส านักวิทยบริการ    16,697,160    14,861,200                      -                        -                     -                        -                   8,000                     -                        -             87,200                     -                     -                     -                 95,200                -        14,956,400       31,653,600

15 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

     6,413,940    14,853,000                      -                        -                     -                        -                 70,000                     -                        -             50,000                     -                     -                     -               120,000                -       14,973,000       21,386,900

16 ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

         75,900                 -                        -                        -                     -                        -                           -                       -                        -     23,496,502                     -                     -                     -         23,496,500                -       23,496,500       23,572,400

17 โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                -                   -                        -                        -                     -                        -                           -                       -                        -        9,600,000                     -                     -                     -           9,600,000                -          9,600,000         9,600,000

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

                -                   -                        -                        -                     -                        -                           -                       -                        -        8,355,600                     -                     -                     -           8,355,600                -         8,355,600         8,355,600

รวมท้ังส้ิน   869,049,300   456,408,500  14,973,480  17,675,200  3,090,000  29,516,907  121,241,694  16,360,000  22,852,200  65,815,242  41,160,000     780,800  3,256,800  336,722,300   38,728,900   831,859,700   1,700,909,000

ล าดับ
ท่ี

คณะ  รวม
งบประมาณ

แผ่นดิน

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา

(ร้อยละ 80)

ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน (ต้ังประมาณการรายจา่ยร้อยละ 80) รวมประมาณการ
รายจา่ยเงินรายได้

จาก
แหล่งอ่ืน
(ปรับ)

 รวมเงินคงเหลือ
สะสม

 รวมประมาณการ
รายจา่ยเงินรายได้
และเงินคงเหลือ

สะสม

รวมประมาณการ
รายจา่ย

เงินรายได้ 
และเงิน

งบประมาณ
แผ่นดิน 

 รายได้จาก
โรงพยาบาล 

 รายได้จากการ
บริหาร
จัดการ

ทรัพยากร และ
ทรัพย์สิน 

 รายได้จาก
โครงการผลิต

แพทย์ 
(สบพช.)
(ว.แพทย์)

 รายได้จาก
ศูนย์พัฒนาเด็ก

(ว.แพทย์)

 ประมาณการ
รายรับ (ร้อย
ละ 10) เข้า
เงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย

 รายได้จากศิษย์
เก่าและ

แหล่งทุนบริจาค
อ่ืนๆ

 ทรัพย์สินทาง
ปัญญา

 ทุนวิจัย
ภายนอก

 รายได้จากบริการ
วิชาการ

 รายได้จากศูนย์
เคร่ืองมือ 

และศูนย์ทดสอบ

 
 



๕๗ 
  
ทั้งนี้ การตั้งประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน อาทิเช่น  การหารายได้จากการ
บริหารจัดหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่  การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่าและทุน
บริจาคอ่ืนๆ เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย  จ านวนเงินจากแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก  รายได้จากการให้บริการวิชาการ  รายได้จากศูนย์ทดสอบและศูนย์เครื่องมือต่างๆ รายได้จาก
โรงพยาบาล  รายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากรและทรัพย์สิน  เป็นต้น มหาวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบายในการ
ด าเนินงานโดยให้คณะ/หน่วยงานจะตั้งโครงการรองรับการด าเนินงานตามจ านวนเงินและที่มาของแหล่งเงินข้างต้น       
ที่คณะ/หน่วยงานประมาณการรายรับตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ไว้ในระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน
กองทุน โดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ  และระบบบัญชีต้นทุนรายกิจกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBUFMIS)  และคณะ/หน่วยงานจะเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการได้ต่อเมื่อมีการโอนงบประมาณ หรือน าส่งเงิน
งบประมาณเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (คณะ/หน่วยงาน และกองคลัง จะตรวจสอบยอดงบประมาณร่วมกัน    
และมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินให้ส่วนราชการ/หน่วยงานภายนอกที่โอนงบประมาณมายังมหาวิทยาลัย)  
จากนั้นคณะ/หน่วยงานที่จะเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นมายังกองคลัง  ต้องมีส าเนาใบน าส่ง
เงินของโครงการเพ่ือใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการดังกล่าว และในขั้นการเบิกจ่าย  คณะ/หน่วยงาน
จะขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ  

 

ประมาณการรายจ่ายจากประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาดังกล่าวข้างต้นของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก ไม่เพียงพอในการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  และส านักงานอธิการบดี  ได้พิจารณาน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นประมาณการรายรับ
เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย  รวมทั้งสิ้น  38,728,900  บาท   เนื่องจากมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการ ภายใต้กรอบงบประมาณที่ มีอยู่อย่างจ ากัดไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  
รายละเอียดตามตารางที่ 5 และตารางท่ี 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
  
ตารางสรุป 5   สรุปคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 ยอดคงเหลือ  ณ วันท่ี

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

1. คณะวิทยาศาสตร์ -378,719.71 -                     -378,719.71 34,785,882.09    4 กันยายน 2561 5,251,600.00    29,534,282.09    34,407,162.38    5,251,600.00    29,155,562         
2. คณะเภสัชศาสตร์ 7,530,206.55      4,016,900.00    3,513,306.55      71,149,271.45    30 มิถุนายน 2561 10,589,900.00 60,559,371.45    78,679,478.00    14,606,800.00 64,072,678         
3. คณะบริหารศาสตร์ 144,098,232.10 8,165,400.00    135,932,832.10 40,457,681.37    30 มิถุนายน 2561 -                     40,457,681.37    184,555,913.47 8,165,400.00    176,390,513       
4. คณะศิลปศาสตร์ 15,975,570.97    3,540,900.00    12,434,670.97    69,704,700.46    31 สิงหาคม 2561 -                     69,704,700.46    85,680,271.43    3,540,900.00    82,139,371         
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20,564,462.37    970,800.00       19,593,662.37    79,166,070.70    30 มิถุนายน 2561 1,770,600.00    77,395,470.70    99,730,533.07    2,741,400.00    96,989,133         
 6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 42,055,765.73    4,000,000.00    38,055,765.73    -                       - -                     -                       42,055,765.73    4,000,000.00    38,055,766         
 7. ส านักงานอธิการบดี 
(กองทุนพัฒนาบุคลากร) 422,855.75         422,800.00       55.75                   -                       - -                     -                       422,855.75         422,800.00       55.75                   
รวม 230,268,373.76 20,694,000.00 209,151,573.76 295,263,606.07 - 17,612,100.00 277,651,506.07 525,531,979.83 38,728,900.00 486,803,024.08 

หมายเหตุ

3. คณะเภสัชศาสตร์ มีรายการผูกพันสมทบค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    ปี 2562    จ านวน  10,589,900 บาท
    ปี 2564    จ านวน  23,104,200 บาท
    รวม    33,694,100 บาท
    รายการผูกพันค่าควบคุมงานก่อสร้าง
    ปี 2562    จ านวน  3,790,600   บาท
    ปี 2563    จ านวน  5,054,100  บาท
    ปี 2564    จ านวน 1,263,500  บาท
    รวม     10,108,200  บาท
    ดังน้ัน คณะเภสัชศาสตร์จะมียอดผูกพันเพ่ือขอใชเ้งินคงเหลือสะสมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จ านวน
ท้ังส้ิน 43,802,300 บาท

 รวมขอใช้
เงินรายได้คงเหลือ

สะสม
ปี 2562

เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีคณะ/วิทยาลัยคณะ/วิทยาลัย
 คงเหลือ ขอใช้ปี 2562 ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 
2561

 ยอดคงเหลือ  คงเหลือ ขอใช้ปี 2562
 รวมเงินรายได้
คงเหลือสะสมท่ี
มหาวิทยาลัย 

และคณะ/วิทยาลัย

 1. เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย มาจากรายการ สรุปเงินรับฝากคงเหลือ คณะ/ส านัก ท่ีอยู่ส่วนกลาง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2561 จากกองคลัง ยกเว้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เป็นข้อมูลจากรายงานของวิทยาลัยฯ 
ณ วันท่ี 31 สิงหาคม 2561

 2. เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีคณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรายงานทุกบัญชเีงินฝากของคณะ (ท้ังน้ี หากไม่รวมบัญชท่ีีผูกพันเพ่ือจ่ายในการอ่ืน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีเงินรายได้คงเหลือสะสม
จ านวน 74,421,087.26 บาท)

(5)

คงเหลือ

 



๕๙ 
  
ตารางสรุป 6  สรุปการขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
6.1 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
 

แหล่งงบประมาณ รายการ
ค่าใช้จา่ย

จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2
 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผน
งบประมาณรายจา่ย

เงินรายได้คงเหลือสะสม อยู่มหาวิทยาลัย 
โครงการผลิตแพทย์(สบพช.)

รายจ่ายอ่ืนๆ        4,000,000 8 เพ่ือช าระหน้ีเงินยืมทุน
ส ารองมหาวิทยาลัย

โครงการช าระหน้ีเงินยืมทุน
ส ารองมหาวิทยาลัยฯ

4,000,000        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
  
6.2 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะเภสัชศาสตร์  
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี
 2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์คงเหลือสะสม 
ท่ีจัดเก็บท่ีคณะเภสัชศาสตร์

 - ค่าก่อสร้าง 
(โครงการสมทบค่า
ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม
การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ)

       10,589,900 (1) เพ่ือสมทบงบประมาณ
แผ่นดิน หรือสมทบกับเงินท่ีผู้
มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการ
ก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือ
จัดซ้ือท่ีดิน

คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  ในวงเงิน 192,537,900 บาท ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวนเงิน 158,843,800 บาท  และต้องใชเ้งินรายได้สมทบการด าเนินการก่อสร้างดังกล่าว 
จ านวนเงินท้ังส้ิน 33,694,100 บาท  เน่ืองจากงบก่อสร้างดังกล่าวเป็นงบผูกพัน 3 ปี  ซ่ึงต้องใช้
เงินรายได้สมทบการก่อสร้างแบ่งงวดงานแต่ละปีดังเอกสารท่ีแนบ 1 สรุปได้ดังน้ี
 - งวดท่ี 1-9 (ปีงบประมาณ 2562) จ านวนเงิน 10,589,900 บาท
 - งวดท่ี 22-24 (ปีงบประมาณ 2564) จ านวนเงิน 23,104,200 บาท
       ดังน้ัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ
แผ่นดินมาด าเนินการก่อสร้าง งวดท่ี 1-9 ในปีงบประมาณ 2562 จ านวนเงิน 31,768,600 
บาท ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร์ ต้องใชเ้งินรายได้มาสมทบค่าก่อสร้างตามงวดงานท่ีก าหนดไว้ในแผนการ
เบิกจ่ายค่าก่อสร้าง  โดยในปี 2562 ต้องใชเ้งินรายได้สมทบเป็นเงินท้ังส้ิน 10,589,900 บาท 
และในปี 2564 มีการใชเ้งินรายได้มาสมทบค่าก่อสร้างส่วนท่ีเหลือท่ีต้องสมทบด้วยเงินรายได้  
จ านวนเงิน 23,104,200 บาท  ในการน้ี จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือ
สะสมในส่วนเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์) ในปีงบประมาณ 
2562  เป็นจ านวนเงิน 10,589,900 บาท มาสมทบค่าก่อสร้างดังกล่าว เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการก่อสร้างได้ตามเป้าหมายและแผนท่ีก าหนด

โครงการสมทบการก่อสร้าง
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
  
6.2 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะเภสัชศาสตร์ (ต่อ)  
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี
 2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

เงินรายได้คงเหลือสะสมในส่วนของ
คณะเภสัชศาสตร์ท่ีจัดเก็บท่ี
มหาวิทยาลัย
(เป็นเงินเหลือจ่ายสะสมเงินกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะ
เภสัชศาสตร์ท่ีตัดโอนมาท่ีมหาวิทยาลัย
เป็นค่าจ้างออกแบบอาคารนวัตกรรม
การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ปีงบประมาณ 2561 (ได้รับอนุมัติให้
ด าเนินงานในวงเงิน 10,108,200 
บาท ภายหลังเปิดซองและประกาศ
ราคาผู้ได้รับการคัดเลือก จ านวนเงิน 
6,950,000 บาท  คงเหลือเงิน 
3,158,200 บาท  และเงินรายได้
คงเหลือสะสมท่ีจัดเก็บท่ีมหาวิทยาลัย  
จ านวนเงิน 632,400 บาท รวมเป็น
เงิน 3,790,600 บาท

 - ค่าควบคุมงาน 
(โครงการสมทบการ
ก่อสร้างอาคารนวัตกรรม
การเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่า
ควบคุมงาน)   )

         3,790,600 (1) เพ่ือสมทบงบประมาณ
แผ่นดิน หรือสมทบกับเงินท่ีผู้
มอบให้เพ่ือประโยชน์ในการ
ก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือ
จัดซ้ือท่ีดิน

 เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายโครงการสมทบค่าควบคุมงานการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ด าเนินงานก่อสร้าง ในวงเงิน 
192,537,900 บาท ซ่ึงเป็นงบผูกพัน 3 ปี มีแผนการเบิกจ่ายค่าควบคุมงานก่อสร้างคิดเป็นร้อย
ละ 5.25 ของงบประมาณค่าก่อสร้างท้ังหมด โดยแบ่งการเบิกจ่ายค่าควบคุมงานดังกล่าวตามงบ
ผูกพัน 3 ปี  ดังน้ี 
 - ปีท่ี 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) งวดท่ี 1-9  - ระยะเวลาควบคุมงาน จ านวน 9 เดือน (เดือน
มกราคม - กันยายน 2562)  ค่าควบคุมงานเท่ากับ  3,790,600 บาท 
 - ปีท่ี 2 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563) งวดท่ี 10-21 - ระยะเวลาควบคุมงาน 12 เดือน ค่าควบคุม
งานจ านวนเงิน 5,054,100 บาท
 - ปีท่ี 3 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) งวดท่ี 22-24 - ระยะเวลาควบคุมงาน 3 เดือน ค่าควบคุม
งานจ านวนเงิน 1,263,500 บาท 
     รวมงบค่าควบคุมงานก่อสร้างผูกพัน 3 ปี เป็นเงินท้ังส้ิน 10,108,200 บาท (ท้ังน้ี ในการ
เบิกจ่ายค่าควบคุมงานดังกล่าวจะข้ึนกับวงเงินค่าก่อสร้างท่ีเปิดซองได้) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จึงใคร่ขออนุมัติใชเ้งินรายได้สะสมคงเหลือในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์ท่ีจัดเก็บท่ี
มหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นค่าควบคุมงานก่อสร้างในปีท่ี 1 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) วงเงินรวมท้ังส้ิน
 3,790,600 บาท  ท้ังน้ี  เพ่ือให้สามารถด าเนิน การก่อสร้างอาคารได้ตามแบบรูปรายการและ
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องมีงบประมาณรองรับการด าเนินงานด้านน้ี

โครงการสมทบการก่อสร้าง
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่า
ควบคุมงาน)
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6.2 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะเภสัชศาสตร์  (ต่อ)  
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี
 2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

เงินรายได้จากเงินบริจาคคงเหลือ
สะสมท่ีจัดเก็บท่ีมหาวิทยาลัย 
(โครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุ
ไพฑูรยประภาตถาคต)

 - เงินอุดหนุนท่ัวไป 
(โครงการสืบสานประเพณี
สักการะบูชาองค์
พระไภสัชคุรุไวฑูรย
ประภาตถาคต)

            226,300 (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุงอาคาร หรือส่ิงปลูก
สร้างอ่ืนหรือจัดซ้ือท่ีดิน รวมท้ัง
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินการดังกล่าว และ
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ท้ังน้ี เพ่ือ
ประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

เน่ืองจากเงินเหลือจ่ายสะสมจากโครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรย
ประภาตถาคต เป็นเงินรายได้จากการบริจาคโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สมทบการก่อสร้าง การปรับปรุง และด าเนินงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับ
หอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปประจ าวิชาชพีและประจ าคณะเภสัชศาสตร์
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือธ ารงและสืบ
สานประเพณีอันดีงามของไทย บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักในคุณค่า 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นพันธกิจหลักและ
ยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของไทย ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการต้ังแผนงบประมาณโครงการ
ดังกล่าวน้ีต่อเน่ืองมาต้ังแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา โดยต้ังเป็นงบ
ผูกพันเพ่ือรองรับการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับหอพระ จนกว่าการเบิกจ่าย
งบประมาณโครงการซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจะครบถ้วน
ท้ังหมด  ในปีงบประมาณ 2562 ขอต้ังแผนงบประมาณเพ่ือรองรับในกรณี
ท่ีมีการจัดกิจกรรมท าบุญและให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้ากราบสักการะบูชาองค์พระไภสัชคุรุ
ไวฑูรยประภาตถาคต (องค์บัว) เพ่ือ
เป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาก่อนการเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชพี
เภสัชกรรม อันเป็นการปลูกฝังขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากน้ี อาจจะใชใ้น
การจ้างเหมาซ่อมแซมหอพระในจุดท่ีมีการช ารุด ท้ังน้ี การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้บริจาค

โครงการสืบสานประเพณี
สักการะบูชาองค์พระไภสัชคุรุ
ไวฑูรยประภาตถาคต

      ท้ังน้ี โครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ด าเนินการโดยได้รับเงินบริจาค
รวมท้ังส้ิน  2,598,399.37 บาท  ได้เร่ิมด าเนินการต้ังแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นมาจนถึง
ปีงบประมาณ 2558 มีค่าใชจ่้ายในการด าเนินการก่อสร้างรวมท้ังส้ิน 2,492,700 บาท คงเหลือ
เงิน 168,699.37 บาท รวมกับเงินค่าปรับเน่ืองจากการส่งมอบงานล่าชา้ จ านวน 57,580 บาท
 รวมเงินคงเหลือสะสมท้ังส้ิน 226,279.37 บาท ซ่ึงได้มีการต้ังแผนรองรับการเบิกจ่ายในปี 
2560 - 2561 ในวงเงิน 226,300  บาท  แต่ยังไม่มีการด าเนินการในชว่งปีดังกล่าว จึงขอ
อนุมัติต้ังแผนรองรับการเบิกจ่ายในปี 2562 ดังกล่าว  (รายละเอียดดังเอกสารท่ีแนบ)

14,606,800       รวม  
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6.3 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะบริหารศาสตร์ 
 
แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 
2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย

ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคารคณะบริหารศาสตร์* (เงิน
สะสม)

1,500,000  2 เดิมห้องดังกล่าวเป็นห้องพักอาจารย์ ปัจจุบันห้องพักอาจารย์ได้ย้าย
มาท่ีอาคารหลังใหม่ และอัตราการใชห้้องเรียนค่อยข้างหนาแน่น จึง
เห็นควรปรับปรุงเพ่ือท าให้มีห้องท่ีเรียนส าหรับนักศึกษา จ านวน 2 
ห้อง ๆละ ประมาณ 60-80 ท่ีน่ัง

ปรับปรุงห้องเรียนชั้น 4 อาคารคณะบริหารศาสตร์* (เงินสะสม)

ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4  อาคารคณะบริหาร
ศาสตร์* (เงินสะสม)

400,000     2 เดิมห้องดังกล่าวเป็นห้องพักอาจารย์ ปัจจุบันห้องพักอาจารย์ได้ย้าย
มาท่ีอาคารหลังใหม่ จึงเห็นควรปรับปรุงเพ่ือท าให้มีห้องท่ีนักศึกษา
สามารถใชท้ ากิจกรรมต่าง ๆท้ังนอกและในเวลาเรียน และเป็นการใช้
พ้ืนท่ีใชส้อยเดิมท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรและนักศึกษา

ปรับปรุงห้องเอนกประสงค์ ชั้น 4  อาคารคณะบริหารศาสตร์* 
(เงินสะสม)

ปรับปรุงขยายศูนย์สารสนเทศ อาคารคณะบริหารศาสตร์* 
(เงินสะสม)

400,000     2 เน่ืองจากนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ มีจ านวนเพ่ิมข้ึนและมีอัตราการ
ใชห้้องสมุดเพ่ิมข้ึน จึงท าให้ต้องขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับให้เพียงพอต่อ
การใชบ้ริการของนักศึกษา (ค าร้องมาจากการส ารวจความต้องการ
ด้านอาคารสถานท่ีต่อความพึงพอใจของนักศึกษา)

ปรับปรุงขยายศูนย์สารสนเทศ อาคารคณะบริหารศาสตร์* (เงิน
สะสม)

ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคารคณะบริหาร
ศาสตร์* (เงินสะสม)

950,000     2 ปี 60 ได้รับจัดสรรเฉพาะหลังคาระบบไฟฟ้า ปัจจุบันพ้ืนเป็นตัว
หนอนซ่ึงเกิดการทรุดตัวของพ้ืนดิน ท าให้ไม่ได้ระดับเกิดน้ าท่วมขัง 
ไม่ปลอดภัยแก่นักศึกษาเพราะเป็นท่ีจอดรถจักรยานยนต์ส าหรับ
นักศึกษา

 ปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคารคณะบริหารศาสตร์* 
(เงินสะสม)

เงินคงเหลือ
สะสมท่ีอยู่

มหาวิทยาลัย
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6.3 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะบริหารศาสตร์ (ต่อ)  
 
แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 
2 ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณรายจ่าย

ซอฟต์แวร์ SAP 2,000,000  3 เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน เพ่ิมศักยภาพนักศึกษาในการปฏิบัติงาน

ซอฟต์แวร์ประมวลผลด้านสถิติ (SPSS) 900,000     3 เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน การวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับบุคลากร 630,000     3 ทดแทนครุภัณฑ์ ปี 2555
ซอฟต์แวร์ประมวลผลด้านกราฟฟิค (Adobe) 300,000     3 เพ่ือใชใ้นการเรียนการสอน
โปรเจ็คเตอร์ ส าหรับห้องเรียนขนาดเล็ก 216,000     3 เพ่ือใชท้ดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ
โปรเจ็คเตอร์ ส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ 195,000     3 เพ่ือใชท้ดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ
เคร่ืองฉายภาพสามมิติ (Visualizer) 76,000        3 เพ่ือใชท้ดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ
คอมพิวเตอร์ส าหรับใชใ้นห้องเรียน 276,000     3 เพ่ือใชท้ดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีเส่ือมสภาพ
เคร่ืองปร๊ินเตอร์ Photo 4,000          3 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด
เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) 150,000     3 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด
เคร่ืองปร๊ินเตอร์ LaserJet 49,500        3 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด
เคร่ืองสแกนเนอร์ความเร็วสูงส าหรับงานด้านเอกสาร 48,900        3 ทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด
จอคอมพิวเตอร์ส าหรับงานด้านกราฟฟิค 19,000        3 เพ่ือใชใ้นการท างานด้านกราฟฟิค ส่ือส่ิงพิมพ์
ซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการบริหารพัสดุภาครัฐ 30,000        3 เพ่ือใชใ้นการบริหารจัดการพัสดุ
เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานประมวลผล 21,000        3 เพ่ือใชใ้นการพัฒนาระบบสารสนเทศ (Coding)

รวม 8,165,400  

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน จัดหาครุภัณฑ์ ICT และ
ซอฟแวร์ส าหรับการเรียนการสอน (เงินสะสม)

เงินคงเหลือ
สะสมท่ีอยู่

มหาวิทยาลัย
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6.4 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิทยาศาสตร์ 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 
ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

(เงินรางวัลจากการ
แข่งขันโครงการกล้า

ใหม่ใฝ่รู้
ธ.ไทยพาณิชย์ 

210,000 บาท)

 - ค่าครุภัณฑ์หลักสูตรเทคโนโลยียางและ
พอลิเมอร์ 
   - เคร่ืองทดสอบความเสถียรเชิงกลของ
น้ ายาง (Mechanical Stability tester) 
จ านวน 1 เคร่ือง ๆ ละ 210,000 บาท

210,000    (3) เพ่ือให้นักศึกษาได้ท าปฏิบัติการในการใช้เคร่ืองมือ
เพ่ือทดสอบคุณสมบัติของน้ ายาง ซ่ึงการลงมือปฏิบัติ
จริงท าให้เกิดการเรียนรู้ได้ดี นอกจากน้ันยังสามารถใช้
ในการวิจัย และอบรมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
รวมท้ังช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย และท าให้เกิด
ความปลอดภัยกว่าการไปท าปฏิบัติการนอกสถานท่ี

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการ
บริหารและการเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร์ (ขอใช้เงินกองทุน
คงเหลือสะสมอยู่คณะ)

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- โครงการจดัหาครุภัณฑ์เพ่ือการบริหาร
และการเรียนการสอนสาขาวิทยาศาสตร์
   - เคร่ืองวัดปริมาณเสียงสะสม
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ 25,000 บาท

50,000      (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีช ารุดไม่สามารถท าการ
ซ่อมแซมได้ ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้ในการเรียนการสอนของ
นักศึกษา ชั้นปีท่ี 3 และ 4  รวมท้ังสามารถน ามา
ให้บริการวิชาการได้อีกช่องทางหน่ึงด้วย

โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือการ
บริหารและการเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร์ (ขอใช้เงินกองทุน
คงเหลือสะสมอยู่คณะ)

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- โครงการจดัหาครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

64,000      (3)

   - เคร่ืองโปรเจคเตอร์
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 17,000 บาท

34,000       (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองท่ีช ารุดเสียหาย ไม่สามารถใช้การได้
 ซ่ึงมีความจ าเป็นในการจัดหาเพ่ือรองรับการใช้
ส าหรับงานการเรียนการสอน 4 ภาควิชา และ
ส านักงานเลขานุการ

   - อุปกรณ์สลับเครือข่าย
จ านวน 2 เคร่ือง ๆ ละ 15,000 บาท

30,000       (3) เพ่ือทดแทนเคร่ืองเดิมท่ีไม่สามารถใช้งานได้ (อุปกรณ์
ใช้งานมาต้ังแต่ปี 2551 )

โครงการจัดหาครุภัณฑ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ขอใช้
เงินกองทุนคงเหลือสะสมอยู่คณะ)

 



๖๖ 
  
6.4 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 
ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- ช าระค่าไฟฟ้าค้างจา่ย 
1. ปีงบประมาณ  2560 = 
1,087,511.08 บาท
2. ปีงบประมาณ 2561 = 
3,490,097.93 บาท

4,577,600  (4) เพ่ือช าระหน้ีค่าไฟฟ้า ดังน้ี
1) ปีงบ 2560 ค้างจ่าย 2 เดือนคือ พ.ค. และ มิ.ย. 
2560 ยอดเงิน 1,087,511.08 บาท
2) ปีงบ 2561 ค้างจ่าย 6 เดือนคือ มี.ค.-พ.ค. 2561
 และ ก.ค.-ก.ย.2561
ยอดเงิน 3,490,097.93 บาท

โครงการค่าสาธารณูปโภค 
(ขอใช้เงินกองทุนคงเหลือสะสมอยู่
คณะ)

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการปรับปรุง
และซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีกลุ่มอาคาร
คณะวิทยาศาสตร์
   ปรับปรุงหลังคาทางเดินโรงจอดรถยนต์
อาคารปฏิบัติการเคมี

100,000     (2) เพ่ือใช้ในการปรับปรุงหลังคาทางเดินโรงจอดรถยนต์ 
อาคารปฏิบัติการเคมี เน่ืองจากหลังคาบริเวณทางเข้า
อาคารปฏิบัติการเคมีระดับต่ า ท าให้รถเครนไม่
สามารถเข้ามาตัดก่ิงไม้ใหญ่ข้างอาคารได้ 
นอกจากน้ันหากเกิดเหตุฉุกเฉิน รถดับเพลิงจะไม่
สามารถเข้าออกได้ เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

โครงการปรับปรุงและซ่อมบ ารุง
อาคารสถานท่ีกลุ่มอาคารคณะ
วิทยาศาสตร์ 
(ขอใช้เงินกองทุนคงเหลือสะสมอยู่
คณะ)

 
 
 
 



๖๗ 
  
6.4 สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตาม

ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 
ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย

เงินกองทุนคงเหลือ
สะสมอยู่คณะ

- เพ่ือเป็นค่าใช้จา่ยในโครงการซ่อมแซม
และบ ารุงรักษาครุภัณฑ์และอุปกรณ์ 
ส าหรับการจดัเรียนการสอนสาขา
วิทยาศาสตร์
1. ตู้ปลอดเชือ้ 
2. เคร่ือง Scanning Electron 
Microscope (SEM)
3. ตู้อบ 2 เคร่ือง

4. ตู้บ่ม CO2 Incubator

5. เคร่ือง Minival Air Sampler

250,000     (2) เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของ
คณะวิทยาศาสตร์ เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรรส าหรับครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มีจ ากัด และคณะ
จ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน
รายวิชาพ้ืนฐานและข้ันสูงแก่นักศึกษาจ านวนมาก ท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ดังน้ันจึงขออนุมัติ
งบประมาณเพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ให้
พร้อมใช้งานและเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
ของคณะ

โครงการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์และ
อุปกรณ์ เพ่ือการจัดการเรียนการ
สอนสาขาวิทยาศาสตร์ (ขอใช้
เงินกองทุนคงเหลือสะสมอยู่คณะ)

5,251,600    
 
 
 
 
 
 
 



๖๘ 
  
6.5  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์เพ่ือการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการ

275,200.00         จัดซ้ือเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีส้ินอายุการใชง้าน

1) จอคอมพิวเตอร์ 1 ตัวๆ ละ 3,200 บาท 3,200.00              ทดแทนของเดิมช ารุด ซ่อมไม่ได้ (งานพัสดุ)
2) โปรเจคเตอร์ 2 เคร่ืองๆ ละ 26,000 บาท 52,000.00           ทดแทนห้องคอมพิวเตอร์ 6206
3) เก้าอ้ีส านักงาน 15 ตัวๆ ละ 5,000 บาท 100,000.00         ทดแทนเก้าอ้ีเดิมช ารุด มีอายุมากกว่า 20 ปี
4) เก้าอ้ีประจ าห้องปฏิบัติการ 20 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 40,000.00           ทดแทนของเดิมช ารุด ซ่อมไม่ได้ (โรงประลอง EN2)
5) โต๊ะพับเอนกประสงค์ 20 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 40,000.00           ทดแทนของเดิมช ารุด ซ่อมไม่ได้ (โรงประลอง EN2)
6) พัดลมอุตสาหกรรม 10 ตัวๆ ละ 4,000 บาท 40,000.00           ทดแทนพัดลมเดิมท่ีช ารุด มีอายุมากกว่า 20 ปี

2 เงินรายได้คงเหลือ
สะสม อยู่
มหาวิทยาลัย

ค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย (ก.ค.-ก.ย.61) 695,600.00         ข้อ 4 1. เพ่ือช าระหน้ีค่ากระแสไฟฟ้าเดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2561

โครงการค่าสาธารณูปโภค รายรับค่าสาธารณูปโภคปี 2561
จาก UBUFMIS (จ านวน 
910,600)

ล าดับ แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตาม
ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 

ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

หมายเหตุ/เอกสารประกอบการ
พิจารณา

1 เงินกองทุนคงเหลือ
สะสม อยู่
มหาวิทยาลัย

ข้อ 2

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์ด้าน 
ICT

ใบเสนอราคา

โครงการจัดซ้ือ จัดหาครุภัณฑ์ 
ส่ิงก่อสร้าง ประกอบการเรียนการ
สอนและการปรับปรุงอาคาร

 
 
 
 
 
 
 



๖๙ 
  
6.5  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

เงินสนับสนุนการจัดท าวิทยานพนธ์/การค้นคว้าอิสระ 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

      1,750,600.00

1) สาขาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม          359,800.00
2) สาขาวิศวกรรมโยธา          164,000.00
3) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า          154,000.00
4) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ       1,072,800.00

4 เงินรายได้คงเหลือ
สะสม อยู่คณะ

ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา
วิศวกรรมโยธา

           20,000.00 ข้อ 2 เพ่ือปรับปรุงฝ้า/เพดานห้องพักนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรมโยธา (ห้องช ารุด)

โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม กลุ่ม
อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์

1. บัญช ี"เงินรายได้หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิศวกรรม
โยธา"
2. แบบรูป และBOQ

2,741,400.00      

ล าดับ แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จ่าย  จ านวนเงิน การใช้เงินตาม
ระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 

ข้อ 20

เหตุผลความจ าเป็น โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

หมายเหตุ/เอกสารประกอบการ
พิจารณา

บัญช ี"เงินรายได้หลักสูตร
บัณฑิตศึกษา (ทุกสาขา)

รวมท้ังส้ิน

3 เงินรายได้คงเหลือ
สะสม อยู่คณะ

ข้อ 6 1. เพ่ือสนับสนุนการน าเสนอ/ตีพิมพ์ผลงานวิจัย 
ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ ฉบับท่ี 
27/2553. 84/2554, 104/2554 เร่ืองการ
ก าหนดอัตราค่าใชจ่้ายการใชเ้งินค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ซ่ึงเป็นเงินรอจ่าย (กรณีน.ศ.จ่ายเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาแล้ว)
2. เพ่ือสนับสนุนการจัดท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับทุนวิจัย

โครงการสนับสนุนการท า
วิทยานิพนธ์ ค้นคว้าอิสระ ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา

 
 
 
 
 
 



๗๐ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 ข้อ 20 เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา
เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

จ้างเหมาซ่อมลิฟต์ 1
 รายการ

100,000    (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซ้ือท่ีดิน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

เน่ืองจากลิฟต์ของคณะศิลปศาสตร์มีอายุการใช้งานมานาน และแต่ละปีมีการช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง ท าให้มีความจ าเป็นต้องต้ัง
ค่าใช้จ่ายการซ่อมลิฟต์ในกรณีท่ีช ารุด/ไม่สามารถใช้งานได้  ซ่ึงในแต่ละคร้ังมีค่าใช้จ่ายจ านวนมาก

โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
ลิฟต์ 12 เดือนๆ ละ
 2,000 บาท

24,000      (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซ้ือท่ีดิน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์มีค่าใช้จ่ายประจ าเพ่ือบ ารุงรักษาลิฟต์เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการทุกเดือน ในปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 คณะมีรายรับลดลงจึงพิจารณาขอใช้เงินสะสมเพ่ือเป็นค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงลิฟต์ดังกล่าว

โครงการบริหารจัดการภายใน
คณะศิลปศาสตร์

สัญญาการจ้างเหมาซ่อม
บ ารุงลิฟต์รายเดือนใน
ปีงบประมาณ 2561

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ปรับปรุงห้องเรียน 1
 รายการ

466,100    (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง
อาคาร หรือส่ิงปลูกสร้างอ่ืนหรือจัดซ้ือท่ีดิน 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการ
ด าเนินการดังกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
ท้ังน้ี เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์มีแผนการเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบินซ่ึงเป็นหลักสูตรพันธ์ุใหม่ท่ีได้มีการลงนามความร่วมมือกับ
การบินไทย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จึงจะต้องมีการปรับปรุงห้องเรียน เพ่ือรองรับการเปิดหลักสูตรดังกล่าว

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

แบบรูปและ BOQ 
ค านวณราคากลางเม่ือ
วันท่ี 29 มิถุนายน 2561

 
 
 



๗๑ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 

2 ข้อ 20
เหตุผลความจ าเป็น

โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจา่ย

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

หมายเหตุ

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ช าระหน้ีค่าไฟฟ้า
ค้างจ่าย 2561

700,000    (4) เพ่ือช าระหน้ีค่าสาธารณูปโภค ช าระหน้ีค่ากระแสไฟฟ้าค้างจ่าย เดือนสิงหาคมและกันยายน 2561 และช าระหน้ีค่า
กระแสไฟฟ้าค้างจ่ายคณะรัฐศาสตร์

โครงการค่าสาธารณูปโภค อัตราค่ากระแสไฟฟ้าของ
คณะศิลปศาสตร์
ย้อนหลังปี พ.ศ. 
2558-2560

ค่าไฟฟ้าประมาณการเดือนสิงหาคมประมาณ 
350,000 บาท และค่ากระแสไฟฟ้าเดือน
กันยายนประมาณ 430,000 บาท ค่าไฟค้าง
จ่ายคณะรัฐศาสตร์ 56151.44 บาทรวมท้ังส้ิน
 836,151.44 บาท ท้ังน้ีมีเงินคงเหลือจากค่า
ไฟฟ้าเม่ือส้ินเดือนกรกฏาคม 2561 จ านวน
ท้ังส้ิน 193,670.64 บาท อย่างไรก็ตาม ในปี
การศึกษา 2561 มีการเล่ือนระยะเวลาเปิด
ภาคการศึกษาเร็วข้ึน รวมท้ังในเดือนสิงหาคม
และเดือนกันยายนมีการจัดกิจกรรมหลาย
กิจกรรม ค่าไฟฟ้าน่าจะมีการเพ่ิมข้ึนจากเดิม จึง
ขอต้ังหน้ีค่าไฟฟ้าไว้จ านวนท้ังส้ิน 700,000 
บาท

 
 
 
 
 
 



๗๓ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 ข้อ 20 เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา
เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองผสมเสียง 
(มิกซ์เซอร์) 1 
เคร่ืองๆ ละ 59,000
 บาท

59,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ เป็นเคร่ืองผสมเสียงส าหรับใช้ในโรงละครท่ีมีอายุการใช้งานมามากกว่า 20 ปี 
และได้เร่ิมช ารุดเสียหายในบางส่วนแล้ว

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เม้าส์ปากกาวาดรูป 
2 เคร่ืองๆ ละ 
4,000 บาท

8,000           (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ส าหรับทดแทน Visualizer ซ่ึงมีราคาต่อเคร่ืองประมาณ 50,000 บาท เพ่ือเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของคณะ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ทีวี ขนาด 65 น้ิว 
(พร้อมขาต้ัง) 2 
เคร่ืองๆ ละ 45,000
 บาท

90,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ใช้ในการเรียนการสอนส าหรับทดแทน Projector  การใช้ทีวีจะมีการเชื่อมต่อท่ีหลากหลายกว่า มีสีสันท่ีสวยงามกว่า และมีอายุการ
ใช้งานท่ีนานกว่า โดยจะทดลองใช้ในห้องเรียนท่ีมีขนาดเล็ก

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ตู้ล าโพงมีขยายในตัว
 4 ตู้ๆ ละ 4,500 
บาท

18,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงมีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 8 ปี ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองขยายเสียง 6 
เคร่ืองๆ ละ 4,300 
บาท

25,800         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ซ่ึงมีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 8 ปี ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

 
 



๗๒ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 

2 ข้อ 20
เหตุผลความจ าเป็น

โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ
รายจา่ย

เอกสารประกอบการ
พิจารณา

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองตรวจกระดาษค าตอบ OMR  เพราะคณะศิลปศาสตร์ได้เปล่ียนวิธีการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาท่ัวไป ท าให้มีการใช้
กระดาษค าตอบ OMR มากข้ึนกว่าเดิม ดังน้ัน เพ่ือลดภาระค่าตรวจกระดาษค าตอบและค่าจ้างท่ีต้องจ่ายให้หน่วยงานอ่ืนท่ีรับตรวจในระยะยาว จึงมี
เหตุผลความจ าเป็นท่ีคณะจะต้องมีการดาษค าตอบ OMR 
      ท้ังน้ี ได้พิจารณาถึงความคุ้มทุนแล้ว สรุปได้ดังน้ี
ค านวณต้นทุนการใช้กระดาษค าตอบและการตรวจ กรณีไม่มีเคร่ืองตรวจกระดาษ  (ค านวณ ต่อ 1 ปีการศึกษา)  
-ค่าตรวจกระดาษและค่ากระดาษค าตอบ OMR คิดเป็น 3 บาท ต่อแผ่น     
-จ านวนนักศึกษาต่อปีการศึกษาประมาณ 64,200 คน      
 -คิดเป็นต้นทุนกรณีไม่มีเคร่ืองตรวจกระดาษท่ีคณะจ านวน 192,600 บาทต่อปีการศึกษา 
ค านวณต้นทุนการใช้กระดาษค าตอบและการตรวจ กรณีซ้ือเคร่ืองตรวจกระดาษ (ค านวณ ต่อ 1 ปีการศึกษา)   
-ต้นทุนกระดาษแผ่นละ 0.085 บาท     
-ต้นทุนหมึกแผ่นละ 0.050 บาท รวมเป็นต้นทุนต่อแผ่น 0.135 บาท     
-ถ้าจ านวนนักศึกษา 64,200 คน X 0.135 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน  8,667 บาท    
ดังน้ัน หากซ้ือเคร่ืองตรวจกระดาษจะประหยัดงบประมาณได้ ปีการศึกษาละ 183,933 บาท   หากซ้ือเคร่ืองในราคา 450,000 บาท  จะใช้เวลาใน
การคืนทุน โดยประมาณ 2.4 ปี (รวมค่าใช้จ่ายค่าซ่อมบ ารุง ประมาณ 3,000 บาทต่อปี)  
ค่าเส่ือม - อายุการใช้งานท่ีก าหนด 5 ปี เท่ากับ 450,000/5 ปี  เท่ากับ 90,000 บาท/ปี แต่ในการใช้งานจริงสามารถใช้ได้นานกว่าข้ึนกับการดูแล
เคร่ือง    
ค่าไฟฟ้า -  เคร่ืองจะมีขนาดเทียบเท่าเคร่ืองพิมพ์เอกสารเลเซอร์ 300 บาท ต่อเดือนหรือปีละ 3,600 บาท 
โอกาส - หารายได้โดยการรับตรวจและประเมินจากหน่วยงานภายในและภายนอกโดยคิดท้ังกระดาษค าตอบ+ค่าตรวจและประเมินผล

ใบเสนอราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

(3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการ
จัดการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงาน

450,000    เคร่ืองตรวจ
กระดาษค าตอบ 
OMR 1 เคร่ืองๆ ละ
 450,000 บาท

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

 
 
 
 
 



๗๔ 
  
6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 ข้อ 20 เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา
เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 24,000 
BTU 4 เคร่ืองๆ ละ
 40,000 บาท

160,000       (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน ซ่ึงมีอายุการใช้งานมาในระยะเวลามากกว่า 7 ปี -15 ปี ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 30,000 
BTU 2 เคร่ืองๆ ละ
 45,000 บาท

90,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เป็นครุภัณฑ์ท่ีใช้ในห้องเรียน ซ่ึงมีอายุการใช้งานมาในระยะเวลามากกว่า 7 ปี -15 ปี ซ่ึงมีการเส่ือมสภาพตามอายุการใช้งาน โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย 2 เคร่ืองๆ 
ละ 8,500 บาท

17,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

รถเข็น 2 ล้อ 2 
คันๆ ละ 3,500 บาท

7,000           (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ส าหรับเพ่ือทดแทนครุภัณฑ์เดิมท่ีช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เก้าอ้ีเล็คเชอร์
ห้องเรียน 200 ตัวๆ
 ละ 1,500 บาท

300,000       (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เน่ืองจากเก้าอ้ีไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดปัญหาต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนเป็นอย่างย่ิง อีกท้ังยังมี
เก้าอ้ีเดิมมีการช ารุดเสียหายและไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา
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6.6  สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของคณะศิลปศาสตร์ (ต่อ) 
 

แหล่ง
งบประมาณ

รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน การใช้เงินตามระเบียบฯ ฉบับท่ี 2 ข้อ 20 เหตุผลความจ าเป็น
โครงการท่ีต้ังแผนงบประมาณ

รายจา่ย
เอกสารประกอบการ

พิจารณา
เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

ตู้เย็น ขนาด 6.4 คิว
 2 ตู้ๆ ละ 7,000 
บาท

14,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ตู้เย็นในห้องครัวซ่ึงในปัจจุบันไม่สามารถใช้งานได้แล้ว โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เคร่ืองคอมพิวเตอร์
ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 
2 จ านวน 30 
เคร่ืองๆ ละ 25,000
 บาท

750,000       (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

คอมพิวเตอร์ส าหรับใช้ในห้องเรียน ทดแทนคอมพิวเตอร์เดิมท่ีมีอายุการใช้งานมากกว่า 7 ปี ท าให้เส่ือมสภาพและไม่สามารถใช้ในการ
เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

Projecter 8 
เคร่ืองๆ ละ 20,000
 บาท

160,000       (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

ทดแทนโปรเจคเตอร์ท่ีหมดอายุการใช้งานแล้ว จึงจะต้อง โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

เก้าอ้ีพนักพิงหลัง 30
 ตัวๆ ละ 3,000 
บาท

90,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

เก้าอ้ีส าหรับอาจารย์และบุคลากร ซ่ึงมีการช ารุดเสียหาย และมีอายุการใช้งานมาแล้วประมาณ 10 ปี โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

เงินรายได้
คงเหลือสะสม
อยู่
มหาวิทยาลัย

โต๊ะท างาน 4 ตัวๆ 
ละ 3,000 บาท

12,000         (3) จัดหาครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการ
เรียนการสอนและการด าเนินงาน

โต๊ะท างานส าหรับอาจารย์และบุคลากร ซ่ึงไม่เพียงพอ โครงการจัดหาครุภัณฑ์และ
ส่ิงก่อสร้างของคณะศิลปศาสตร์

ใบเสนอราคา

3,540,900   รวมท้ังส้ิน
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6.   สรุปการใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ของส านักงานอธิการบดี   
 

คณะ/หน่วยงาน แหล่งงบประมาณ รายการค่าใช้จา่ย จ านวนเงิน
การใช้เงินตามระเบียบฯ

 ฉบับท่ี 2 ข้อ 20
เหตุผลความจ าเป็น

โครงการท่ีต้ังแผน
งบประมาณรายจา่ย

ส านักงานอธิการบดี 
(กองทุนพัฒนาบุคลากร)

 เงินรายได้คงเหลือ
สะสมอยู่มหาวิทยาลัย

กองทุนพัฒนาบุคลากร 422,800  8 เพ่ือจัดสรรเป็นกองทุนพัฒนาบุคลากร ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย กองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2555 และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข การจัดสรร
ทุนการศึกษาบุคลากรสายวิชาการ กองทุนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2556

โครงการกองทุนพัฒนา
บุคลากร

422,800 รวม
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มหาวิทยาลัยได้แจ้งแนวทางการจัดสรรแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตาม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง   ด้านของมหาวิทยาลัย รายละเอียดดังตารางที่ 7 

 
ตารางท่ี 7  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ด้านของมหาวิทยาลัย 
 

ที ่ ประเภท-รายการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละภาพรวม 
ปี 2562 

ร้อยละ  
รวม 11 คณะ 

ร้อยละ  
4 ส านัก 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต  70.00 63.24 68.61 56.26 
1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 50.00 51. 9 57.84 43.34 
1.2 งบเพือ่การพัฒนานักศึกษาและจดั

การศึกษา 
ไม่น้อยกว่า 20.00 11.44 10.   12.92 

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภณัฑแ์ละ
สิ่งก่อสร้าง 

 - - - - 

2 ด้านพัฒนาขีดความสามา  ด้านการวิจัย ไม่น้อย
กว่า 

8.00  
3.63 

4.60 2.11 

3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

ไม่น้อย
กว่า 

8.00  
13.07 

15.34 9.69 

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 0.50 0.64 0.43 1.02 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00 17.27 8.85 28.72 
6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร

มนุษย ์
 1.50 1.17 1.36 0.88 

7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 2.00 0.99 0.81 1.32 

รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 
      

 
หมายเหตุ :  หากพิจารณาเฉพาะร้อยละของงบประมาณเพื่อการพฒันานักศึกษาและการจัดการศึกษา (ไม่รวมคา่ตอบแทนท่ีใช้ในการ

จัดการศึกษา) เทียบกับคา่ธรรมเนยีมการศึกษา ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเท่ากับ 26.90 
 

ท่ีมา : แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามนโยบายการ

จัดสรรดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามตารางที่ 8 และ 9  
 
 
 
 

 
 
           ตารางท่ี ๘... 



๗๘ 
  
ตารางท่ี 8  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  
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1 ด้านการผลิตบัณฑิต 70.00   10.81 12.45 14.18 42.02 15.35 20.14 26.81 58.30 29.53 45.07 56.37 35.34 44.65 29.05 17.72 67.56   66.68   72.75   66.49   45.74   70.37   68.14   85.21   85.66   51.13   70.20   52.20   44.65   81.48   55.35   
1.1 งบบุคลากรและค่าใชจ่้ายเก่ียวบุคลากร ไม่เกิน 50.00   3.51   10.52 8.62   25.06  14.30 11.76 19.91 50.13 21.57 41.66 40.65 24.40 42.78 9.79   9.86   59.47   62.15   58.04   49.53   24.94   60.04   56.31   77.03   76.32   47.72   54.48   39.00   42.78   54.75   42.80   

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20.00   7.30   1.93   5.55   16.96    1.05 8.38   6.90   8.18   7.97   3.41   15.72 10.93 1.87   19.26 7.86   8.09      4.53      14.72   16.96   20.80   10.33   11.83   8.18      9.34      3.41      15.72   13.21   1.87      26.73   12.55   
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.00         7.93 -     5.22   2.33      5.08 3.18   1.73   4.05   3.09   1.14   12.79 0.02   0.02   0.03   1.83      11.71 2.56      8.38      2.33      5.08      5.21      1.73      4.05      3.09      1.14      12.79   0.02      0.02      0.03      2.42      
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8.00         6.00 13.32 2.44   14.01  29.26 12.68 16.03 3.00   3.18   33.66 3.95   0.58   0.24   0.27   8.38         9.37 19.40   4.60      15.98   31.49   13.71   20.32   4.82      4.57      34.85   6.17      0.58      0.24      0.85      11.06   

4 ด้านสืบสานเผยแพร่ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.50         0.11 -     0.31   -        0.16 -     -     -     -     0.05   -     0.30   0.28   4.21   0.09         0.93 0.34      0.56      0.43      0.23      0.23      0.05      0.36      1.07      0.21      0.51      0.30      0.28      4.70      0.85      
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00      8.96 10.52 10.58 8.21      9.35 9.09   5.91   5.32   5.13   9.60   8.68   11.73 53.29 7.71   23.07       9.36 10.99   10.92   8.21      9.37      9.59      7.45      5.32      5.34      9.60      8.68      11.73   53.61   8.35      29.49   
6 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.50         0.76 -     2.10   1.11      1.98 0.85   1.85   0.24   0.27   2.71   1.31   0.98   1.12   1.62   0.80         0.76 -        2.10      1.11      6.91      0.85      1.85      0.24      0.27      2.71      1.31      0.98      1.12      1.62      0.82      
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศการส่ือสาร
2.00         0.30 0.04   0.70   5.45      1.18 0.05   0.46   -     -     0.37   0.33   15.99 0.07   2.98   0.02         0.30 0.04      0.70      5.45      1.18      0.05      0.46      -        -        0.37      0.33      34.18   0.07      2.98      0.02      

รวมท้ังหมด  100.00 34.87 36.33 35.52 73.13 62.37 45.99 52.78 70.91 41.20 92.59 83.43 64.94 99.67 45.88 51.90 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
 48.63 11.46 20.27 25.39 3.55   20.65 48.43 13.14 26.09 5.90   22.35 13.47 -     39.98 32.70 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ร้อยละตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละ เงินรายได้ ร้อยละ เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้

ร้อยละของงบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา (เงินรายได้) 
เทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 

หากพิจารณาเฉพาะร้อยละของงบประมาณเพื่อการพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษา (ไมร่วมค่าตอบแทนท่ีใช้ในการจัดการศึกษา) เทียบกับค่าธรรมเนียมการศึกษา ม ี4 คณะทีม่ีร้อยละการจัดสรร 
ต่ ากว่าร้อยละ 20 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  คณะนติิศาสตร์  และคณะศลิปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์  ทั้งนี้ คณะพยาบาลศาสตรไ์ด้รับจดัสรรงบประมาณจากโครงการผลติ   
พยาบาลเพิ่ม เงินงบประมาณแผ่นดิน มาจัดสรรเพื่อสนับสนุนการพฒันานักศึกษา และมภีาพรวมเป็นร้อยละ 2๐.80 



๗๙ 
  
ตารางท่ี 9  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

หน่วย : ล้านบาท 

1.1 1.2 1.3 รวม
ช่ือหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ             1.1            1.2             1.3
คณะเกษตรศาสตร์  เงินรายได้ 3.1670 6.5777 0.2000 9.9447 7.1498 5.4080 0.1000 8.0765 0.6860 0.2695 31.6344

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 50.4493 0.7181 0.1795 51.3469 3.4103 3.0439 0.7360 0.3667 - - 58.9038
รวม 53.6163 7.2958 0.3795 61.2916 10.5601 8.4519 0.8360 8.4432 0.6860 0.2695 90.5382
คณะนิติศาสตร์  เงินรายได้ 14.3302 1.1713 0.0236 15.5251 0.3930 11.5772 0.0180 3.3015 0.9307 0.1260 31.8715

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 2.0857 - - 2.0857 - 0.4088 0.0550 - - - 2.5495
รวม 16.4159 1.1713 0.0236 17.6108 0.3930 11.9860 0.0730 3.3015 0.9307 0.1260 34.4210
คณะบริหารศาสตร์  เงินรายได้ 22.6116 15.3027 16.1946 54.1089 2.1000 12.6440 - 7.4045 1.0000 4.9154 82.1728

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 22.0781 - - 22.0781 - 1.7752 0.3898 - - - 24.2431
รวม 44.6897 15.3027 16.1946 76.1870 2.1000 14.4192 0.3898 7.4045 1.0000 4.9154 106.4159
คณะพยาบาลศาสตร์  เงินรายได้ 7.1956 0.5296 - 7.7252 2.5579 14.7246 0.0810 4.7043 0.9987 0.5947 31.3864

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 5.3536 9.9378 0.7530 16.0444 - 1.1200 0.0350 0.0120 2.4760 - 19.6874
รวม 12.5491 10.4674 0.7530 23.7695 2.5579 15.8446 0.1160 4.7163 3.4747 0.5947 51.0738
คณะเภสัชศาสตร์  เงินรายได้ 6.8479 4.4095 16.2105 27.4679 4.1470 1.9400 0.2463 8.3982 1.6640 0.5520 44.4154

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 39.2311 7.2747 31.7686 78.2744 2.5046 1.7087 0.2000 0.2731 - - 82.9608
รวม 46.0790 11.6842 47.9791 105.7423 6.6516 3.6487 0.4463 8.6713 1.6640 0.5520 127.3762
คณะรัฐศาสตร์  เงินรายได้ 12.2434 4.7352 0.3700 17.3486 3.8531 1.1900 - 2.6145 0.3960 0.1000 25.5022

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 4.1675 - - 4.1675 - 0.6676 0.1550 - - - 4.9901
รวม 16.4108 4.7352 0.3700 21.5161 3.8531 1.8576 0.1550 2.6145 0.3960 0.1000 30.4923
คณะวิทยาศาสตร์  เงินรายได้ 16.5525 3.0342 0.6100 20.1967 - 20.9600 - 16.5556 - 0.0640 57.7763

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 81.2448 4.0865 - 85.3313 4.0256 9.5664 0.5334 0.7334 - - 100.1901
รวม 97.7973 7.1207 0.6100 105.5280 4.0256 30.5264 0.5334 17.2890 - 0.0640 157.9664
คณะวิศวกรรมศาสตร์  เงินรายได้ 13.2693 9.4493 0.2400 22.9586 3.5899 14.3000 - 10.2509 0.9559 0.0552 52.1105

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 54.4495 2.1982 - 56.6477 2.2894 1.1586 0.2550 0.5689 - - 60.9197
รวม 67.7188 11.6475 0.2400 79.6063 5.8793 15.4586 0.2550 10.8198 0.9559 0.0552 113.0302

 เงินรายได้ 7.6307 1.2444 - 8.8751 0.6160 0.4560 - 0.8104 0.0370 - 10.7945
 เงินงบประมาณแผ่นดิน 4.0948 - - 4.0948 - 0.2776 0.0550 - - - 4.4274

รวม 11.7255 1.2444 - 12.9699 0.6160 0.7336 0.0550 0.8104 0.0370 - 15.2219

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

รวมท้ังหมด
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก แหล่งงบประมาณ

การจดัสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1

2 3 4 5 6 7

 



๘๐ 
  
ตารางท่ี 9  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  (ต่อ) 

หน่วย : ล้านบาท 

1.1 1.2 1.3 รวม
ช่ือหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ             1.1            1.2             1.3
คณะศิลปศาสตร์  เงินรายได้ 20.1647 7.4472 2.9241 30.5360 2.8920 2.9700 0.0020 4.7958 0.2519 - 41.4477

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 51.1905 1.2851 - 52.4756 - 1.3032 0.9965 0.1973 - - 54.9726
รวม 71.3552 8.7323 2.9241 83.0116 2.8920 4.2732 0.9985 4.9931 0.2519 - 96.4203

 เงินรายได้ 33.4468 11.5978 8.3570 53.4016 2.9000 26.9245 - 9.9268 3.1000 0.7800 97.0329
 เงินงบประมาณแผ่นดิน 61.1569 8.2847 38.8074 108.2490 - 7.2108 0.0800 2.5900 - - 118.1298

รวม 94.6037 19.8825 47.1644 161.6506 2.9000 34.1353 0.0800 12.5168 3.1000 0.7800 215.1627
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เงินรายได้ 4.4640 2.0000 3.0940 9.5580 0.0038 0.1060 0.0549 2.1465 0.1787 2.9251 14.9730

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 2.6701 0.4156 - 3.0857 - - - - - 3.3282 6.4139
รวม 7.1341 2.4156 3.0940 12.6437 0.0038 0.1060 0.0549 2.1465 0.1787 6.2533 21.3869
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  เงินรายได้ 9.8606 0.4304 0.5224 10.8134 0.0050 0.0560 0.0653 12.2823 0.2575 0.0170 23.4965

 เงินงบประมาณแผ่นดิน - - - - - - - 0.0759 - - 0.0759
รวม 9.8606 0.4304 0.5224 10.8134 0.0050 0.0560 0.0653 12.3582 0.2575 0.0170 23.5724
ส านักวิทยบริการ  เงินรายได้ 3.0206 5.9422 0.8043 9.7671 0.0100 0.0830 1.3000 2.3773 0.5000 0.9190 14.9564

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 13.8682 2.3036 - 16.1718 - 0.1781 0.1500 0.1973 - - 16.6972
รวม 16.8888 8.2458 0.8043 25.9389 0.0100 0.2611 1.4500 2.5746 0.5000 0.9190 31.6536
ส านักงานอธิการบดี  เงินรายได้ 47.2495 37.6615 5.5579 90.4689 8.7580 40.1746 0.4354 110.5760 3.8303 0.0906 254.3338

 เงินงบประมาณแผ่นดิน 157.8807 22.4953 83.3471 263.7231 2.8362 12.8518 3.6348 30.7553 0.0870 - 313.8882
รวม 205.1302 60.1568 88.9050 354.1920 11.5942 53.0264 4.0702 141.3313 3.9173 0.0906 568.2220
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว  เงินรายได้ - - 0.2793 0.2793 - - - 9.2907 0.0300 - 9.6000

รวม - - 0.2793 0.2793 - - - 9.2907 0.0300 - 9.6000
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เงินรายได้ - - 0.2200 0.2200 - - - 8.0556 0.0800 - 8.3556
รวม - - 0.2200 0.2200 - - - 8.0556 0.0800 - 8.3556
รวมเงินรายได้ 222.0543 111.5331 55.6077 389.1951 38.9755 153.5139 2.3029 221.5674 14.8967 11.4085 831.8599
รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน 549.9207 58.9996 154.8556 763.7759 15.0661 41.2707 7.2755 35.7699 2.5630 3.3282 869.0493
ผลรวมท้ังหมด 771.9750 170.5326 210.4633 1152.9709 54.0416 194.7846 9.5784 257.3373 17.4597 14.7367 1700.9090

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

รวมท้ังหมด
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก แหล่งงบประมาณ

การจดัสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1

2 3 4 5 6 7

 



๘๑ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ดังนี้ 
  ๑. อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                       

รวมจ านวน 1, 00,909,000 บาท  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
       ๑.๑  เงินงบประมาณแผ่นดิน    จ านวน  869,049,300  บาท  
       ๑.๒  เงินรายได้     จ านวน  831,859, 00  บาท  ประกอบด้วย 
             ๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา  จ านวน  456,408,500  บาท 
             ๒) เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน  จ านวน  336, 22,300  บาท 
             ๓) เงินรายได้คงเหลือสะสม  จ านวน    38, 28,900  บาท ประกอบด้วย 

 (๑) คณะบริหารศาสตร์  จ านวน      8,๑๖๕,๔00  บาท 
 (๒) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ  จ านวน      ๔,๐๐๐,000  บาท 

  การสาธารณสุข 
 (๓) คณะเภสัชศาสตร์   จ านวน    ๑๔,๖๐๖,๘00  บาท 
 (๔) คณะวิทยาศาสตร์   จ านวน      ๕,๒๕๑,600  บาท 
 (๕) คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน      ๒, 41,400  บาท 
 (๖) คณะศิลปศาสตร์   จ านวน      3,540,900  บาท 
 ( ) ส านักงานอธิการบดี  จ านวน         422,800  บาท 
 

 ทั้งนี้ การอนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ 2 ข้อ 3 

  ๒. อนุมัติการผูกพันงบประมาณเงินรายได้จากเงินรายได้คงเหลือสะสมของคณะเภสัชศาสตร์ เพ่ือ
สมทบงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวนรวมทั้งสิ้น 3๓,69๔,1๐๐ 
บาท จ าแนกเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 จ านวน 10,589,9๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔                    
จ านวน ๒๓,๑๐๔,๒๐๐ บาท 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ในการจัดส่ งเอกสารที่ เกี่ ยวกับการบริหารจัดกา รด้ านงบประมาณ ให้ กองแผนงาน                            

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน จักต้องรับรองเอกสารทั้งหมด โดยการลงลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ที่จัดท าเอกสาร 
และคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ที่ก ากับดูแลคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน นั้น 

๒. คณะ/วิทยาลัย ที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่าร้อยละ ๕๐ ควรด าเนินการจัดท าแผนปรับลด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ลดลง โดยเฉพาะคณะที่มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรสูงกว่าร้อยละ ๗๐ ได้แก่ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ ต้องจัดท าแผนปรับลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

๓. คณะ/วิทยาลัย ที่ตั้งแผนงบประมาณเพ่ือพัฒนานักศึกษาและการจัดการศึกษาต่ ากว่าร้อยละ ๒๐  
(โดยไม่คิดรวมค่าตอบแทนอาจารย์และเจ้าหน้าที่) ควรพิจารณาปรับเพ่ิมงบประมาณในส่วนนี้ให้ได้ตามนโยบายกา ร
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ ทั้ ง ๗ ด้าน ของมหาวิทยาลัย  โดยเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์              
คณะนิติศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 ๔. คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ต้องด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในหมวดต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งระเบียบราชการที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 

 
            ๕. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก… 



๘๒ 
  

 ๕. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่ขออนุมัติ ใช้ เงินรายได้คงเหลือสะสมที่จัดเก็บอยู่ที่คณะมาตั้ ง                    
แผนงบประมาณรายจ่ายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบ คณะ/ส านัก/หน่วยงาน ด าเนินการเบิกจ่ายหมวดต่างๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

          ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร 
     มหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทาง 

               สุขภาพ 
           รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ เดิมได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 
2561 จ านวนปีการศึกษาละ 10 คน นั้น 

เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ได้เสนอวาระเพ่ือพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการ
เปิดหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกหลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

1) ขออนุมัติปรับเปลี่ยนชื่อหลักสูตรจากเดิม “หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ” เป็น “หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชกรรมคลินิก” 

๒) ขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษาจากเดิม “เปิดรับผู้ เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลาย                           
ปีการศึกษา ๒๕๖๑” เป็น “เปิดรับผู้เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒” 

และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติหลักสูตรตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 
 

     จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิกและการวิจัยผลลัพธ์ทางสุขภาพ เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการออกเสียงแสดงความเห็นของบุคลากรที่มีต่อการ 
        เปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 
        ในก ากับของรัฐ   
        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ ประธาน
คณะกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจ และรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ            
            ประชุม... 



๑๖๔ 
  
 ๖.๗  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน มหาวิทยาลัย 

     อุบลราชธานี  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
   

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                            
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน  
๒๕๖๑ 

 

 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๒๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 

 
 

 
................................................................ 
(ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 




