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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๐  

วันเสาร์ที่  ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐   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. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

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

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๕. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๖. นายแพทย์ประวิ  อ  าพันธุ์       รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
           การสาธารณสุข 
๗. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข 
๘. นายรัฐศาสตร์  พวกดี  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที ประชุมเพื อทราบ ในการประชุมครั้ งนี้ ไม่มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม    
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

 มติที่ประชุม         รบัทราบ 
               ๑.๑.๓  การตรวจสอบ... 
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   ๑.๑.๓  การตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ของ 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
        ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี 
ได้แจ้งผลการตรวจสอบงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖  เพื อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานการตรวจสอบ  และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แจ้งผลการด าเนินการแล้วแต่ยัง
ไม่ครบถ้วน  ดังนั้น ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี  จึงให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแล้วแจ้งผลการด าเนินการ
ให้ส านักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานีทราบภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากละเลยไม่
ด าเนินการภายในระยะเวลาที ก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี           
จะด าเนินการตามมาตรา ๔๔ วรรคสาม และจะมีความผิดทางวินัยตามมาตรา ๖๓ และมีโทษตามมาตรา ๖๔                    
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒ หรืออาจมีความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๕๗  ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที โดยมิชอบ 
   

  มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบ 

 เดือนที่ผ่านมา 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที ประชุมเพื อทราบ                             

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื อสารองค์กร  
โดยท าการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื อ หรือช่องทางการสื อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการสื อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื อสื อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพื อสร้างความเข้าใจและเชื อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ งกันและกันในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที ได้รับการเผยแพร่จากสื อต่างๆ ในรูปแบบของวีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน         
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื อเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรับทราบ
ต่อไป 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 

        ๑.๒.๒  รายงาน... 
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 ๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  

       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ 
     ตรวจสอบภายในสู่การบริหารจัดการที่ดีภายในหน่วยรับตรวจ 

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙  

(๑) ก ากับดูแลระบบการตรวจสอบภายใน และเสนอแนะมาตรการการควบคุมภายในที มีประสิทธิภาพ
ของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื อให้การด าเนินงานและการบริหารงบประมาณรวมถึงการใช้ทรัพยากรมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๒) ให้รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื อสภามหาวิทยาลัยได้
รับทราบ และพิจารณาผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ความเห็นชอบตามความเห็นและข้อเสนอแนะ 
และมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ งขึ้น 

 

  จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อโปรดทราบ ดังนี้ 
๑. ผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. เหตุผลและความจ าเป็นในการจัด “โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในสู่การ 

บริหารจัดการที ดีภายในหน่วยรับตรวจ” ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ส านักงาน

ตรวจสอบภายในด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย ควรให้หน่วยตรวจสอบภายในรายงานเป็นสถิติที พบ

ปัญหาแต่ละด้าน และรายงานด้วยว่าปัญหาเหล่านั้นได้รับการแก้ไขหรือยัง  เนื องจากปัญหาที พบส่วนใหญ่คณะต่างๆ 
ด าเนินการแก้ไขเสร็จแล้ว  และควรรายงานว่ามีหน่วยงานไหนที ยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไข  พร้อมทั้งแสดงแนวโน้มของ
ปัญหาเป็นอย่างไรเพิ มขึ้นหรือลดลง 

๒. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรปรับเปลี ยนมิติการตรวจสอบให้เป็นแบบการตรวจเพื อเสนอแนะ                  
และควรมีการตรวจสอบก่อนมีการด าเนินการด้านการเงินและการจัดซื้อจัดจ้าง  และควรมีการจัดท าคู่มือเสนอแนะใน
ประเด็นที มีการด าเนินการผิดซ้ าๆ เพื อให้ผู้บริหารท าความเข้าใจเกี ยวกับเรื องดังกล่าว  และเพื อให้การด าเนินการไม่มี
ข้อผิดพลาด 

๓. หน่วยตรวจสอบภายใน ควรมีการจัดท าคู่มือการตรวจสอบแสดงถึงวิธีการด าเนินการที ถูกต้อง             
ในแต่ละเรื อง  เพื อเป็นแนวทางในการด าเนินงานให้กับเจ้าหน้าที ที เกี ยวข้องด าเนินการให้ถูกต้อง   
    
 
 
 

                มติที่ประชุม...         
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มติที่ประชุม          
๑. รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ มอบประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
ประสานกับหน่วยตรวจสอบภายในแก้ไขข้อมูลและปรับปรุงการจัดท ารายงานใหม่โดยให้มีข้อมูลครบถ้วน
กระบวนการ ตั้งแต่ปัญหาที่ตรวจพบ ความถี่หรือแนวโน้มของปัญหา ค าแนะน าของหน่วยตรวจสอบภายใน และ
ผลการแก้ไขปรับปรุงของหน่วยงาน ฯลฯ  

๒. เห็นชอบโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการตรวจสอบภายในสู่การบริหารจัดการที่ดี
ภายในหน่วยรับตรวจ  และมอบหน่วยตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยข้างต้น 
 

 ๑.๒.๓  ขออนุมัติจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
    ประเภทวิชาการ  

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย             
พ.ศ. ๒๕๕๘  ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
  ข้อ ๕ ภายใต้บังคับข้อ ๖ และข้อ ๗ มหาวิทยาลัยอาจจ้างบุคคลภายนอกหรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย 
หรือขา้ราชการที่เกษียณอายุราชการ เมื่ออายุครบ ๖๐ ปี ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ โดยได้รับอนุมัติต าแหน่งและค่าจ้าง และ ท าสัญญาจ้างคราวละ ๑ ปี แต่อายุ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยผู้ได้รับการจ้างต้องไม่เกิน ๖๕ ปี  
                    ฯลฯ  

ข้อ ๖ การจ้างบุคคลตามข้อ ๕ วรรคหนึ ง เพื อด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารในมหาวิทยาลัย ให้ท า
สัญญาจ้างตามวาระการด ารงต าแหน่งนั้น โดยไม่ต้องค านึงถึงว่าบุคคลนั้นอายุเกิน ๖๕ ปี หรือไม่ 

ฯลฯ 
ข้อ ๙ หน่วยงานใดมีความประสงค์จะจ้างบุคคลตามข้อ ๕ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ให้เสนอคณะกรรมการ

พิจารณาอนุมัติ และรายงานผลการอนุมัติให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  
 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที  ๒/๒๕๖๐               

ในวันอังคารที  ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้  
๑. อนุมัติจ้าง นายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์            

อัตราเงินเดือน ๖๑,๐๔๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที  ๓๐ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยให้ปฏิบัติหน้าที สอนและปฏิบัติงานในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม             
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๒. อนุมัติจ้าง นายแพทย์ประวิ อ  าพันธุ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 
๖๑,๐๔๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โดยให้ปฏิบัติหน้าที สอนและปฏิบัติงานในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

               จึงเสนอ... 
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 จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อโปรดทราบผลการอนุมัติการจ้าง ดังนี้ 
๑. อนุมัติจ้าง นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์  อัตรา

เงินเดือน ๖๑,๐๔๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที  ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ โดยให้ปฏิบัติหน้าที สอนและปฏิบัติงานในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม สังกัดวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๒. อนุมัติจ้าง นายแพทย์ประวิ  อ  าพันธุ์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 
๖๑,๐๔๐ บาท ด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที  ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันที  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
โดยให้ปฏิบัติหน้าที สอนและปฏิบัติงานในต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  การเพิกถอนค าสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ ราย ศาสตราจารย์ประกอบ – 
    วิโรจนกูฏ 

                  มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายรัฐศาสตร์ พวกดี นิติกร
ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 ๑. ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส านักงานกฎหมาย
และนิติการได้เสนอวาระการประชุมต่อสภามหาวิทยาลัยในระเบียบวาระที่ ๖ วาระลับ ๖.๒ สรุปความได้ว่า ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ ได้มีมติชี้มูลทางวินัยอย่างร้ายแรงแก่ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ กรณีถูกกล่าวหาว่าเมื่อครั้งด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติให้ยืมเงินส ารองจ่ายหมุนเวียน (Petty Cash) และอนุมัติให้กู้ยืมเงิน
สวัสดิการเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ                        
เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวัง
รักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา ๓๙ วรรคสามและ
วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมาเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีค าสั่งที่ ๓๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ กุมถาพันธ์ ๒๕๖๐ ลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงไล่
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ออกจากราชการ ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ซึ่งที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติ
รับทราบ 
 ๒. วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีหนังสือมายังมหาวิทยาลัย            
แจ้งว่า คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 
กรกฎาคม 2560 ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการด าเนินการทางวินัยแก่ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ไม่เป็นไปตาม
มาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 เนื่องจากคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนเกินระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ พ้นจากราชการ 
จึงมีมติเพิกถอนค าสั่งลงโทษทางวินัย เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ 309/2560 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษไล่ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ 
ออกจากราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเยียวยาสิทธิอัน 
 
              พึงมีพึงได…้ 
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พึงมีพึงได้ตามกฎหมายให้แก่ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๑๖/๑๒๑๕๕ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ และค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ๓๐๙/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

๓. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
๓.๑ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงกรมบัญชีกลางในฐานะที่เป็นหน่วยงาน

ที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินบ านาญ ขอให้พิจารณาเยียวยาสิทธิอันพึงมีพึงได้ตามกฎหมายให้แก่ศาสตราจารย์ประกอบ -      
วิโรจนกูฏ  ซึ่งได้แก่เงินบ านาญและเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ           
พ.ศ. ๒๔๙๔  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  ศธ ๐๕๒๙(๑)/๑๘๖ ลงวันที่                                   
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐     

๓.๒ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือถึงประธานคณะกรรมการ ป.ป.ช.                
เพ่ือแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ที่ให้เพิกถอนค าสั่งลงโทษทาง
วินัย ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ  พร้อมทั้งข้อสังเกตของมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการพิจารณาตามอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
ที่ ศธ ๐๕๒๙(๑)/๑๘๕ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

๓.๓ วันที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งส านักงานคณะกรรมการ                    
การอุดมศึกษาเพ่ือทราบการที่มหาวิทยาลัยแจ้งให้กรมบัญชีกลางพิจารณาด าเนินการเยียวยาสิทธิตามกฎหมายให้แก่
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ตามระเบียบของทางราชการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ศธ ๐๕๒๙(๑)/๑๙๑  ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐                 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ที่มีมติให้เพิกถอน
ค าสั่งลงโทษทางวินัยไล่ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ ออกจากราชการ และการด าเนินการของมหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ       
  

 ๑.๒.๕  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
            ภาครัฐ (ITA) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
                                         แห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                                                       
     มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายรัฐศาสตร์ พวกดี นิติกร
ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  

 ๑.  การประเมินคุณธรรมและความโปร่ ง ใส ในการด า เนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ  ( ITA)                            
เป็นโครงการที่ถูกก าหนดขึ้นตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้อ งกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่  ๒                          
(พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐ                     
ทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินดังกล่าว และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
ได้มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับผิดชอบงบประมาณและการประเมินหน่วยงานภาครัฐ  
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในก ากับของรัฐ ต่อมาส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งรายละเอียด
เกี่ยวกับการประเมิน และก าหนดปฏิทินการประเมินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ทราบ พร้อมกับแจ้งว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ว่าจ้างคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
เป็นผู้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของหน่วยงานภาครัฐ ประเภทสถาบันอุดมศึกษา รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๑๐/ว ๑๔๖๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
              ๒. มหาวิทยาลัย… 
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 ๒. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่งที่ ๗๙/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดเตรียมข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ โดยให้คณะท างานมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมิน และ
ด าเนินการตามหลักการ กรอบการประเมิน และปฏิทินที่ก าหนด 
  ๓. มหาวิทยาลัยได้ส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์เพ่ือเข้ารับการประเมินต่อส านักงานโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จ านวน ๒ รอบ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ผู้ประเมิน 
ก าหนด คือ รอบที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และรอบที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏ
ตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ศธ ๐๕๒๙/๑๘๒๑ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ และหนังสือมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ ศธ ๐๕๒๙/๒๗๙๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐  

๔. ต่อมาส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ           
ได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งปรากฏว่า มหาวิทยาลัย
ได้รับคะแนน ๓,๐๐๐ คะแนน จากคะแนนรวมทั้งสิ้น ๓,๓๐๐ คะแนน และแจ้งว่าหากมหาวิทยาลัยประสงค์จะอุทธรณ์
ผลคะแนนจะต้องด าเนินการยื่นอุทธรณ์ พร้อมกับส่งเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมและระบุเหตุผลประกอบการอุทธรณ์
ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจที่              
ตช ๐๐๓๕.๕๓/ว ๑๒๔๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  

๕. วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยได้ยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
อุทธรณ์ จ านวน ๑ ชุด ไปยังส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส านักงานโครงการประเมินคุณธรรมฯ ได้แจ้งผลการประเมินให้
มหาวิทยาลัยทราบ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยได้รับคะแนนหลังอุทธรณ์เพ่ิมขึ้น ๒๐๐ คะแนน รวมคะแนนที่ได้รับทั้งสิ้น 
๓,๒๐๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๓,๓๐๐ คะแนน รายละเอียดปรากฏตามหนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
ที่ ศธ ๐๕๒๙/๔๐๕๙ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และหนังสือคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจที่             
ตช ๐๐๓๕.๕๓/ว ๐๒๙๒ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๖. วันที่  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดส่ งรายงานผล                      
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบ ปรากฏ
ว่ามหาวิทยาลัยได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ๘๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มี
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับสูงมาก พร้อมกันนี้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
รายงานผลการประเมินดังกล่าวให้ส านักงาน ป.ป.ช. ทราบแล้ว โดยส านักงาน ป.ป.ช. จะน าผลการประเมินเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีและประกาศผลอย่างเป็นทางการต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๑๐/ ว ๑๖๑๙ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) โดยส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มหาวิทยาลัยได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมทั้งสิ้น ๘๓ คะแนน และถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่มี
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานในระดับสูงมาก 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 

           ๑.๒.๖  ก าหนด... 
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         ๑.๒.๖  ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที ประชุมเพื อทราบ                                
ตามหนังสือที  รล ๐๐๐๒.๓/๗๖๐๙  ลงวันที  ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐  ส านักพระราชวัง แจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนประองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๒,๙๕๐ คน ในวันที  ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐  
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อโปรดทราบ 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 หน้าที่ ๒๕  บรรทัดที่ ๒๒  มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “อนุมัติการยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ในวงเงินไม่เกิน                
จ านวน 3,๑31,๔00 บาท  และมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ด าเนินการทบทวนปรับลด
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแผนการคืนเงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี เพื่อน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป   อีกทั้ง                  
มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  3.1  ขออนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
    กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อตั้งแผนปฏิบัติงาน 
    และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560ที่ประชุมมีมติอนุมัติการ
ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน
วงเงินไม่เกินจ านวน 3,๑31,๔00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  และมอบคณะศิลป
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการปรับลดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
และทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการคืนเงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย ให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี และน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับลดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และทบทวนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการคืนเงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ ปี เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้ 
            ตารางที ่1...   
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ตารางที่ 1  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ล าดับ... 

 งบประมาณท้ังหมด
 งบประมาณ บาท จ านวนหน่วย หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ  รวม

1 งบบุคลากร     8,349,668.79 
เงินอุดหนุนท่ัวไป-ค่าจ้างพนักงาน  6,984,605.79 บาท 1 ปี 1 ปี        6,984,605.79 
ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนต าแหน่งบริหาร (3 คน)      176,400.00 บาท 1 ปี 1 ปี           176,400.00 
ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ ( 1 คน)      134,400.00 บาท 1 ปี 1 ปี           134,400.00 
ค่าใช้สอย - สมทบประกันสังคมส่วนของนายจ้าง)      206,928.00 บาท 1 ปี 1 ปี           206,928.00 
ค่าใช้สอย - ค่าจ้างช่ัวคราว  (ลูกจ้างช่ัวคราว 3 คน)      253,560.00 บาท 1 ปี 1 ปี           253,560.00 
ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาบริการ (ผู้ช่วยสอน 1 คน, บัญชี 1 คน)      204,000.00 บาท 1 ปี 1 ปี           204,000.00 
(ค้างจ่ายปีงบประมาณ 2560) ค่าจ้างพนักงานอาจารย์ใหม ่3 คน
 (นายภูดิส  หอมพิกุล/นางอิศราภรณ์ จิตศีล/นางสาวพิมพ์วรรณ 
ภักดีสุวรรณ)

     378,525.00 บาท 1 ปี 1 ปี           378,525.00 

(ค้างจ่ายปีงบประมาณ 2560) ค่าใช้สอย-สมทบประกันสังคม
ส่วนของนายจ้าง

       11,250.00 บาท 1 ปี 1 ปี             11,250.00 

2 งานกิจการนักศึกษา        107,850.00 
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

               1,500.00 

     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (นศ. ปี 1 จ านวน 2 
หลักสูตร 36+ 24 = 60 คน)

               25.00 บาท 60 คน 1 คร้ัง                1,500.00 

โครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พ่ี  Freshy boy @ girl  ศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561

               3,000.00 

     ค่าใช้สอย - อาหาร (นศ. ปี 1 จ านวน 2 หลักสูตร 36+ 24 =
 60 คน)

               50.00 บาท 60 คน 1 คร้ัง                3,000.00 

โครงการไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561                6,950.00 
     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (นศ. ทุกคน ปี2560 = 
278 คน)

               25.00 บาท 278 คน 1 คร้ัง                6,950.00 
2.3

2.2

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ จ านวนหน่วย จ านวนคร้ัง

2.1
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                  ล าดับ... 

 งบประมาณท้ังหมด
 งบประมาณ บาท จ านวนหน่วย หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ  รวม

โครงการครอบครู ประจ าปีการศึกษา 2561             31,500.00 
    ค่าใช้สอย - จ้างเหมาพิธีพราหมณ์ พร้อมพานบายศรีสู่ขวัญ 
และอุปกรณ์ประกอบพิธีต่างๆ

       30,000.00 บาท 1 คร้ัง 1 คร้ัง             30,000.00 

     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (นศ. ปี 1 จ านวน 2 
หลักสูตร 36+ 24 = 60 คน)

               25.00 บาท 60 คน 1 มือ้                1,500.00 

โครงการกีฬาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี
การศึกษา 2560

               1,500.00 

     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (นศ. ปี 1 จ านวน 2 
หลักสูตร 36+ 24 = 60 คน)

               25.00 บาท 60 คน 1 มิอ้                1,500.00 

โครงการแสดงความยินดีต่อบัณฑิตที่จบการศึกษาและให้ความรู้
ศิษย์เก่า    (กลุ่มเป้าหมาย : บัณฑิตและศิษย์เก่า)

4,125.00               

งานพิธีตอนช่วงกลางวัน จัดที่ห้องประชุมคณะ (กลุ่มเป้าหมาย : 
บัณฑิต)
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน (บัณฑิต 34 +อาจารย์ 20 +
จนท.งานกิจการนศ. 1 )

               50.00 บาท 55 คน 1 คร้ัง                2,750.00 

     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม (บัณฑิต+อาจารย์+จนท.
งานกิจการนศ. 1 )

               25.00 บาท 55 คน 1 คร้ัง                1,375.00 

โครงการเทศกาลแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ของขวัญและของฝาก 
ประจ าปี 2560 (กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาและบุคคลทั่วไป)

               5,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาบริการเคร่ืองเสียงกลางแจ้ง          5,000.00 บาท 1 คร้ัง 1 คร้ัง                5,000.00 
โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
(กลุ่มเป้าหมาย นศ.ช้ันปีที่ 4 และปี 5 ข้ึนไป)

            10,800.00 

     ค่าตอบแทน - วิทยากรภายนอก          1,200.00 บาท 1 ช่ัวโมง 2 คน                2,400.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน   (นศ.ช้ันปีที่ 4 = 50 คน และ                50.00 บาท 84 คน 1 มือ้                4,200.00 
     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม  (นศ.ช้ันปีที่ 4 = 50 คน
 และปี 5 ข้ึนไป = 34 คน)

               25.00 บาท 84 คน 2 มือ้                4,200.00 

โครงการพัฒนาความรู้ด้านการให้ค าปรึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2560   (กลุ่มเป้าหมาย อ.ที่ปรึกษาภายในคณะ 13 คน)

                  975.00 

     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                25.00 บาท 13 คน 1 มือ้                   325.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน                50.00 บาท 13 คน 1 มือ้                   650.00 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560  (กลุ่มเป้าหมาย นศ ปี 1 ทุกคน)

               3,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน                50.00 บาท 60 คน 1 มือ้                3,000.00 
โครงการทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษา ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 (กลุ่มเป้าหมาย 
คัดเลือกจาก นศ.ภายในคณะ 14 คน)

            35,000.00 

     ค่าใช้สอย - ทุนการศึกษา เรียนดีแต่ยากจน  (จ านวน 7 ทุน x 
5,000 บาท นศ.1.สถ 3 ช้ันปี และออกแบบ 4 ช้ันปี รวม 7 ช้ัน
ปี)

         5,000.00 บาท 7 ทุน 1 คร้ัง             35,000.00 

โครงการส่งเสริมเครือข่ายประกันคุณภาพกับกืจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2560 (กลุ่มเป้าหมาย นศ ปี 1 ทุกคน)

               4,500.00 

     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                25.00 บาท 60 คน 1 มือ้                1,500.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวัน                50.00 บาท 60 คน 1 มือ้                3,000.00 

3 หลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม        249,918.00 
ค่าตอบแทนวิทยากรพิเศษเฉพาะเช่ียวชาญเฉพาะด้าน         44,932.00 
     ค่าตอบแทน - วิทยากรพิเศษด้านการสร้างแบบตัด  สาขาส่ิง
ทอและแฟช่ัน เทอม 1/60

             600.00 บาท 5 ช่ัวโมง 8 คร้ัง             24,000.00 

     ค่าตอบแทน - วิทยากรพิเศษด้านเพทเทิ้ลเพ่ือการตัดเย็บ สาขา
ส่ิงทอและแฟช่ัน เทอม 2/60

             600.00 บาท 5 ช่ัวโมง 5 คร้ัง             15,000.00 

     ค่าตอบแทน - วิทยากรพิเศษภายนอก ด้านการออกแบบ 
สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์

             600.00 บาท 6 ช่ัวโมง 1 คร้ัง                3,600.00 

3.1

2.7

2.6

2.5

2.4

2.12

2.11

2.10

2.9

2.8

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ จ านวนหน่วย จ านวนคร้ัง
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                             ล าดับ... 

 งบประมาณท้ังหมด
 งบประมาณ บาท จ านวนหน่วย หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ  รวม

     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทางวิทยากรด้านการออกแบบ สาขา
ออกแบบผลิตภัณฑ์

             741.00 บาท 2 เที่ยว 1 คร้ัง                1,482.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าที่พักวิทยากรด้านการออกแบบ สาขาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์

             850.00 บาท 1 คืน 1 คร้ัง                   850.00 

โครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพรายวิชาฝึกงาน  
(นศ.ช้ันปีที่ 3 สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 53 คน )

            10,604.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ืยเล้ียงอาจารย์              240.00 บาท 2 คน 3 วัน                1,440.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทางราชการ              741.00 บาท 2 คน 2 เที่ยว                2,964.00 
     ค่าใช้สอย - ค่ารถรับจ้าง              300.00 บาท 3 วัน 1 คร้ัง                   900.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาจัดท าสมดุคู่มอืฝึกงาน              100.00 บาท 53 เล่ม 1 คร้ัง                5,300.00 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน (นักศึกษาช้ันปีที่ 2 จ านวน 38 คน 
อาจารย์ 2 คน  เจ้าหน้า ที่ 1 คน กทม.)

          101,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทางด้วยรถบัสมหาวิทยาลัย                10.00 บาท 630 กิโลเมตร 2 เที่ยว             12,600.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก              750.00 บาท 20 ห้อง 4 คืน             60,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา              100.00 บาท 38 คน 5 วัน             19,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ผู้ร่วมเดินทาง              240.00 บาท 2 คน 5 วัน                2,400.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงเจ้าหน้าที่              240.00 บาท 1 คน 5 วัน                1,200.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถผู้ร่วมเดินทาง              240.00 บาท 2 คน 5 วัน                2,400.00 
     ค่าใช้สอย -ค่าเข้าชมสถานที่                40.00 บาท 40 คน 2 คร้ัง                3,200.00 
     ค่าใช้สอย -ค่าของที่ระลึก              200.00 บาท 1 คร้ัง 1 คร้ัง                   200.00 
               -  ค่าสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบนักศึกษา 10 คน                             -   
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผลงานวิชาการ  ประเภท
บทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์

            63,382.00 

     ค่าใช้สอย - เดินทางราชการน าเสนอบทความและผลงาน
สร้างสรรค์ 
               -  ค่าที่พักนักอาจารย์  จ านวน  11 คน              800.00 บาท 11 ห้อง 1 วัน                8,800.00 
               -  ค่าเดินทางราชการอาจารย์ จ านวน  11  คน              741.00 บาท 11 คน 2 คร้ัง             16,302.00 
                -  ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์    จ านวน   11  คน              240.00 บาท 11 คน 2 วัน                5,280.00 
               -  ค่าสร้างสรรค์ผลงานต้นแบบหรือบทความวิชาการ 
จ านวน 11 คน

         3,000.00 บาท 1 ผลงาน 11 ผลงาน             33,000.00 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน การผลิตผลงานวิชาการ  ประเภท
บทความวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์และนศ.

            30,000.00 

     ค่าวัสดุ  - สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์        10,000.00 บาท 1 คร้ัง 1 คร้ัง             10,000.00 
     ค่าวัสดุ  - สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์        10,000.00 บาท 1 คร้ัง 1 คร้ัง             10,000.00 
     ค่าวัสดุ  - สาขาการออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ        10,000.00 บาท 1 คร้ัง 1 คร้ัง             10,000.00 

4 หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์        536,591.00 
ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษและผู้มีประสบการณ์ทางวิชาชีพ 
(นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกช้ันปี จ านวน 68 คน)

 เฉล่ีย       266.67  ต่อ  นศ/คน         17,600.00 

     ค่าตอบแทน - วิทยากร สายวิชาการ              600.00 บาท 2 คน 6 ช่ัวโมง                7,200.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทาง ค่าโดยสารด้วยเคร่ืองบิน          1,500.00 บาท 2 เที่ยว 1 คร้ัง                3,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทาง จากที่พักไป-กลับ สนามบิน              300.00 บาท 2 เที่ยว 1 คร้ัง                   600.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าที่พักวิทยากร  (อัตราค่าที่พักโรงแรมของ
มหาวิทยาลัยอุบลฯ)

             850.00 บาท 4 คืน 1 คร้ัง                3,400.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                25.00 บาท 68 คน 2 คร้ัง                3,400.00 
กิจกรรมงานสถาปนิกสยาม  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ าปี 
2561  ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ของทุกปี

 เฉล่ีย    1,990.00  ต่อ  คน          59,700.00 

อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนเข้าฟังสัมมนาวิชาชีพสถาปนิกพร้อม 
นศ.ปี 1 จ านวน 7+23 คน=30 คน
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทางด้วยรถบัสมหาวิทยาลัย 1 คัน 45 ที่นั่ง                10.00 บาท         1,000 กิโลเมตร 2 เที่ยว             20,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก (อาจารย์ 7 + นศ. 23 + พขร. 2 = 32 
คน )

             800.00 บาท 16 ห้อง 2 คืน             25,600.00 

4.2

4.1

3.3

3.2

3.5

3.4

จ านวนคร้ัง
ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ จ านวนหน่วย
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               ล าดับ... 

 งบประมาณท้ังหมด
 งบประมาณ บาท จ านวนหน่วย หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ  รวม

     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวันนักศึกษา              100.00 บาท 23 คน 3 วัน                6,900.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์              240.00 บาท 8 คน 3 วัน                5,760.00 
หมายเหตุ : อาจารย์หลักสูตรสถาปัตยกรรมต้องเข้าฟังสัมมนา
วิชาชีพที่จัดโดยสมาคมสถาปนิกฯ ทุกคน
เป็นข้อก าหนดงานประกันฯ ที่อาจารย์ต้องพัฒนาความรู้ทาง
วิชาชีพและวิชาการ
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงพนักงานขับรถผู้ร่วมเดินทาง              240.00 บาท 2 คน 3 วัน                1,440.00 
กิจกรรมโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานการประกวดแบบ          18,966.00 
เข้าร่วม Workshop และประสานความร่วมมอืองค์กรด้าน
สถาปัตยกรรม  งานสถาปนิกอีสาน  งานสภาสถาปนิก
     ค่าวัสดุ - วัสดุอุปกรณ์พัฒนาแบบประกวดทางสถาปัตยกรรม 
ที่ผ่านเข้ารอบ

             500.00 บาท 10 ผลงาน 2 คร้ัง             10,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทาง นักศึกษาและอาจารย์ผู้ดูแล              741.00 บาท 3 คน 2 เที่ยว                4,446.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก              800.00 บาท 2 ห้อง 2 วัน                3,200.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงนักศึกษา              100.00 บาท 2 คน 3 วัน                   600.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์ผู้ร่วมเดินทาง              240.00 บาท 1 คน 3 วัน                   720.00 
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานสถาปัตยกรรมและบริหารจัดการ
ความรู้นอกสถานท่ี (KM)

 เฉล่ีย  ต่อ  คน        155,100.00 

นักศึกษาปี 2 +นักศึกษาปี 3 ซ่ึงเป็นรุ่นแรกที่เหลือ 6 คน  + 
อาจารย์ในหลักสูตร  จ านวน  35 + 6 + 7 = 48  คนตามแผน
หลักสูตร  ปีที่ 1 ภาคกลาง , ปีที่ 2 ภาคเหนือ , ปีที่ 3 ภาคใต้ , ปี
ที่ 4 ภาคตะวันออก และอาจารย์ 3 คน เดินทางไปด้วยรถยนต์
ส่วนตัว
     ค่าใช้สอย - ค่าจัดท าเอกสารประกอบกิจกรรม              100.00 บาท 48 เล่ม 1 คร้ัง                4,800.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทางด้วยรถบัสมหาวิทยาลัย 1 คัน (45 ที่นั่ง)                10.00 บาท         1,500 กิโลเมตร 2 เที่ยว             30,000.00 

     ค่าน้ ามนัรถยนต์ส่วนตัว                  4.00 บาท         1,000 กิโลเมตร 2 เที่ยว                8,000.00 
จอดรถที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมแ่ละเดินทางพร้อมรถตู้ของมช.
     ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก นักศึกษาและอาจารย์              800.00 บาท 4 คืน 24 ห้องพัก             76,800.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก พขร.              800.00 บาท 4 คืน 1 ห้องพัก                3,200.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงนศ.              100.00 บาท 5 วัน 41 คน             20,500.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงอาจารย์              240.00 บาท 5 วัน 7 คน                8,400.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเบ้ียเล้ียงพขร.              240.00 บาท 5 วัน 2 คน                2,400.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าของที่ระลึกหรือค่าเช่าที่จอดรถระหว่างเข้าชม
สถานที่

             100.00 บาท 10 สถานที่ 1 คร้ัง                1,000.00 

ค่าวัสดุรายวิชา   แก่นักศึกษาต่อปีการศึกษา
การเขียนแบบและท าหุ่นจ าลองทางสถาปัตยกรรมทุกรายวิชา  
 ปี 1 - 23 คน ,ปี 2 - 35 คน, ปี 3 - 6 คน  รวม 64 คน

 เฉล่ีย  ต่อ  นศ/คน        105,600.00 

     ค่าวัสดุ - กระดาษ 100 ปอนด์ เรียบ  A1                64.00 คน 5 แผ่น      20 บาท                6,400.00 
     ค่าวัสดุ - กระดาษ 100 ปอนด์  หยาบ A1                64.00 คน 5 แผ่น      20 บาท                6,400.00 
     ค่าวัสดุ - กาวUHU                64.00 คน 10 หลอด      20 บาท             12,800.00 
     ค่าวัสดุ - ไมบั้ลซ่า                64.00 คน 10 แผ่น      60 บาท             38,400.00 
     ค่าวัสดุ - ไมบั้ลซ่าเสากลม                64.00 คน 5 อัน      60 บาท             19,200.00 
     ค่าวัสดุ - กระดาษชานอ้อย A1                64.00 คน 10 อัน      35 บาท             22,400.00 
ค่ากิจกรรมและดูงานรายวิชา ในพ้ืนท่ี  เดินทางในเวลาราชการ
 ไป-กลับใน 1 วัน
ปี 1 - 23 คน ,ปี 2 - 35 คน, ปี 3 - 6 คน รวม 64 คน

            13,625.00 

กลุ่มปฏิบัติวิชาชีพทางสถาปัตยกรม   (สถาปัตยกรรมภายใน 
การวางผังและการออกแบบสถาปัตยกรรมหลัก)   (นศ. ปี 1
และปี 3  23+6 คน = 29 คน )

4.6

4.5

4.4

4.3

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ จ านวนหน่วย จ านวนคร้ัง

                                 3,231.25 

                                  1,650.00 
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                  ล าดับ... 

 งบประมาณท้ังหมด
 งบประมาณ บาท จ านวนหน่วย หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ  รวม

     ค่าใช้สอย -ค่าเดินทางด้วยรถบัสมหาวิทยาลัย 1 คัน 45 ที่นั่ง                  1.00 คัน 100 กม.      10 บาท                1,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าเข้าชมสถานที่                29.00 คน 50 บาท        1 คร้ัง                1,450.00 
     ค่าใช้สอย -ค่าของที่ระลึก                  4.00 ที่ 200 บาท        1 คร้ัง                   800.00 
วิชาเทคโนโลยี  ก่อสร้าง (นศ. ปี 1และปี 2  23+35 คน =
 48 คน )
     ค่าใช้สอย -ค่าเดินทางด้วยรถบัสมหาวิทยาลัย 1 คัน 45 ที่นั่ง                  1.00 คัน 100 กม.      10 บาท                1,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                48.00 คน 25 บาท        1 มือ้                1,200.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเข้าชมสถานที่                48.00 คน 50 บาท        1 คร้ัง                2,400.00 
     ค่าใช้สอย -ค่าของที่ระลึก                  4.00 ที่ 200 บาท        1 คร้ัง                   800.00 
     ค่าใช้สอย -ค่าน้ ามนั                  1.00 คัน 100 กม.      10 บาท                1,000.00 
กลุ่มพ้ืนฐานสถาปัตยกรรม   (ประวัติศาสตร์สภาปัตยกรรม 
อนุรักษ์สถาปัตยกรรม)   (นศ. ปี 1และปี 3  23+6 คน = 
29 คน )
     ค่าใช้สอย -ค่าเดินทางด้วยรถบัสมหาวิทยาลัย 1 คัน 45 ที่นั่ง                  1.00 คัน 100 กม.      10 บาท                1,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าค่าอาหารนักศึกษา 2 มือ้                29.00 คน 25 บาท        1 คร้ัง                   725.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเข้าชมสถานที่                29.00 คน 50 บาท        1 คร้ัง                1,450.00 
     ค่าใช้สอย -ค่าของที่ระลึก                  4.00 ที่ 200 บาท        1 คร้ัง                   800.00 

4.8 ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เฉล่ีย      45,000  ต่อ  ปี 126,000.00       
     ค่าใช้สอย - ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

       30,000.00  บาท                 1  คร้ัง        1  คร้ัง             30,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - 2559 (ค้างช าระ)

       60,000.00  บาท                 1  คร้ัง        1  คร้ัง             60,000.00 

     ค่าใช้สอย - จัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (มคอ.1) (ค้างช าระ)

       30,000.00  บาท                 1  คร้ัง        1  คร้ัง             30,000.00 

4.8.1.2      ค่าใช้สอย -ค่าเดินทางไปประชุมประจ าปี ค่าโดยสารด้วย
เคร่ืองบิน

         1,000.00 บาท 2 เที่ยว 2 คร้ัง                4,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทาง จากที่พักไป-กลับ สนามบิน              200.00 บาท 2 เที่ยว 2 คร้ัง                   800.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทาง จากสนามบิน  ไป สถานที่ประชุม 
(ส่วนใหญ่คือม.รังสิต และม.กรุงเทพ)

             300.00 บาท 2 เที่ยว 2 คร้ัง                1,200.00 

4.9 งานพัฒนาวิชาการหลักสูตร  เฉล่ีย        5,000  ต่อ  คน          40,000.00 
4.9.1      ค่าใช้สอย - ค่าสนับสนุนการน าเสนอผลงานและตีพิมพ์ผลงาน

ทางวิชาการ (บทความ)
         5,000.00 บาท 1 ผลงาน 8 คน             40,000.00 

5 งานประชาสัมพันธ์หลักสูตร          45,200.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าจัดท าโบรชัวร์                  4.00 บาท 2000 แผ่น 1 คร้ัง                8,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทางไปแนะแนว              600.00 บาท 6 คร้ัง 2 เที่ยว                7,200.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดท า Back Drop        10,000.00 บาท 1 คร้ัง 1 คร้ัง             10,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์        10,000.00 บาท 2 รอบ 1 คร้ัง             20,000.00 

6 งานปรับปรุงซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ี อาคารคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

         10,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมบ ารุงพ้ืนที่อาคาร        10,000.00 บาท 1 งาน 1 คร้ัง             10,000.00 
7 งบสาธารณูปโภค        531,600.00 

     ค่าไฟฟ้าปีการงบประมาณ 2561        22,150.00 บาท 12 เดือน 1 คร้ัง           265,800.00 
     ค่าไฟฟ้า  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560    (ค้างช าระ)      265,800.00 บาท 1 ปี 1 คร้ัง           265,800.00 

8 งานบริหารท่ัวไป        306,700.00 
งานบริหารจัดการท่ัวไป        148,100.00 
     ค่าใช้สอย - ตรวจสุขภาพประจ าปี  (31 คน x 500 บาท)              500.00 บาท 31 คน 1 คร้ัง             15,500.00 
     ค่าใช้จ่ายส าหรับห้องพักรับรองแฟลต 5 ช้ัน 4          1,300.00 บาท 1 ห้อง 12 เดือน             15,600.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าจ้างแมบ้่าน          6,500.00 บาท 3 คน 6 เดือน           117,000.00 

8.1

4.8.1.3

4.8.1

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ จ านวนหน่วย จ านวนคร้ัง
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       ตามแผนการ... 

 งบประมาณท้ังหมด
 งบประมาณ บาท จ านวนหน่วย หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ  รวม

งานพัสดุ        106,600.00 
     ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุส านักงาน เคร่ืองเขียน แฟ้มเอกสาร        10,000.00 บาท 1 ปี 1 คร้ัง             10,000.00 
     ค่าวัสดุ - ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุท าความสะอาด)        10,000.00 บาท 1 ปี 1 คร้ัง             10,000.00 
     ค่าวัสดุ - น้ าด่ืม (40 ถัง x 10 บาท x 12 เดือน)              400.00 บาท 12 เดือน 1 คร้ัง                4,800.00 
     ค่าวัสดุ - ค่าน้ ามนัเช้ือเพลิง (เคร่ืองตัดหญ้า)          1,000.00 บาท 6 เดือน 1 คร้ัง                6,000.00 
     ค่าวัสดุ - ค่าถ่ายเอกสาร เอกสารราชการ/การเรียนการสอน          2,500.00 บาท 12 เดือน 1 คร้ัง             30,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายส าหรับห้องพักรับรอง  (ค้างช าระ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560)

       20,800.00 บาท 1 คร้ัง 1 คร้ัง             20,800.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าใช้สอย จ้างเหมาบริการ อ่ืนๆ
(ค่าซ่อมแอร์ 5,000 บาท ,ค่าซ่อมรถ 5,000 บาท,ค่าซ่อมเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร 15,000 บาท)

       25,000.00 บาท 1 ปี 1 คร้ัง             25,000.00 

งานประกันคุณภาพการศึกษา          52,000.00 
8.3.1 ระดับหลักสูตรสถาปัตยกรรม            8,400.00 
     ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการจากภายใน          1,500.00 บาท 1 วัน 1 คร้ัง                1,500.00 
    ค่าตอบแทน -  ค่าตอบแทนกรรมการจากภายใน          1,000.00 บาท 2 คน 1 คร้ัง                2,000.00 
     ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนเลขานุการตรวจประเมนิ              300.00 บาท 1 วัน 1 คร้ัง                   300.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวันกรรมการตรวจประเมนิฯ และ
คณะท างาน

               50.00 บาท 10 คน 1 วัน                   500.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                30.00 บาท 10 คน 2 วัน                   600.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารเย็นกรรมการฯ และคณะท างาน                50.00 บาท 10 วัน 1 วัน                   500.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาจัดท ารูปเล่มรายงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

             150.00 บาท 20 เล่ม 1 คร้ัง                3,000.00 

8.3.2 หลักสูตร ออกแบบอุตสาหกรรม            8,400.00 
     ค่าตอบแทน - ประธานกรรมการจากภายใน          1,500.00 บาท 1 คน 1 วัน                1,500.00 
     ค่าตอบแทน - กรรมการจากภายใน          1,000.00 บาท 2 คน 1 วัน                2,000.00 
     ค่าตอบแทน - เลขานุการตรวจประเมนิ              300.00 บาท 1 คน 1 วัน                   300.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวันกรรมการตรวจประเมนิฯ และ                50.00 บาท 10 วัน 1 คร้ัง                   500.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                30.00 บาท 10 คน 2 มือ้                   600.00 
     ค่าใช้สอย -  ค่าอาหารเย็นกรรมการฯ และคณะท างาน                50.00 บาท 10 คน 1 มือ้                   500.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาจัดท ารูปเล่มรายงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์

             150.00 บาท 20 เล่ม 1 คร้ัง                3,000.00 

8.3.3  ระดับคณะ         35,200.00 
     ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนประธานกรรมการจากภายนอก          3,000.00 บาท 2 วัน 1 คร้ัง                6,000.00 

     ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนกรรมการจากภายใน          1,500.00 บาท 5 คน 2 วัน             15,000.00 
     ค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนเลขานุการตรวจประเมนิ              750.00 บาท 2 วัน 1 คร้ัง                1,500.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารกลางวันกรรมการตรวจประเมนิฯ และ
คณะท างาน

               50.00 บาท 10 คน 2 วัน                1,000.00 

     ค่าใช้สอย - อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม                30.00 บาท 10 คน 4 มือ้                1,200.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าอาหารเย็นกรรมการฯ และคณะท างาน                50.00 บาท 10 คน 1 วัน                   500.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าจ้างเหมาจัดท ารูปเล่มรายงานการประกัน
คุณภาพหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์

             150.00 บาท 20 เล่ม 1 คร้ัง                3,000.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าใช้จ่ายเดินทางกรรมการจากภายนอก 1 คน          3,500.00 บาท 2 คร้ัง 1 คร้ัง                7,000.00 
9 งานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร          14,400.00 

     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทาง (รวมค่าเดินทางจากที่พักไปสนามบิน)          1,000.00 บาท 2 เที่ยว 4 คน                8,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก              800.00 บาท 2 คืน 4 คน                6,400.00 

10 งบพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ          18,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทาง          1,000.00 บาท 2 เที่ยว 5 คน             10,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก              800.00 บาท 2 คืน 5 คน                8,000.00 

11 งบพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ          57,600.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าเดินทาง          1,000.00 บาท 2 เที่ยว 16 คน             32,000.00 
     ค่าใช้สอย - ค่าที่พัก              800.00 บาท 2 คืน 16 คน             25,600.00 

 10,227,527.79 รวมท้ังส้ิน

8.2

8.3

ล าดับ รายการ/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ จ านวนหน่วย จ านวนคร้ัง



16 
 

ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ข้างต้น คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณจ านวนทั้งสิ้น 10,227,527.79 บาท (สิบล้านสองแสน-            
สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) โดยเป็นรายการหนี้ค้างช าระอยู่จ านวน 766,375 บาท 
(เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) รายการและเหตุผลความจ าเป็น ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2  รายการหนี้ค้างช าระ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 ที่ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย     
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

 
 

เนื่ องจากคณะศิลปประยุกต์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีประมาณการรายรับ จ านวน 
7,529,400.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องยืมเงินทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 2,698,127.79 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่ง
ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) เพ่ือใช้ในการด าเนินงานของคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และเพ่ือช าระหนี้
ตามตารางที่ 2 ซึ่งหากได้รับการพิจารณาอนุมัติยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย จ านวน 2,698,127.79 บาท                  
(สองล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จะมีหนี้ที่ต้องช าระคืนเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 15,645,373.58 บาท (สิบห้าล้านหกแสนสี่หมื่นห้า
พันสามร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบแปดสตางค์) สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ตารางที่ 3... 

รายการหน้ีค้างช าระ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559-2560

งบประมาณ 
(บาท)

เหตุผลความจ าเป็น

1. ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2558

        30,000 เนื่องจากเป็นปีแรกทีเ่ปิดหลักสูตร สถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงไม่ได้
ต้ังแผนรายจ่ายเก่ียวกับค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ไว้

2. ค่าบ ารุงสมาชิกสภาคณบดีสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี
การศึกษา 2559

        30,000 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับต้ังแผนงบประมาณ
รายจ่าย

3. การจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
สถาปัตยกรรมศาสตร์ (มคอ.1)

        30,000 เนื่องจากมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมจากสภาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึง
ไม่ได้ต้ังแผนงบประมาณรายจ่ายไว้

4. หนี้ค่าไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       265,800 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
5. ค่าใช้จ่ายส าหรับห้องพักรับรอง         20,800 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
6. เงินยืมเงินรายได้ เพ่ือทดรองจ่ายค่าจ้างพนักงาน 
ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 3 อัตรา (อัตราใหม่)  เดือน พ.ค. -
 ก.ย. 2560

      389,775 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

รวม       766,375 
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ตารางที่ 3  สรุปการยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 
 

โดยมีแผนการคืนเงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย ในระยะ 10 ปี ดังนี้ 
 

ตารางที่ ๔  แผนการคืนเงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย 
 

 
     

 จึงขอเรียนที ประชุมเพื อโปรดพิจารณาดังนี้ 
  ๑. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. 2561  กรณีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 10,227,527.79 บาท (สิบล้านสองแสนสอง
หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดล้านบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์)  
                   ๒. ขออนุมัติ... 

ปีงบประมาณ
ท่ียืม

จ านวนเงินยืม เหตุผลความจ าเป็น

2556         600,000.00  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงามตามแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

2557      8,652,835.79  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงามตามแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2657

2558      3,094,790.00  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงามตามแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2560         599,620.00  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรในเดือนกันยายน 2559
2561      2,698,127.79  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงามตามแผนงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 
1,931,752.79 บาท และเพ่ือช าระหนี้จ านวน 766,375บาท
 รวมเป็นจ านวน 2,698,127.79 บาท

 15,645,373.58 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556

600,000.00

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557

8,652,835.79

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558

3,094,790.00

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560

599,620.00

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561

2,698,127.79
1 2565     100,000.00       100,000.00       100,000.00    100,000.00       100,000.00 500,000.00        
2 2566     100,000.00       100,000.00       100,000.00    100,000.00       100,000.00 500,000.00        
3 2567     100,000.00       100,000.00       100,000.00    100,000.00       100,000.00 500,000.00        
4 2568     300,000.00       300,000.00       200,000.00    100,000.00       100,000.00 1,000,000.00      
5 2569                  -       1,000,000.00       300,000.00    100,000.00       200,000.00 1,600,000.00      
6 2570                  -       1,000,000.00       400,000.00      99,620.00       200,000.00 1,699,620.00      
7 2571                  -       1,500,000.00       500,000.00                 -         300,000.00 2,300,000.00      
8 2572                  -       1,500,000.00       700,000.00                 -         400,000.00 2,600,000.00      
9 2573                  -       1,500,000.00       694,790.00                 -         600,000.00 2,794,790.00      

10 2574                  -       1,552,835.79                    -                   -         598,127.79 2,150,963.58      
รวม   600,000.00  8,652,835.79  3,094,790.00  599,620.00  2,698,127.79 15,645,373.58 

จ านวนปี ปีงบประมาณ

ยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย

รวม
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  ๒.  ขออนุ มัติ ยื ม เ งินทุนส ารองมหาวิทยาลั ย  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๑ กรณี                       
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ,698,127.79 บาท (สองล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพัน-                     
หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) เพ่ือตั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

  ทีป่ระชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. เอกสารส าหรับการชี้แจงการปรับลดงบประมาณตามมติสภามหาวิทยาลัยควรมีการเปรียบเทียบ
ข้อมูลงบประมาณที ขอรับการสนับสนุนมาให้เบื้องต้นกับข้อมูลงบประมาณที ปรับลด 

 ๒. ในการยืมเงินทุนส ารองของแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยควรพิจารณาถึงขีดความสามารถของคณะใน
การจัดหารายได้ และแผนการคืนเงินทุนส ารองที เป็นไปได้ตามสภาพความเป็นจริง 
 ๓. มหาวิทยาลัยควรมีการประเมินมูลค่าการสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่คณะศิลปประยุกต์ฯ ตามมูลค่า
ดังกล่าว โดยก าหนดเป็นแผนการสนับสนุนในแต่ละปี 
 ๔. คณะศิลปประยุกต์ฯ ควรปรับลักษณะการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เป็นการผสมผสาน
ระหว่างศิลปะกับเทคโนโลยี หรือระหว่างศิลปะกับการท่องเที ยว เป็นต้น 
 ๕. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาลดต้นทุนการบริหารของคณะศิลปประยุกต์ฯ โดยพิจารณาการปรับ
สถานภาพจากคณะเป็นภาควิชาในคณะใดคณะหนึ ง  เพื อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารและค่าจ้างบุคลากรสาย
สนับสนุน  
 

      มติที่ประชุม  อนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้กรอบวงเงินตามประมาณการรายรับ จ านวน 7,529,400.00 บาท                                    
(เจ็ดล้านห้าแสนสองหม่ืนเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  โดยมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายในงบประมาณจ านวนดังกล่าว  เพื่อใช้ในกิจกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนเป็นหลักและ
งบประมาณส่วนที่ เ หลื อ ให้น า ไปตั้ งจ่ าย เป็นงบบุ คลากร  ส่ วนการยืม เ งิ นและแผนการคืน เ งิ น ให้                              
คณะศิลปประยุกต์ฯ น าเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป  และมอบคณะศิลปประยุกต์ฯ น าเสนอ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเงินรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายของคณะในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ต่อไป และ                       
มอบมหาวิทยาลัยร่วมกับคณะศิลปประยุกต์ฯ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ                              
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
         ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 
       งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  
       ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา              
ตามมติที ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  ๘/๒๕๕๙  เมื อวันที  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙           
           ได้เห็นชอบ... 
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ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื อด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการ 
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน 
จ านวน ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบงบประมาณที ได้รับจัดสรรดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที  ๔ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 
ผลการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด 

๑. ระดับผลลัพธ์ : พิจารณาผลการด าเนินงานพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายตัวชี้วัดที ก าหนด จ านวน ๑๘ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๙๐ จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๒๐ ตัวชี้วัด) ส่วนตัวชี้วัดที ไม่บรรลุ
เป้าหมาย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑.๑ ด้านการผลิตบัณฑิต : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที ได้งานท าตรงสาขา  แผนการด าเนินงาน 
ร้อยละ ๙๐ ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๒.๑๕ ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๘.๗๒ โดยคณะที ต  ากว่าเป้าหมายจ านวน              
๘ คณะ ดังนี้ 

       (๑)  คณะวิทยาศาสตร์    ร้อยละ  ๗๖.๓๗ 
       (๒)  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ร้อยละ  ๘๐.๔๖ 
       (๓)  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ร้อยละ  ๘๓.๓๓ 
       (๔)  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา   
  สาธารณสุขศาสตร์   ร้อยละ  ๔๕.๘๓ 
      (๕)  คณะศิลปศาสตร์    ร้อยละ  ๕๖.๕๒ 
      (๖)  คณะบริหารศาสตร์  ร้อยละ  ๗๙.๕๒ 
      (๗)  คณะนิติศาสตร์   ร้อยละ  ๘๗.๐๑ 
      (๘)  คณะรัฐศาสตร์   ร้อยละ  ๖๗.๗๐ 
 แต่อย่างไรก็ตามร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที ได้งานท า ศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา ๑ ปี ผลการด าเนินงาน ร้อยละ ๘๐.๖๑ เป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด (เป้าหมายที ก าหนด ร้อยละ ๘๐) 
๑.๒ ด้านการวิจัย : จ านวนผลงานวิจัยที น าไปใช้ประโยชน์ภายในระยะเวลาที ก าหนด แผนการ

ด าเนินงาน ๔๐ ผลงาน  ผลการด าเนินงาน ๒๖ ผลงาน ต  ากว่าเป้าหมายที ก าหนด ร้อยละ ๓๕ เนื องจากผลงานวิจัยเป็น
การวิจัยเฉพาะเรื องย่อยๆ ไม่ใช่การบูรณาการเพื อการวิจัยและพัฒนาทั้งระบบ ท าให้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
ในทันที  

๒. ระดับผลผลิต :  ผลการด าเนินงานพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ที ก าหนด จ านวน ๔๔ ตัวชี้วัด (ร้อยละ ๗๗.๑๙ จากตัวชี้วัดทั้งหมด ๕๗ ตัวชี้วัด) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 

  ผลผลิต... 
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ผลผลิต/โครงการ จ านวน
ตัวชี้วัด
ทั้งหมด 

จ านวนตัวชี้วัด
เป็นไปตาม

เป้าหมายหรือ
สูงกว่าที่ก าหนด 

จ านวนตัวชี้วัดที่
ผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
< ร้อยละ ๑๐  

จ านวนตัวชี้วัดที่
ผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าเป้าหมาย 
> ร้อยละ ๑๐ 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ๖ ๔ ๑ ๑ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๖ ๒ ๓ ๑ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๖ ๔ ๑ ๑ 
โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ ม ๗ ๗ - - 
ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๕ ๕ - - 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒ ๑ - ๑ 

ผลงานให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ
เพื อการศึกษาและวิจัย 

๓ ๑ ๑ ๑ 

ผลงานการให้บริการวิชาการ ๕ ๔ ๑ - 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที ยว ๒ ๒ - - 
โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ ๒ ๒ - - 
โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ๒ ๒ - - 
โครงการบริหารจัดการขยะและสิ งแวดล้อม ๒ ๒ - - 
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ๒ ๒ - - 
โครงการวิจัยเพื อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจัย 

๒ ๒ - - 

โครงการวิจัยเพื อสร้าง สะสมองค์ความรู้ที มีศักยภาพ ๕ ๔ - ๑ 
รวม ๕๗ ๔๔ ๗ ๖ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๗๗.๑๙ ๑๒.๒๘ ๑๐.๕๓ 
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    จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที ต  ากว่าเป้าหมายมีทั้งสิ้น ๑๓ ตัวชี้วัด ดังนี้  

ผลผลิต/โครงการ/ตัวชีวัด แผน ผล การบรรลุเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. จ านวนนักศึกษาที เข้าใหม่ (คน)  
๒. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตรใน   
      ระยะเวลาที ก าหนด  (ร้อยละ) 
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 
๒. จ านวนนักศึกษาที เข้าใหม่ (คน)  
๓. จ านวนนักศึกษาที คงอยู่ (คน)  
๔. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที จบการศึกษาตามหลักสูตรใน

ระยะเวลาที ก าหนด (ร้อยละ)  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 

๑. จ านวนนักศึกษาที เข้าใหม่ (คน) 
๒. ร้อยละของผูส้ าเร็จการศึกษาที จบการศึกษาตามหลักสูตรใน

ระยะเวลาที ก าหนด (ร้อยละ) 
โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๑. จ านวนนักเรียนที ได้รับการสนบัสนุนตามโครงการ (คน) 
 

 
ผลผลิต : ผลงานให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสขุภาพ
เพ่ือการศึกษาและวิจัย 

๑. จ านวนผู้ป่วยนอก (คน) 

 
๑,๖๘๔ 

๙๘ 
  
 

 ๒๐๖ 
๓๔๖  

๑,๔๒๔ 
๙๘ 

 
 

๒,๑๓๕ 
๙๕ 

 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 
 
 

 
๑,๖๓๒ 
๗๔.๕๕ 

  
 

๑๙๙ 
๒๙๒ 

๑,๓๕๓ 
๙๓.๕๑ 

 
 

๒,๑๐๐ 
๗๕.๘๕ 

 
 
 

๗๕ 
 
 
 
 
 
 

 
ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๐๙ 

ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๓.๙๓ 
 
  

ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๓.๔๐ 
ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๕.๖๑ 
ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๙๙ 
ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๔.๕๘ 

 
 

ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑.๖๔ 
ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๒๐.๑๖ 

 
 
 

ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๖๗ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปรับแผนการรับ
นักเรียนให้ใกล้เคียงกับการด าเนินงานจริง และจะได้ปรับเป้าหมายการ
ด าเนินงานกับส านักงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  
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ผลผลิต/โครงการ/ตัวชีวัด แผน ผล การบรรลุเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรค/แนวทางการแก้ไข 
๒. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสรมิสุขภาพ

เพื อการศึกษาและวิจัยตามที ได้รับจัดสรร (ล้านบาท) 
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 

๑. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบรกิารในกระบวนการ 

      ให้บริการ (ร้อยละ) 
 
 
 

โครงการ : โครงการวิจัยเพ่ือสร้าง สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ 

๑. ๑. ร้อยละของโครงการวิจัยที แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ก าหนด 
(ร้อยละ) 

 
๓๓,๐๐๐ 

๑๐.๔๑๖๐ 
 
 

๙๕ 
 
 
 
 
 
 
 

๘๐ 

 
๒๗,๕๓๖ 

๑๐.๔๑๕๒ 
 
 

๘๒.๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๔.๒๘ 

 
ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๖.๕๖ 
ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๐.๐๑ 

 
 
ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๑๓.๔๗ 

 
 
 
 
 
 
 

ต  ากว่าเป้าหมายร้อยละ ๘๒.๑๕ 
 
 

 
     ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขท าแผนการ
ประชาสมัพันธ์เพื อใหป้ระชาชนทั วไปทราบและมาใช้บริการเพิ มขึ้นในปี
ต่อๆ ไป 
 
     เนื องจากการส ารวจความพึงพอใจส าหรับโครงการที ออกให้บรกิาร
ในพื้นที ชุมชน ซึ งอาจมีปัญหาอุปสรรคในการจัดเตรียมความพร้อมใน
การให้บริการวิชาการ ท าให้ผู้ตอบแบบประเมินส่วนใหญ่ใหค้วามพึง
พอใจระดับปานกลางส่งผลต่อภาพรวมของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต  ากว่าเป้าหมายที ก าหนด เห็นควรมอบส านักงานส่งเสรมิ
บริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ปรับปรุงการให้บริการโดยใหม้ีความ
พร้อมในทุกๆ ด้าน 
 
     ให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการ ติดตาม
เร่งรัดคณะ/หน่วยงานด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีถัดไปทุกโครงการ 
เนื องจากสามารถเบิกจ่ายไดภ้ายใน ๒ ปีงบประมาณ  

 
 
 
 
 
 

      ผลการ...



๒๓ 
  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : ณ วันที  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการเบิกจ่าย 
๑,๐๕๔,๔๙๖,๐๙๗.๗๒ บาท ร้อยละ ๙๖.๑๙  ของแผนงบประมาณรายจ่ายซึ งเกินเป้าหมายที รัฐบาลก าหนด 
(เป้าหมายที รัฐบาลก าหนดภาพรวม สะสม ณ สิ้นไตรมาสที  ๔ ร้อยละ ๙๖)  โดยสามารถแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการเบิกจา่ย 

ก. รายจ่ายประจ า ๗๙๑,๖๔๒,๕๐๐.๐๐ ๗๙๖,๖๔๘,๕๒๖.๐๐ ๗๘๕,๔๐๒,๕๒๓.๗๒ ๑๑,๒๔๖,๐๐๒.๒๘ ๙๘.๕๘ 
- งบบุคลากร ๒๓๙,๔๓๓,๕๐๐.๐๐ ๒๔๖,๑๑๗,๑๑๖.๐๐ ๒๔๔,๗๐๖,๓๓๑.๘๖ ๑,๔๑๐,๗๘๔.๑๔ ๙๙.๔๓ 
- งบด าเนินงาน ๗๘,๖๙๐,๙๐๐.๐๐   ๗๗,๐๑๓,๓๑๐.๐๐   ๗๗,๐๑๒,๔๔๒.๔๓ ๘๖๗.๕๗ ๙๙.๙๙ 
- งบเงินอุดหนุน ๓๖๐,๒๔๘,๔๐๐.๐๐ ๓๖๐,๒๔๘,๔๐๐.๐๐ ๓๕๙,๕๓๙,๗๔๙.๒๗ ๗๐๘,๖๕๐.๗๓ ๙๙.๘๐ 
- งบรายจ่ายอื น ๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐.๐๐ ๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐.๐๐ ๑๐๔,๑๔๔,๐๐๐.๑๖ ๙,๑๒๕,๖๙๙.๘๔ ๙๑.๙๔ 

ข. รายจ่ายลงทุน ๓๑๓,๕๙๓,๙๐๐.๐๐ ๒๙๙,๕๘๗,๘๗๔.๐๐ ๒๖๙,๐๙๓,๕๗๔.๐๐ ๓๐,๔๙๔,๓๐๐.๐๐ ๘๙.๘๒ 
- ครุภัณฑ์   ๖๘,๗๕๑,๗๐๐.๐๐   ๕๗,๑๖๑,๙๗๔.๐๐   ๕๗,๑๖๑,๙๗๔.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ 
- สิ งก่อสร้าง ๒๔๔,๘๔๒,๒๐๐.๐๐ ๒๔๒,๔๒๕,๙๐๐.๐๐ ๒๑๑,๙๓๑,๖๐๐.๐๐ ๓๐,๔๙๔,๓๐๐.๐๐ ๘๗.๔๒ 

รวม ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐.๐๐ ๑,๐๙๖,๒๓๖,๔๐๐.๐๐ ๑,๐๕๔,๔๙๖,๐๙๗.๗๒ ๔๑,๗๔๐,๓๐๒.๒๘ ๙๖.๑๙ 

๑. รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๗๙๑,๖๔๒,๕๐๐ บาท รับโอนจากรายจ่ายลงทุน 
จ านวน ๕,๐๐๖,๐๒๖ บาท รวมเป็นเงิน ๗๙๖,๖๔๘,๕๒๖ บาท มีการเบิกจ่าย ๗๘๕,๔๐๒,๕๒๓.๗๒ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๙๘.๕๘ เกินเป้าหมายที รัฐบาลก าหนด (เป้าหมายที รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๙๘) โดยมีเงินกันเหลื อมปี จ านวน 
๘๙๔,๕๐๐ บาท (โครงการบริหารจัดการขยะของเสียและใช้ประโยชน์จากของเสีย) และคงเหลือคืนคลังแผ่นดิน 
๑๐,๓๕๑,๕๐๒.๒๘ บาท โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 

    ๑.๑ งบบุคลากร จ านวน ๑,๔๑๐,๗๘๔.๑๔ บาท (เงินเดือนและค่าจ้างประจ า) 
    ๑.๒ งบด าเนินงาน จ านวน ๘๖๗.๕๗ บาท (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ จ านวน ๘๕๓.๘๓ บาท 

ส่วนกลาง ๑๓.๗๔ บาท) 
     ๑.๓ งบเงินอุดหนุน โครงการวิจัยเพื อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรและระบบมาตรฐานการ
วิจัย ได้รับงบประมาณ ๓๓,๗๕๕,๖๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๓,๐๔๖,๙๔๙.๒๗ บาท คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 
๗๐๘,๖๕๐.๗๓ บาท  ด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในงบลงทุน (ส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ)   
      ๑.๔ งบรายจ่ายอื น โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(๑)  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที ยว ได้รับงบประมาณ ๕,๔๔๑,๐๐๐ 
บาท เบิกจ่าย ๓,๙๑๔,๙๗๒.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๕ คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๑,๕๒๖,๐๒๗.๙๗ บาท 
โครงการฯ ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด 
(ส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ) 

(๒)  โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ ได้รับงบประมาณ ๓๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย 
๒๗,๖๓๒,๕๑๓.๕๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๕๐ คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๕,๐๖๗,๔๘๖.๔๘ บาท โดยมีการด าเนินการ 
จ านวน ๓ โครงการ ดังนี้ 
                       ๒.๑) โครงการ... 



๒๔ 
  

      ๒.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ยกระดับการศึกษาและส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื อรองรับการเรียนรู้ในศตวรรษที  ๒๑ ได้รับงบประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๗,๑๔๕,๕๕๒.๖๕ 
บาท คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๔,๘๕๔,๔๔๗.๓๕ บาท โครงการฯ ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมี  
ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด ทั้งนี้ มีเงินเหลือจ่ายซึ งเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบ
ลงทุน (ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบ) 

      ๒.๒) โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ
ไดร้ับงบประมาณ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๘๙๕,๘๕๖.๙๘ บาท คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๒๐๔,๑๔๓.๐๒ บาท 
โครงการฯ ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด ทั้งนี้        
มีเงินเหลือจ่ายซึ งเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน และมีการโอนเปลี ยนแปลงงบประมาณจากเงินเหลือ
จ่ายบางส่วนไปใช้เพื อเพิ มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที ไม่ลดลง   
(ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้รับผิดชอบ) 

    ๒.๓) โครงการศูนย์นวัตกรรมการศึกษาและพัฒนาสื อการเรียนการสอน ได้รับ
งบประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๕๙๑,๑๐๓.๘๙ บาท คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๘,๘๙๖.๑๑ บาท โครงการฯ               
ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด ทั้งนี้ มีเงินเหลือ
จ่ายซึ งเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน (คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ) 

(๓)  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รับงบประมาณ ๕,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย 
๔,๗๐๔,๐๔๕.๔๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๕๓ คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๗๙๕,๙๕๔.๕๗ บาท โดยมีการด าเนินงาน 
จ านวน ๒ โครงการ ดังนี้ 

    ๓.๑) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน ICT รองรับ digital economy ได้รับ
งบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๔๕๔,๓๗๗.๔๓ บาท คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๕๔๕,๖๒๒.๕๗ บาท 
โครงการฯ ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด ทั้งนี้           
มีเงินเหลือจ่ายซึ งเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน และมีการปรับเปลี ยนรูปแบบการจัดอบรมเน้นการ
ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัด เช่น ปรับเปลี ยนการจัดอบรมหลักสูตรที ไม่ต่อเนื อง โดยก าหนดการจัดอบรม
เป็น ระยะเวลา ๓ ชั วโมงหรือ ๖ ชั วโมง และส าหรับคู่มือในการอบรมให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ รวมทั้งการเชิญ
วิทยากรที เน้นเป็นวิทยากรที มีความรู้ความสามารถภายในมหาวิทยาลัยเป็นหลัก จึงสามารถประหยัดงบประมาณลงได้                 
(ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นผู้รับผิดชอบ) 

    ๓.๒) โครงการพัฒนาด้าน ICT ให้ผู้ประกอบการเพื อการแข่งขัน ได้รับงบประมาณ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒,๒๔๙,๖๖๘ บาท คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๒๕๐,๓๓๒ บาท โครงการฯ ได้ด าเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด ทั้งนี้ มีเงินเหลือจ่ายซึ งเกิดจาก
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน จากการโอนเปลี ยนแปลงงบประมาณบางส่วนจากงบด าเนินงานเป็นงบลงทุน
เพื อเพิ มเติมเป้าหมายโครงการเดิมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  โดยวัตถุประสงค์และเป้าหมายที ไม่ลดลง  (คณะบริหารศาสตร์ 
เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 
                                             (๔) โครงการ... 



๒๕ 
  

(๔)  โครงการบริหารจัดการขยะของเสียและใช้ประโยชน์จากของเสีย ได้รับงบประมาณ 
๘,๙๘๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๗,๓๘๘,๑๓๑.๑๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๑๙ คงเหลือ ๑,๖๐๐,๘๖๘.๘๒ บาท เป็นเงิน 
กันเหลื อมปี ๘๙๔,๕๐๐ บาท (ทั้งนี้ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว) คืนคลั งแผ่นดิน ๗๐๖,๓๖๘.๘๒ บาท 
โครงการฯ ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด ทั้งนี้ 
มีเงินเหลือจ่ายซึ งเกิดจากการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในงบลงทุน และมีการปรับเปลี ยนสถานที การจัดอบรม/สัมมนา 
ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมท าให้สามารถประหยัดงบประมาณลงได้ (ส านักงานบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
เป็นผู้รับผิดชอบ)   

(๕)  โครงการพัฒนาความรู้ในด้านการบริหารทางด้านโลจิสติกส์ ได้รับงบประมาณ 
๔๑๙,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๘๓,๖๓๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๙ คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน ๑๓๕,๓๖๒ บาท 
โครงการฯ ได้ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนดมีการ
ปรับเปลี ยนสถานที การจัดอบรม/สัมมนา ให้เหมาะสมกับผู้เข้ารับการอบรมและระยะเวลาการด าเนินงานท าให้
สามารถประหยัดงบประมาณลงได้ (คณะบริหารศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบ)  

๒. รายจ่ายลงทุน  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๓๑๓,๕๙๓,๙๐๐ บาท ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน      
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙๙,๕๘๗,๘๗๔ บาท (ไม่สามารถก่อหนี้ได้ ๑ รายการ คือ เครื องดองศพ ๑ ชุด วงเงิน ๙,๐๐๐,๐๐๐ 
บาทส านักงบประมาณดึงเงินคืน) และมีเงินเหลือจ่ายจากจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๕,๐๐๖,๐๒๖ บาท โอนไปสมทบ
รายจ่ายประจ าเพื อช าระค่าสาธารณูปโภค และมีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๒๖๙,๐๙๓,๕๗๔ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๘๒                 
เกินเป้าหมายที รัฐบาลก าหนด (เป้าหมายที รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๘๗) คงเหลือ ๓๐,๔๙๔,๓๐๐ บาท ซึ งเป็นเงิน               
กันเหลื อมปี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื อมปีจากกรมบัญชีกลางแล้ว โดยมีรายการที ขอกัน
เงินเหลื อมปี จ านวน ๒ รายการ ดังนี้ 
   (๑) ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะวิชาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วงเงิน ๒๕,๕๕๑,๘๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที  ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑  (ส่วนกลาง) 
   (๒) ระบบผลิตน้ าประปา วงเงิน ๔,๙๔๒,๕๐๐ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
ก าหนดตรวจรับงานในวันที  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  (ส่วนกลาง)     

จากการสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามผลผลิต มีทั้งหมด ๑๗ ผลผลิต สามารถ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที รัฐบาลก าหนด จ านวน ๑๑ ผลผลิต และไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที 
รัฐบาลก าหนด จ านวน ๖ ผลผลิต จากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุที การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที รัฐบาล
ก าหนดมาจากเงินเหลือจ่ายจากการด าเนินโครงการต่างๆ ที ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและประหยัดโดยสามารถด าเนิน
โครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ   

 

   จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที  ๔                              
(๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  และให้ข้อเสนอแนะเพื อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ                 
ตามเป้าหมายที ก าหนด   
 

                  มติที่ประชุม... 



๒๖ 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
    ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
                                              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
                                              รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) 
          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที  ๑๘/๒๕๖๐ เมื อวันอังคารที  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐    
มีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐                     
รอบ ๑๒ เดือน ณ สิ้นไตรมาส ๔ และให้น าเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
องค์ประกอบที  ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที  ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื อการก ากับติดตามผลลัพธ์                 
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี              
ตามกรอบเวลาเพื อให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ เพื อให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน                    
(ณ สิ้นไตรมาสที  ๔) ซึ งสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้     
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ หมายเหตุ 
๑.๑ ตัวชี้วัดที ผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่า
เป้าหมายที ก าหนด 

๒๒ ๕๙.๔๖ เอกสารประกอบกอบการประชุม
หมายเลข ๑ 

๑.๒ ตัวชีว้ัดที ผลการด าเนินงานต  ากว่าค่าเป้าหมายที 
ก าหนด 

๑๕ ๔๐.๕๔ เอกสารประกอบกอบการประชุม
หมายเลข ๒ 

๑.๓ ตัวชีว้ัดที ไม่น ามาค านวณผลการด าเนินงาน  ๑ - เอกสารประกอบกอบการประชุม
หมายเลข ๓ 

รวม ๓๘ ๑๐๐  
 
 

 
 
 

      และสรุปผล… 



๒๗ 
  

และสรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร ์ รวมตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเป็นไป

ตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่มีผล 
การด าเนินงาน 

ต่ ากว่าค่า
เป้าหมายท่ี

ก าหนด 

ไม่น ามา
ค านวณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การหารายไดเ้พื อการมี
เสถียรภาพทางการเงิน 

23 100.00 12 52.17 11 47.83 - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการบริหาร
งบประมาณและการเงินให้มปีระสทิธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

5 100.00 4 80.00 1 20.00 1.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ มประสิทธิภาพ การ
ใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 

9 100.00 6 66.67 3 33.33 - 

รวมตัวชี้วัด 37 100.00 22 59.46 15 40.54 1.00 
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
เป้าประสงค์ทางการเงิน   มีรายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สิน
เพิ มข้ึน 
กลยุทธ์   การหารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
สรุปผลการด าเนินงาน 
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๖ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที ก าหนด  ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๖๗ และตัวชี้วัดที ผลการด าเนินงานต  ากว่าค่าเป้าหมายที ก าหนด จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด แผน ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละของ
นักศึกษา
ต่างชาติ
เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับ
นักศึกษาท่ี
รับในปี
การศึกษา 
2559 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

5 

ปีการศึกษา 
2559 มี
นักศึกษาทุน 
สพร. จ านวน 5 
คน 
ปีการศึกษา 
2560 มี
นักศึกษา
ต่างชาติ จ านวน 
1 คน ลดลงร้อย
ละ 80 

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย 
ร้อยละ 

๘๕ 

1) หลักสตูรที่นักศึกษา
ต่างชาติสนใจสมัคร ไม่
เปิดรับนักศึกษาต่างชาติ เช่น 
สาขาภาษาไทย นิติศาสตร์  
และแพทยศาสตร ์
2) การประชาสัมพันธ์
หลักสตูรยังไม่ทั่วถึง 
3) ขั้นตอนการด าเนินงานใช้
ระยะเวลานาน ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจของนักศึกษา 

1) ควรกระตุ้นให้คณะ/สาขาต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลยั จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษมากข้ึน เพื่อรองรับ/ดึงดูด
นักศึกษาต่างชาติ และเสรมิสร้างความ
เป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัย 
2) ควรมีการประชาสัมพันธ์หลักสตูรให้
มากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์เชงิรุกใน
โรงเรียนมัธยมในประเทศกลุ่มเปา้หมาย 
แสวงหาเครือข่ายเพื่อรับสมัครนักศึกษา
ต่างชาติจากต่างประเทศ 
3) ให้ความส าคัญกับการสนับสนนุ
งบประมาณเพื่อการประชาสมัพันธ์



๒๘ 
  

ตัวชี้วัด แผน ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

ออนไลน์ ให้เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเป็นท่ี
รู้จักกว้างขวางมากยิ่งข้ึนในโลกออนไลน ์
4) มุ่งสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพ โดยการเข้า
สู่ระบบการจดัอันดับมหาวิทยาลัยให้มีช่ือ
ใน QS Ranking เพื่อสร้างช่ือเสยีงและ
ภาพลักษณ์ทางดา้นวิชาการและความ
พร้อมรับนักศึกษาตา่งชาติ  
5) เพื่อเป็นการดึงดูดความสนใจเข้าศึกษา
ต่อของนักศึกษาต่างชาติ ควรพิจารณา
จัดสรรทุนการศึกษาในแต่ละปี ทุกปี  
6) ควรจัดการประชุมทุกหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาตา่งชาติ เพื่อ
หารือและจัดท าแผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอน และมอบหมายผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิด
ความชัดเจน โดยค านึงถึงระยะเวลาการ
ด าเนินงานของแต่ละฝ่าย เพื่อให้เกิดความ
กระชับและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยอาจ
ใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย 
7) ควรจัดท าความร่วมมือกับต่างประเทศ 
8) ควรมีนโยบายในการก าหนดอตัรา
ค่าตอบแทนผูส้อนหลักสูตรนานาชาติเพื่อ
เพิ่มแรงจูงใจ 

ร้อยละของ
รายได้จาก
การจัดการ 
ศึกษา
หลักสตูร
ระยะสั้น
ส าหรับ
นักศึกษา
ต่างชาติ
เทียบกับปี 
2559 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

5 

ปีการศึกษา  
2559 มี
นักศึกษาชาว
เวียดนามจาก
มหาวิทยาลยั
ดานัง 
ลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูร้อนที่
คณะศลิปศาสตร์ 
จ านวน 35 คน 
คิดเป็นเงิน 
157,500 บาท   
ปีการศึกษา 
2560 ไม่มี
นักศึกษา  คิด
เป็นลดลงร้อยละ 
100 

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
105 

1) ไม่มีวิชาที่นักศึกษา
ต่างชาติสนใจ เปิด
ลงทะเบียนเรียนในระยะสั้น
ได ้
2) ขาดความพร้อมของ
หลักสตูร ท่ีจะเปิดให้
นักศึกษาเข้ามาลงทะเบียน
เรียน 
3)  คณะนติิศาสตร ์
ด าเนินการโครงการ
แลกเปลีย่นนักศึกษากับ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ในช่วงระยะ
สั้น 7-10 วัน จากการ
ประสานความร่วมมือทาง
วิชาการ ส.จ าปาสัก มีความ
ยุ่งยากในการประสานงาน
ด้านการงบประมาณและ
ทางการฑูตและรัฐบาลในการ
ส่งนักศึกษามาศึกษาต่อใน
ประเทศไทย จึงขอ

1) ควรจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อรบัสมัคร
ต่างชาติเข้าศึกษาเป็นรายวิชา เช่น 
ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างชาติ ฯ 
2) ควรมีมาตรการในการจดัสรรให้มี
หลักสตูรที่เป็นท่ีสนใจหรือมคีวามพร้อม
ในการรองรับนักศึกษาต่างชาตไิด ้
3) ควรมีประกาศอัตราค่าตอบแทนการ
สอนรายวิชาที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการ
สอนโดยเฉพาะ นอกเหนือจาก
ค่าตอบแทนการสอนที่ให้ตามชั่วโมงสอน
ที่เกินอัตราที่ก าหนด 
4) กระตุ้นคณะต่างๆ ประสานความ
ร่วมมือทางวิชาการและขอสนับสนุน
ทุนการศึกษานักศึกษาต่างชาติโดย
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเป็นผู้ให้
ทุนการศึกษา 
 



๒๙ 
  

ตัวชี้วัด แผน ผลการ
ด าเนินงาน 

ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

แลกเปลีย่น ในระยะสั้น 7-
10 วันต่อไปอีก 2-3 ปี 

 

กลยุทธ์   การหารายได้จากการวิจัย 
สรุปผลการด าเนินงาน 
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๕ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๔๐.๐๐ และตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๐๐ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ 
แผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ทุนวิจัยจาก
แหล่งทุน
ภายนอกท่ี
เพิ่มขึ้น  เมื่อ
เทียบกับปี 
2559 

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 

5 

ปีงบประมาณ 
2559  ทุนวิจัย
จากแหล่งทุน
ภายนอก จ านวน 
27,233,936 
บาท     
ปีงบประมาณ  
2560 จ านวน 
26,318,345 
บาท ลดลงจ านวน 
915,591 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 
3.36  

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
1.64 

เนื่องจากนักวิจัยที่มีศักยภาพใน
การของบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกมีจ านวนจ ากัด และการ
ของบประมาณจะเป็นรูปแบบกลุม่
วิจัย ท าให้นักวิจัยที่ไดร้ับ
งบประมาณในปีท่ีผ่านมายังไมไ่ด้
ขอรับงบประมาณเพิ่ม เนื่องจาก
การโครงการวิจัยที่ได้รับจากแหล่ง
ทุนภายนอกจะเป็นโครงการขนาด
ใหญ่ซึ่งไดร้ับงบประมาณต่อเนื่อง 
2-3 ปี   และมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานไม่ครบทุกคณะ 
 

พัฒนานักวิจัยให้มีศักยภาพ เพิม่
มากขึ้น มีการด าเนินงานเป็น
กลุ่มวิจัยที่มผีลงานโดดเด่น
เพื่อให้สามารถขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได ้ 

ร้อยละของ
รายได้จาก
การวิจัยเมื่อ
เทียบกับป ี
2559   

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

5 

ปีงบประมาณ 
2559   มีรายได้
จากการวิจัย 
จ านวน 
45,466,536 
บาท  
ปีงบประมาณ  
2560  มีรายได้
จากการวิจัย 
จ านวน  
47,139,130 
บาท  รายไดจ้าก
การวิจัยเพิ่มขึ้น
จ านวน 
1,672,594 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 
3.68 
 

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
1.32 

โครงการวิจัยทีเ่สนอขอมุ่งเน้นการ
วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐาน 

1) กระตุ้นให้นักวิจัยเสนอ
โครงการที่มุ่งเน้นการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

2) สร้างกลไกการส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย   

๓) นโยบายการสนับสนุน
ผลงานวิจัย และนวัตกรรม 
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์
  



๓๐ 
  

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/ 
แผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

ร้อยละของ
รายได้สุทธิที่
เพิ่มขึ้นจาก
การบริหาร
ทรัพย์สิน
ทางปัญญา
ของ
มหาวิทยาลยั 
จาก Base 
Line ปี 
2559 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

2 

ปีงบประมาณ 
2559   มีรายได้
จากการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา   
จ านวน 120,000 
บาท ปีงบประมาณ  
2560  มีรายได้
จากการบริหาร
ทรัพย์สินทางปัญญา   
จ านวน 35,000
บาท ลดลงจ านวน 
85,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 70.83  

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
72.83 

1) ผลงานวิจยัยังขาดการพัฒนา
ผลงานให้เป็นผลงานวิจยัต้นแบบ
เพื่อน าเสนอให้เห็นภาพที่ชัดเจน
เพื่อน าเสนอออกสู่เชิงพาณิชย ์  
2) นักวิจัยยังขาดความเข้าใจท่ี
ถูกต้องเกี่ยวกับการน าทรัพยส์ิน
ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย ์ 
3) ยังไมส่ามารถเข้าถึงกลุ่มผู้วิจัยที่
มีผลงานท่ีมศีักยภาพในเชิง
พาณิชย์ไดเ้ท่าที่ควร 
4) คณะบริหารศาสตร์ ในปี 
2560 มีการจดสิทธิบัตร
ผลิตภณัฑ์ เมื่อเดือนกันยายน แต่
ยังไม่สามารถด าเนินการให้เกิด
รายได้ในปีดังกล่าว 

1) จัดท าโครงการให้ทุน
สนับสนุนพัฒนาผลงานวิจัยท่ีมี
ศักยภาพให้เกิดเป็นผลงานวิจัย
ต้นแบบ(Prototype) เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ออกสู่เชิงพาณิชย ์        
2) จัดอบรมให้นักวิจยัและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องทรัพย์สินทาง
ปัญญา            
3) จัดให้มีการพบปะและร่วม
หารือกับผู้ที่เกีย่วข้องกับการดูแล
ผลงานวิจัยของแตล่ะคณะ/
หน่วยงาน เพื่อเป็นการเชื่อม
ต่อไปยังกลุม่งานวิจัยที่ศักยภาพ 

 

กลยุทธ์   การหารายได้จากการบริการวิชาการ 
สรุปผลการด าเนินงาน 
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๖ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๓๓.๓๓ และตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๔ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุง
การด าเนินงาน 

ร้อยละ
ของรายได้
ที่เพ่ิมขึ้น
จากการ
จัด
หลักสตูร
ฝึกอบรม
ระยะสั้น
เมื่อเทียบ
กับรายได้
ปี 2559 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

5 

ปีงบประมาณ 
2559   มีรายได้
จากการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น   
จ านวน 
2,198,145 บาท 
ปีงบประมาณ  
2560  มีรายได้
จากการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 
จ านวน 
1,298,562 บาท 
ลดลงจ านวน 
899,583 คิดเป็น
ร้อยละ 40.92  

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
45.92 

คณะทีไ่ม่มีหลักสตูรฝึกอบรมระยะ
สั้น จ านวน 7 คณะ คือ คณะ
บริหารศาสตร์ คณะศลิปประยุกตฯ์ 
คณะเกษตรศาสตร์ ว.แพทย์ฯ 
คณะรัฐศาสตร์ คณะนติิศาสตร์ 
คณะศลิปศาสตร ์ 
  - คณะวิศวกรรมศาสตร ์ไม่มีการ
เก็บค่าลงทะเบยีน 
  - คณะเภสัชศาสตร ์มีโครงการ
ฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลทาง
เภสัชกรรม จัดร่วมระหว่างคณะ
เภสัชศาสตร ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ กลุ่มงานเภสัช
กรรม และกลุม่งานอายุรกรรม 
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
ประจ าปี พ.ศ.2560 (ประมาณ
การรายรับ 250,000 บาท) ในป ี
2559 มียอดรายรับค่าลงทะเบยีน 

 1) คณะทีไ่ม่มีหลักสตูรฝึกอบรม
ระยะสั้น ให้เร่งด าเนินการในปี 
2561  
2) คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เสนอแนว
ทางการแก้ไขของคณะ โดยจะ
ด าเนินการขออนุมติจัดใน
ปีงบประมาณ 2561  



๓๑ 
  

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุง
การด าเนินงาน 

จ านวน 150,000 บาท   รายรับ
จากการเก็บค่าลง ทะเบียนเพิ่มขึ้น
จากปี 2559 จ านวน 100,000 
บาท  

ร้อยละ
ของรายได้
ที่เพ่ิมขึ้น
จากการ
ให้บริการ
วิชาการ
เมื่อเทียบ
กับป ี
2559 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

5 

ปีงบประมาณ 
2559   มีรายได้
จากการให้บริการ
วิชาการ  จ านวน 
24,212,784 บาท  
ปีงบประมาณ 25
๖๐    จ านวน 
19,055,943.5 
บาท  ลดลงจ านวน 
5,156,840.50 
บาท คิดเป็นร้อยละ 
24.31  

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
29.31 

 -   -  

ร้อยละ
รายได้ของ
หน่วย
ทดสอบ
มาตรฐาน
การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ที่เพ่ิมขึ้น
จากป ี
2559 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

5 

ปีงบประมาณ 
2559    มีรายได้
ของหน่วยทดสอบ
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จ านวน 
2,027,868 บาท 
ปีงบประมาณ 25
๖๐  มรีายได้ของ
หน่วยทดสอบ
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  จ านวน 
1,696,341 บาท 
รายได้ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2559 
จ านวน 331,527 
บาท คิดเป็นร้อยละ 
16.35  

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
21.35 

เนื่องจากจ านวนวิชาที่จัดท าสอบ
ปรับลดลงจาก 6 วิชาเป็น 5 วิชา 
ส่งผลต่อรายได้ทีไ่ด้รบัจัดสรรเพื่อ
ด าเนินงานและงบประมาณเงิน
รายได้ที่คงเหลือจากการ
ด าเนินงาน  

ประชาสมัพันธ์หน่วยทดสอบเพื่อ
เพิ่มจ านวนผูเ้ข้าทดสอบ   

ร้อยละ
รายได้ที่
เพิ่มขึ้น
จากการ
ตรวจ
วิเคราะห์
ด้านต่างๆ 
เมื่อเทียบ

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

5 

 ปีงบประมาณ 
2559    มี รายได้
จากการตรวจ
วิเคราะหด์้านต่างๆ  
จ านวน 
3,646,611.48 
บาท  ปีงบประมาณ 
25๖๐  ม ีรายได้
จากการตรวจ

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
7.82 

 คณะที่มีหน่วยวเิคราะห์ด้านต่างๆ 
ประกอบด้วยคณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร ์  

 กระตุ้นให้คณะทางด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพให้บริการด้าน
การตรวจวเิคราะห์ด้านต่างๆ   



๓๒ 
  

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุง
การด าเนินงาน 

กับรายได้
ปี 2559 

วิเคราะหด์้านต่างๆ 
จ านวน 
3,543,810.75 
บาท  มีรายได้ลดลง
เมื่อเทียบกับปี 
2559 จ านวน 
102,800.73 บาท 
ลดลงคดิเป็นร้อยละ 
2.82  

 

กลยุทธ์   เพ่ิมรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
สรุปผลการด าเนินงาน 
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐๐ และตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุง
การด าเนินงาน 

ร้อยละของ
รายได้ที่
เพิ่มขึ้นจาก
การจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์
เมื่อเทียบกับ
ปี 2559 

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

2 

ปีงบประมาณ 2559     
คณะเภสัชศาสตร์ มี
รายรับจากการจ า
หน่วยผลติภณัฑ์ยา
สมุนไพร จ านวน 
48,595 บาท  
ปีงบประมาณ 25๖๐   
(ณ สิ้นไตรมาส 3) 
จ านวน 20,760 
บาท ลดลงคดิเป็นร้อย
ละ 57.28 

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
59.28 

เนื่องจากมีเพียงคณะเภสัช
ศาสตร ์มีการเพิ่มรายได้จาก
การจ าหน่ายผลติภณัฑ์ และ
คณะบริหารศาสตร ์ยังไม่
สามารถสรปุผลิตภณัฑ์ที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของคณะ  
และคณะอื่นๆ ยังไม่มีนโยบาย
เพิ่มรายได้จากการจ าหน่าย
ผลิตภณัฑ ์
 

มอบคณะที่ยังไม่มีการเพิ่มรายได้
จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ ์ให้มี
มาตรการในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของคณะ 
เพื่อเพ่ิมรายได้ใหม้หาวิทยาลยั ใน
ปีงบประมาณ 2561   

ร้อยละรายได้
สุทธิที่เพ่ิมขึ้น
จากการ
บริหาร
ทรัพยากร
ของ
มหาวิทยาลยั
จาก Base 
Line ปี 
2559  

เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 

2 

ปีงบประมาณ 2559     
มีรายได้รวม 
13,555,748.86 
บาท (รายไดจ้ากสถาน
ปฏิบัติการโรงแรม 
จ านวน 
13,555,748.86 
บาท)  และ
ปีงบประมาณ 2560  
มีรายได้รวม 
8,955,692 บาท 
(รายได้จากสนามกีฬา
ฯ จ านวน 250,100 
บาท  รายไดจ้าก
สถานปฏิบัติการ

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย
ร้อยละ 
35.93  

ขาดข้อมูล Base Line ปี 
2559  เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
หลักของสนามกีฬา และศูนย์
ประชุม  ไมไ่ดม้ีการจดัเก็บ
ข้อมูลในปีงบประมาณ 2559  

1)  เห็นควรให้พิจารณา
ผู้รับผิดชอบหลัก/ผูร้ับผดิชอบร่วม 
ที่มีหน้าท่ีในการรายงานผลการ
ด าเนินงานในตัวช้ีวัดนี้โดยตรง 
เพื่อจัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานให้กองแผนงานไดต้าม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
2)  กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานใช้
บริการของมหาวิทยาลัย 
3)  ควรมอบหมายผูร้ับผดิชอบใน
การจัดหารายได้จากศูนย์ประชุม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 
พระชนมพรรษา  เนื่องจาก
ส านักงานบริหารกายภาพและ



๓๓ 
  

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุง
การด าเนินงาน 

โรงแรม จ านวน 
8,330,592 บาท 
และรายได้จากศูนย์
ประชุมฯ จ านวน 
375,000 บาท ) มี
รายได้ลดลงจ านวน 
4,600,056.86 
บาท คิดเป็นร้อยละ 
33.93 
 

สิ่งแวดล้อมรับผดิชอบในการดูแล
รักษาและการขอใช้เท่านั้น 

 

กลยุทธ์   การหารายได้จากศิษย์เก่า  
สรุปผลการด าเนินงาน 
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ และไม่มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
เป้าประสงค์ทางการเงิน  มีระบบและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณที มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์   การก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 
สรุปผลการด าเนินงาน  
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๓ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ และไม่มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และมีตัวชี้วัดที่ไม่น ามาค านวณผลการ
ด าเนินงาน จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คือ มีการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
กลยุทธ์   การบริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
สรุปผลการด าเนินงาน  
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐๐ และตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด… 



๓๔ 
  

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการบรรล ุ ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/
แผนปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 
ระดับ
ความส าเร็จ
ในการ
ปรับปรุง
ระบบ
ฐานข้อมูล
ทางการเงิน  

ระดับ 
4 

ด าเนินการได้ 3  ระดับ 
ระดับ 1.  มีระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการจดัการ
ทางการเงิน 
ระดับ 2. มีการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
ทางการเงิน 
ระดับ 3. มีการจัดท า
รายงานทางการเงินเสนอ
ต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง   

ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย 
1 ระดับ 

ระบบฐานข้อมลูทางการเงิน 
(UBUFMIS) ด าเนินงานโดยกอง
คลัง มีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานระบบนี ้ซึ่งในส่วนของ
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลระบบ
เครือข่ายให้กับระบบ ส่งผลให้
ขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้งานระบบส านัก
คอมพิวเตอร์ฯจึงไมส่ามารถ
ด าเนินการในภาพรวมได ้ทั้งนี้ 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ได้ประสาน
ไปยังเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงานเฉพาะ
ของระบบท่ีกองคลังให้ด าเนินการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบให้ด าเนินการ 

 1. จัดประชุมร่วม
ระหว่างหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการ
ด าเนินงานพัฒนาระบบ
ทางการเงินในการ
ก าหนดบทบาทหน้าท่ีที่
ชัดเจนและด าเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ติดตามผลการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบปัญหาและ 
อุปสรรคในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 

 
กลยุทธ์   การควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน 
สรุปผลการด าเนินงาน  
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๑ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๑๐๐.๐๐ และไม่มีตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
เป้าประสงค์ทางการเงิน  การเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
กลยุทธ์   พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างานเพื่อการประหยัดงบประมาณ 
สรุปผลการด าเนินงาน  
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๗๕.๐๐  และตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุง
การด าเนินงาน 

ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายในการ
ผลิตเอกสารที่
ลดลงเมื่อเทียบกับ
การไม่น าระบบ E-
document มาใช้ 

ลดลง
ร้อยละ 

40 

กองกลาง 
(ผู้รับผดิชอบหลัก) 
ยังไม่สามารถ
รายงานผลการลด
ปริมาณการใช้
กระดาษได ้
เนื่องจากอยู่ในช่วง
การพัฒนาระบบ 
 

ไม่
สามารถ
ประเมิน

ได ้

 1) กองกลาง (ผู้รับผิดชอบ
หลัก) ยังไมส่ามารถรายงาน
ผลการลดปริมาณการใช้
กระดาษได ้เนื่องจากอยู่
ในช่วงการพัฒนาระบบให้
รองรับการค านวณจ านวน
เอกสาร 
2) มีเพียงหน่วยงานเดียวท่ี
รายงานผลการด าเนินงาน  

กระตุ้นให้ทุกหน่วยงานลด
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเอกสาร และ
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 



๓๕ 
  
 

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผนปรับปรุง
การด าเนินงาน 

  - ส านักวิทย 
บริการ ลดค่าถ่าย
เอกสารในการแจ้ง
เวียน ร้อยละ 
100 

   

 

กลยุทธ์   สร้างกระบวนการประหยัดทรัพยากร 
สรุปผลการด าเนินงาน  
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๓ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๖๖.๖๗ และตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการบรรล ุ ปัญหา
อุปสรรค 

แนวทางการแก้ไข/
แผนปรับปรุงการ

ด าเนินงาน 
ร้อยละของ 
ค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อวัสดุ
สิ้นเปลืองลดลง
เมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายในปีท่ี
ผ่านมา 

ลดลง 
ร้อยละ 

5 

ปีงบประมาณ 2559     
ค่าใช้จ่ายวัสดสุิ้นเปลือง จ านวน 
45,051,942 บาท  
ปีงบประมาณ 25๖๐     
จ านวน 52,475,149 บาท เพิ่มขึ้น
จ านวน 7,423,206 บาท เพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 14  (วัสดุสิ้นเปลือง 3 
อันดับแรกท่ีใช้งบประมาณสูงสดุคอื 
วัสดุส านักงาน จ านวน 26,722,075 
บาท วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จ านวน 19,496,558 บาท และวัสดุ
การศึกษา 12,050,212 บาท) 

ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย 

ร้อยละ 19 

-  จัดรวมศูนยเ์พื่อจัดซื้อ
วัสดุสิ้นเปลือง  

 

กลยุทธ์    ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
สรุปผลการด าเนินงาน  
มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
๕๐.๐๐  และตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด… 



๓๖ 
  

ตัวชี้วัด แผน ผลการด าเนินงาน ผลการ
บรรล ุ

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข/แผน
ปรับปรุงการด าเนินงาน 

คะแนนผลการ
ประเมิน
คะแนนตาม
มาตรการ
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ส านักงานบริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการ
จัดท ารายงานการ
จัดการดา้นพลังงาน 
ประจ าปี 25๕๙ เพื่อส่ง
รายงานต่อส านักงาน
นโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวง
พลังงาน (สนพ.) โดยใน
ปี 2559 ได้คะแนนผล
การประเมินคะแนน
ตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วน
ราชการ    คือ 3.91 
ส าหรับปี 2560 จะ
ด าเนินการจัดท า
รายงาน ณ สิ้นเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๐ 

ต่ ากว่า 
ค่า

เป้าหมาย 
0.09 

 การประเมินผลของกรมพัฒนา
พลังงาน ด าเนินการตามปีปฏิทิน 
ดังนั้น จึงใช้คะแนนผลการ
ประเมินตามมาตรการประหยดั
พลังงานของปี พ.ศ. 2559  

 1)  ด าเนินงานตาม
ขั้นตอนให้เป็นไปตามแผน
ที่วางไว ้
2) กระตุ้นให้ทุกคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก ประหยดั
พลังงาน โดยการประหยดั
ไฟฟ้า เช่น ก าหนด
นโยบายในการเปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศเป็น
เวลารณรงค์ใหเ้ดินแทนใช้
ลิฟท์ เป็นต้น  

 
 จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน

กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นไตรมาสที  ๔) และ           
ให้ข้อเสนอแนะเพื อปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. เนื องจากผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นไตรมาสที  ๔) พบว่าบางตัวชี้วัดควรมีการปรับปรุงแก้ไขให้
เชื อมโยงกับเป้าประสงค์ที ได้ก าหนดไว้ในแต่ละกลยุทธ์ ดังนั้น จึงมอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  และ
รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาด าเนินการปรับแก้ไขตัวชี้วัด
ดังกล่าว เพื อจักได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานในรอบปีต่อไป  

 ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการใช้ระบบ Solar Cell เพื อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๑๒ เดือน (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

                  ๔.๑.๒.๒  รายงาน... 



๓๗ 
  

  ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
    ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
          ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  ๑/๒๕๖๐ วันที  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนบริหารความ
เสี ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับ คณะ/หน่วยงาน และกอง
แผนงานได้แจ้งแผนดังกล่าวพร้อมทั้งปฏิทินการด าเนินการการติดตาม และประเมินผลแก่คณะ/หน่วยงาน เพื อน าไป
ด าเนินการอย่างต่อเนื อง นั้น 

เพื อเป็นการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตามรวบรวม วิเคราะห์
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐                  
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และน าเสนอต่อที ประชุม เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะต่อไป โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้   

แผนบริหารความเสี ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ประเด็น
ความเสี ยงจ านวน ๔ ประเด็นความเสี ยง ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง                
อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง และไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มี
ระดับลดลง และยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน ๓ ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้ 
 ๑. ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับความเสี่ยง
ได้ จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : นักศึกษารับเข้าใหม่มีจ านวนลดลง 
  ตัวบ่งช้ีค่าเป้าหมาย : จ านวนนักศึกษาที รับเข้าใหม่ เทียบกับแผนการรับไม่ต  ากว่าร้อยละ ๘๐  

ผู้รับผิดชอบหลัก : งานรับเข้า กองบริการการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จครบทุกข้อวิธีการจัดการความเสี ยง และผลการคัดเลือก

บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ าแนกตามคณะมีผู้ยืนยันสิทธิ์                             
(ข้อมูล ณ วันที  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐) จ านวนทั้งสิ้น ๔,๗๖๗ คน จากแผนการรับนักศึกษา ๔,๕๖๐ คน คิดเป็น               
ร้อยละ ๑๐๔.๕๔ โดยมีหลักสูตรที มีผลการรับเข้านักศึกษา ต  ากว่าแผนการรับ ร้อยละ ๘๐ จ านวน ๑๓ หลักสูตร และ 
มีจ านวนนักศึกษาที ลงทะเบียนเรียน (ข้อมูลจากงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล ณ วันที  ๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐) จ านวน ๓,๙๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๘๔ เมื อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา  

ผลการประเมิน :    
๑. ด าเนินการแล้วเสร็จครบทุกข้อวิธีการจัดการความเสี ยง และสามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ใน

ระดับที ยอมรับความเสี ยงได ้เนื องจากมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที ก าหนด 
๒. คณะ/วิทยาลัย ที มีผลการรับเข้านักศึกษาใหม่ เทียบกับแผนการรับต  ากว่าร้อยละ ๘๐ ด าเนินการ

จัดท าแผนบริหารความเสี ยง ระดับคณะ/วิทยาลัย เพื อหาวิธีการจัดการความเสี ยงเพื อให้หลักสูตรมีแผนการรับ             
ไม่ต  ากว่า ร้อยละ ๘๐  

                ๒. ประเด็น... 



๓๘ 
  

๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการ ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ๓ ประเด็น           
ความเสี่ยง ดังนี้   
 ๒.๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของหลักสูตรที มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที  สกอ. ก าหนด 
ร้อยละ ๑๐๐   
  ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จครบทุกข้อวิธีการจัดการความเสี ยง และผลการตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน ๘๐ หลักสูตร พบว่า หลักสูตรที เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
สกอ. จ านวน ๗๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕ และหลักสูตรที ไม่ผ่านการประเมินประกันคุณภาพภายใน             
จ านวน ๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ (ท้ังนี้ ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ ผลการตรวจประเมินผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร จ านวนทั้ งสิ้ น ๘๕ หลักสูตร พบว่า หลักสูตรที มีผลการประเมินผ่ านเกณฑ์                                  
จ านวน ๗๘ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๗๖ และมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
๘.๒๔)  

ปัญหาและอุปสรรค : ในขั้นตอนกระบวนการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีการจัดวาง
ระบบการบริหารหลักสูตรและด าเนินการจัดการความเสี ยงครบทุกข้อแล้ว แตป่ัญหาอยู่ที กระบวนการบริหารหลักสูตร
ของคณะ/วิทยาลัย เป็นปัญหาที จะต้องด าเนินการจัดการความเสี ยง เพื อให้สามารถด าเนินการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที  สกอ. ก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : คณะ/วิทยาลัย ด าเนินงานตามกระบวนการบริหารหลักสูตร เพื อให้
การบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที  สกอ. ก าหนด  
 ผลการประเมิน :  
 ๑. ยังไม่สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ แต่สามารถจัดการความเสี ยงให้มี
ระดับลดลงได้จากปีที ผ่านมา  
 ๒. สาเหตุที ท าให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ ปรับปรุงหลักสูตรไม่
เป็นไปตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่  

(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์   
(๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนา

ชนบท    
(๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ 

๓. จากการประชุมทบทวน ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการจัดการความเสี ยง เพื อให้สามารถ
จัดการความเสี ยงได้ ในวันที  ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ พบว่า ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรไม่ได้เป็นปัญหาที จะต้อง
ด าเนินการจัดการความเสี ยง แต่ปัญหาอยู่ที ข้ันตอนการบริหารหลักสูตรของคณะ ที จะต้องด าเนินการบริหารหลักสูตร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที  สกอ. ก าหนด 

 
                ๔. เห็นควร… 



๓๙ 
  
 ๔. เห็นควรให้คณะ/วิทยาลัย ที มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรไม่
เป็นไปตามที  สกอ. ก าหนด ให้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี ยง ระดับคณะ/วิทยาลัย เพื อบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที  สกอ. ก าหนด  
 ๒.๒) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ : งบประมาณรายได้ลดลง 

ตัวบ่งชี้  ค่าเป้าหมาย : ร้อยละเฉลี ยการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน               
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐  

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการด าเนินงาน : แผนกลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีตัวชี้วัด จ านวน ๓๘ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) สรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  
๑. ตัวชี้วัดที มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที ก าหนด รวมจ านวน ๒๒ ตัวชี้วัด                 

คิดเปน็ร้อยละ ๕๙.๔๖  
๒. ตัวชี้วัดที มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายที ก าหนด รวมจ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็น

ร้อยละ ๔๐.๕๔   
๓. ตัวชี้วัดที ไม่นับรวมเพื อเป็นฐานในการค านวณ จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ เนื องจากมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ก่อนที จะมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ จึงท าให้ผล
การจัดสรรมีความคลาดเคลื อนเฉลี ย ร้อยละ ๐.๗๒ 

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร ์

รวมตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนด 

ไม่น ามา
ค านวณ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๑ การหารายได้เพื อ
การมีเสถียรภาพทางการเงิน 

๒๓ ๑๐๐.๐๐ ๑๒ ๕๒.๑๗ ๑๑ ๔๗.๘๓ - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที  ๒ พัฒนาการบริหาร
งบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล เพื อขับเคลื อนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย  

๕ ๑๐๐.๐๐ ๔ ๘๐.๐๐ ๑ ๒๐.๐๐ ๑ 

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที  ๓  ก า ร เ พิ ม
ประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณและลด
รายจ่าย  

๙ ๑๐๐.๐๐ ๖ ๖๖.๖๗ ๓ ๓๓.๓๓ - 

รวมตัวชี้วัด ๓๗ ๑๐๐.๐๐ ๒๒ ๕๙.๔๖ ๑๕ ๔๐.๕๔ ๑ 

(ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันที  ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 
             ปัญหา... 



๔๐ 
  

ปัญหาและอุปสรรค : คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ไม่เข้าใจกระบวนการในจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัด และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา : จัดประชุมเพื อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และปรับปรุงค าอธิบายและวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามตัวชี้วัดต่างๆ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น  พร้อมทั้งจัดประชุม
แลกเปลี ยนเรียนรู้ในการด าเนินงานในการจัดระบบฐานข้อมูลกลาง เพื อประกอบการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

ผลการประเมิน :  
๑. ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ ข้อ และยังไม่ด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี ยงอีก 

จ านวน ๑ ข้อ ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ และวิธีการจัดการความเสี ยง ข้อที  ๔ ติดตามและรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง และน าเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนั้น ได้มีการด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย ๑ ครั้ง และ
รายงานผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                 
ครั้งที  ๑๘/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างเสนอต่อที ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

๒. ยังไม่สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ เห็นควรให้น าประเด็นความเสี ยง
ไปด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  

๓. ในกรณีที ตัวชี้วัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ให้ผู้รับผิดชอบหลัก จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
ให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้  

๔. เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบหลัก/ผู้รับผิดชอบร่วม เร่งด าเนินการทบทวนแนวทางการจัดการ
ความเสี ยง เพื อให้สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป   
 ๒.๓) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ : ความเสี ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที และการใช้
งบประมาณด้านอาคารสถานที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวบ่งช้ีค่าเป้าหมาย : ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอเพื อการปรับปรุงอาคารสถานที 
และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
 ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๑ ข้อ (คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗) ยังไม่
ด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี ยงอีกจ านวน ๕ ข้อ โดยผลการด าเนินงานในการจัดท าข้อเสนอเพื อการปรับปรุง
อาคารสถานที และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น มีการแต่งตั้งคณะท างานเชิงเทคนิค 
ในการศึกษาระบบมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารสถานที ของมหาวิทยาลัย และด าเนินการประชุมคณะท างานฯ 
เพื อหาแนวทาง/หารือร่วมกันในการศึกษาระบบมาตรฐานความปลอดภัย ในวันที  ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐  

ปัญหาและอุปสรรค : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม ยังขาดฐานข้อมูล
ประสิทธิภาพการใช้อาคารในภาพรวมมหาวิทยาลัย ซึ งจะต้องด าเนินการร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก   

แนวทางการแก้ไขปัญหา : จัดประชุมเพื อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรายงานข้อมูล
ประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที  ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และจัดท าฐานข้อมูลประสิทธิภาพการใช้อาคารใน 

ภาพรวม... 



๔๑ 
  
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพื อจัดท าข้อเสนอแนะการปรับปรุงอาคารสถานที ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณ 
 ผลการประเมิน :  
 ๑. ยังไม่สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ เห็นควรให้น าประเด็นความเสี ยง
ไปด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
 ๒. จากการประชุมทบทวน ปรับปรุง วิธีการและขั้นตอนการจัดการความเสี ยง เพื อให้สามารถ
จัดการความเสี ยงได้ ในวันที  ๑๔  กันยายน ๒๕๖๐ พบว่า ผู้รับผิดชอบหลักจะต้องเร่งด าเนินการทบทวนวิธีการจัดการ
ความเสี ยง เพื อให้สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป   
ปัญหา/อุปสรรคที่พบในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง  

๑. การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ไม่ทันตามระยะเวลาที ก าหนด  
๒. ความครบถ้วนของข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงาน ท าให้สรุปผลการด าเนินงานได้ไม่ครบถ้วนทุก

ประเด็นและขาดรายละเอียดในการด าเนินงาน  
๓. การรายงานผลการด าเนินงานว่า ไม่ได้เป็นความเสี ยง/ควบคุมภายในของคณะ/วิทยาลัย ในทุกประเด็น           

ความเสี ยง 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   

๑. มอบกองแผนงาน จัดให้มีการประชุมมอบตัวชี้วัดในแผนบริหารความเสี ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบร่วม   

๒. มอบกองแผนงาน ประชุมซักซ้อมการรายงานผลการด าเนินงาน และให้ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละ
ประเด็นความเสี ยง เป็นผู้รวบรวมผลการด าเนินงานกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที เกี ยวข้อง และเอกสารหลักฐาน
ประกอบการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน  

๓. จัดให้มีการแลกเปลี ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน             
ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

๔. จัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน 

เพื อพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรที ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี ยงและการควบคุมภายใน  
 

 จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา ดังนี้ 
 ๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงระดับมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
 ๒. ให้ข้อเสนอแนะเพื อการปรับปรุงการด าเนินงาน 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 
 
 
 

              ๔.๑.๒.๓  รายงาน... 



๔๒ 
  

 ๔.๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
         ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
         ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)   

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  ๑/๒๕๖๐ วันที  ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เห็นชอบแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  มอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามมาตรฐาน
การควบคุมภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน 
และกองแผนงานได้แจ้งแผนดังกล่าวพร้อมทั้งปฏิทินการด าเนินการการติดตาม และประเมินผล แก่คณะ/หน่วยงาน 
เพื อน าไปด าเนินการอย่างต่อเนื อง นั้น 

เพื อเป็นการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตามรวบรวม วิเคราะห์
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๔          
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) และน าเสนอต่อที ประชุม  เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป                  
โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้   

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบด้วย 
ประเด็นความเสี ยง จ านวน ๕ ประเด็นความเสี ยง ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถจัดการความเสี ยงให้มีระดับที 
ลดลง อยู่ในระดับที ยอมรับความเสี ยงได้ ๓ ประเด็นความเสี ยงหลัก และ ๑ ประเด็นความเสี ยงย่อย และไม่สามารถ
จัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ จ านวน ๑ ประเด็นความเสี ยงหลัก และ ๑ ประเด็นความเสี ยงย่อย ดังนี้ 

๑ . ประ เด็นความเสี่ ย งที่ ส ามารถจั ดการความเสี่ ย ง ให้ ลดลงอยู่ ในระดับที่ ยอมรับ ได้                                          
จ านวน ๓ ประเด็นความเสี่ยงหลัก และ ๑ ประเด็นความเสี่ยงย่อย ดังนี้ 

๑.๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ การถ่ายทอดตัวบ่งชี้สู่คณะ/ส านัก/วิทยาลัยของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน และยังไม่มีระบบการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง                  
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก กับมหาวิทยาลัย 

 ตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของหน่วยงานที่ได้รับการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐  

  ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 ผลการด าเนินงาน : 

 ๑. ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๓ ข้อ และยังไม่ด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี ยงอีก 
จ านวน ๒ ข้อ คิดเป็นด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๖๐ และวิธีการจัดการความเสี ยงที ยังไม่ด าเนินการ คือ ข้อที  ๔ 
ติดตามผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และ ข้อที  ๕ น าข้อเสนอแนะจากที ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนการ
ด าเนินงานและการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณถัดไป 
 ๒. หน่วยงานที ได้รับการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ร้อยละ ๑๐๐ บรรลุ
ค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ แต่ยังด าเนินการจัดการความเสี ยงยังไม่ครบถ้วนตามวิธีการจัดการความเสี ยงที ก าหนดไว้  
           ผลการ... 



๔๓ 
  
 ผลการประเมิน :  

๑. สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ เนื องจากบรรลุค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ 
(หน่วยงานได้รับการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ร้อยละ ๑๐๐)  

๒. เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบหลัก ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีถัดไป เพื อเป็นการควบคุมภายในการด าเนินงานให้บรรลุตาม
เป้าหมายที ก าหนดไว้  

๑.๒) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพใน
การใช้จ่ายท่ีดีและการประหยัดยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ  

ตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมาย : ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๒ ประเด็น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : : กองแผนงาน 
ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จทุกวิธีการจัดการความเสี ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ

ผลการด าเนิน พบว่า ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๒ ประเด็น ที ลดลงเกินกว่าเป้าหมายที ก าหนด คือ ค่าใช้จ่ายในการผลิต
เอกสารที ลดลง ร้อยละ ๘๓.๙๘ เมื อเทียบกับค่าผลิตเอกสารก่อนน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาบริหารจัดการ และ 
ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที ลดลง ร้อยละ ๑๑.๓๒ เมื อเทียบกับค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานในปีที ผ่านมา  จึงบรรลุ                           
ค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้  

ผลการประเมิน :  สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ เนื องจากบรรลุ                        
ค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ (ค่าใช้จ่ายอย่างน้อย ๒ ประเด็น ลดลงอย่างน้อยร้อยละ ๕)  

๑.๓) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยไม่บรรลุค่าเป้าหมายตามตัว
บ่งชี้ท่ีก าหนดในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย    

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ๘๐ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 

ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการตามวิธีจัดการความเสี ยง จ านวน ๓ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๗๕ และ
อยู่ระหว่างการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี ยง ข้อที  ๔ รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  

ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น ๔๘ ตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัดที ไม่น ามาค านวณ 
จ านวน ๕ ตัวชี้วัด เนื องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตัวชี้วัดที น ามาค านวณ
ผลการด าเนินงาน จ านวน ๔๓ ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พบว่า  

๑. ตัวชี้วัดที มีผลการด าเนินงานมากกว่าค่าเป้าหมายที ก าหนด จ านวน ๓๙ ตัวชี้วัด คิดเป็น                
ร้อยละ ๙๐.๖๙  

๒. ตัวชี้ วัดที มีผลการด าเนินงานต  ากว่ าค่ า เป้ า หมายที ก าหนด น้อยกว่าร้อยละ ๑๐                     
จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓  

 
๓. ตัวชี้วัด… 



๔๔ 
  

๓. ตัวชี้ วัดที มีผลการด า เนินงานต  ากว่ าค่า เป้ าหมายที ก าหนด มากกว่ าร้อยละ ๑๐                              
จ านวน ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๘  

โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ สามารถสรุปได้ดังนี้  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ไม่น ามา
ค านวณ 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย หรือ

มากกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
น้อยกว่า  

ร้อยละ ๑๐ 
มากกว่า 

ร้อยละ ๑๐ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที  ๑   จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ที ไ ด้
มาตรฐานสากล เพื อเป็นเครื องมือในการพัฒนา
ประเทศ เป็นที ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

๗ ๕ ๑ - ๑ 

ยุทธศาสตร์ที  ๒ พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื อ
สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที มุ่งเน้นการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมใน
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงอย่างยั งยืน 

๔ ๓ - ๑ - 

ยุทธศาสตร์ที  ๓ พัฒนาบทบาทในการเป็นผู้น า
ด้านการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ มศักยภาพของ
ชุมชนและสังคม บนพ้ืนฐานความพอเพียง 

๑๒ ๑๒ - - - 

ยุทธศาสตร์ที  ๔ ปลูกฝังแนวคิดเกี ยวกับการ
อนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีท้องถิ น และพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ นในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ตลอดจนเกิดส านึก
รักบ้านเกิดและองค์กร 

๙ ๙ - - - 

ยุทธศาสตร์ที  ๕ บริหารจัดการภายใต้หลัก               
ธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตร
การเปลี ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้ เป็น
มาตรฐานสากล และ สร้างสภาพแวดล้อมที เอื้อ
ต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

๑๐ ๔ - ๒ ๔ 

ยุทธศาสตร์ที  ๖ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ประสิทธิภาพ มีสมรรถนะ ปฏิบัติงานอย่างมี
ความสุข และมีความผูกพันกับองค์กร 

๔ ๔ - - - 

ยุทธศาสตร์ที  ๗ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสารที ทันสมัย 
มั นคง ปลอดภัย และน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื อสนับสนุน การเรียนรู้แบบ
อิเล็กทรอนิกส์ การบริการทางการศึกษา การ

๒ ๒ - - - 



๔๕ 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ หน่วย 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 

ไม่น ามา
ค านวณ 

เป็นไปตามค่า
เป้าหมาย หรือ

มากกว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
น้อยกว่า  

ร้อยละ ๑๐ 
มากกว่า 

ร้อยละ ๑๐ 

บริหารจัดการ และยกระดับความสามารถของ
นักศึกษาและบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ดิจิทัล 

รวมตัวช้ีวัดทั้งสิ้น ๔๘ ๓๙ ๑ ๓ ๕ 
น ามาค านวณทั้งสิ้น  ๔๓ ๓๙ ๑ ๓ - 

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ๙๐.๖๙ ๒.๓๓ ๖.๙๘ - 
 

หมายเหตุ * ไม่น ามาค านวณ เนื องจากเป็นตัวช้ีวัดใหม่ จะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
(ข้อมูลจากกองแผนงาน ณ วันที  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) 

ผลการประเมิน :   
๑. สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับ ตัวชี้วัดที มีผลการด าเนินงานมากกว่าค่า

เป้าหมายที ก าหนด จ านวน ๔๐ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๐๒ (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐)  
๒. ในกรณีที ตัวชี้วัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย ให้ผู้รับผิดชอบหลัก จัดท าแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 

เพื อให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที ก าหนด 
๑.๔) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๕ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

ในประเด็นความเสี่ยงย่อยท่ี ๒ บริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  
ตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ                  

ร้อยละ ๙๕ 
ผู้ รับผิดชอบหลัก : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและท านุบ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จทุกวิธีการจัดการความเสี ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ

ผลการด าเนินงานของโครงการบริการวิชาการที ด าเนินการแล้วเสร็จ ๑๔๙ โครงการ จากจ านวนทั้งสิ้น ๑๕๐ โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓ บรรลุค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด (ร้อยละ ๙๕) เนื องจากมีการเปลี ยนแปลงหมวดงบประมาณ
จากงบเงินอุดหนุนเป็นงบรายจ่ายอื น ซึ งใช้จ่ายงบประมาณได้ภายใน ๑ ปีงบประมาณ ท าให้ทุกโครงการต้องเร่ง
ด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที ก าหนด   

ผลการประเมิน :  สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ เนื องจากบรรลุ                 
ค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้  คือ จ านวนโครงการบริการวิชาการที ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๓  

 
 
               ๒. ประเด็น... 



๔๖ 
  

๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน ๑ ประเด็น
ความเสี่ยงหลัก และ ๑ ประเด็นความเสี่ยงย่อย ดังนี้ 

๒.๑) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๔ จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกัน
แผนการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๕๐  

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา  
ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จทุกวิธีการจัดการความเสี ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ โดย

ผลการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวนทั้งสิ้น ๗๗ คน จากแผนการรับที ก าหนดไว้ ๔๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๑๘.๖๙ จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท ๖๕ คน และปริญญาเอก ๑๒ คน  

ปัญหาและอุปสรรค :  
ปัจจัยภายนอก : มีการแข่งขันการรับนักศึกษาสูงขึ้น ระหว่างมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา 

เนื องจากมีการเปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐและภาคเอกชนในจ านวนมาก และผู้สมัคร
มีจ านวนน้อย อีกท้ังผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา บางส่วนเป็นกลุ่มคนท างาน จึงท าให้ไม่สามารถศึกษาได้ 
เนื องจากเป็นหลักสูตรปกติ สอนในเวลาท างาน 

ปัจจัยภายใน  
๑. การประชาสัมพันธ์อาจะไม่เพียงพอและยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และในการประชาสัมพันธ์

แผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หากมีการประชาสัมพันธ์แผนการรับในจ านวนที น้อยเกินไป จะส่งผลท าให้ไม่
เกิดแรงจูงใจในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ซึ งเป็นกลยุทธ์ในการรับสมัครนักศึกษา โดยในการก าหนดแผนการรับนักศึกษา 
จะก าหนดตามความพร้อมของหลักสูตร โดยดูจากศักยภาพและบริบทของหลักสูตรที มีอยู่ เช่น อาจารย์/ ห้องเรียน/
ห้องปฏิบัติการ/สิ งอ านวยความสะดวก เป็นต้น ท าให้ผลการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา จึงไม่เป็นไปตามตามจ านวน
แผนการรับนักศึกษาจริงได ้ 

๒. ไม่มีทุนการศึกษาหรือทุนท าวิจัยเพื อดึงดูดใจผู้มาเรียนในบางสาขาวิชา 
๓. หลักสูตรไม่เป็นที ต้องการของตลาดหรือผู้สนใจ 
๔. นักศึกษาที สมัครส่วนหนึ งไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก 
แนวทางการแก้ไขปัญหา :  
๑. จัดท าโครงการความร่วมมือ (MOU) กับสถานศึกษา/หน่วยงาน/บริษัทเพื อผลิตบัณฑิตในการ

น ามาใช้ปฏิบัติงาน 
๒. วิเคราะห์ค่าเล่าเรียน/วิเคราะห์ ปัจจัยที ส่งผลในการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ

ทบทวน/วิเคราะห์หลักสูตร/และผลการรับนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน 
๓. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกิจกรรมการลงพ้ืนที  (Road Show) และสื อออนไลน์แบบมุ่งเป้า

เดินทางประชาสัมพันธ์ยังหน่วยงานในพื้นที ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยอาจารย์อย่างต่อเนื อง 
๔. จัดให้มีทุนการศึกษาและทุนวิจัย ทุนตีพิมพ์เผยแพร่ เพื อดึงดูดให้นักศึกษาเข้าศึกษามากข้ึน 

๕. จัดท า… 



๔๗ 
  

๕. จัดท าหลักสูตรร่วมแบบบูรณาการ เพื อให้สอดคล้องกับความต้องการหรือน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และพิจารณาทบทวนเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา  

๖. กรณีการประชาสัมพันธ์ได้มีการปรับวิธีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกิจกรรมการลงพ้ืนที  
(Road Show) และสื อออนไลน์แบบมุ่งเป้า โดยใช้สื อทางเทคโนโลยีและปรับปรุงหลักสูตรร่วมแบบบูรณาการ เพื อให้
เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน 

๗. ในการด าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ปรับตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมายลดลง คือ ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาจากร้อยละ ๕๐ เมื อเทียบกับแผนการรับ เป็น ร้อยละของจ านวนผู้เข้าศึกษา
ต่อระดับบัณฑิตศึกษา ร้อยละ ๓๐ เมื อเทียบกับแผนการรับ เพื อให้สอดคล้องกับจุดคุ้มทุนของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ผลการประเมิน :   
 ๑. ยังไม่สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ เนื องจากผลการด าเนินงานไม่บรรลุ
ค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ จึงเสนอให้น าประเด็นความเสี ยงไปด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
 ๒. เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบหลักท าการส ารวจความต้องการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปี
สุดท้าย เพื อศึกษาความต้องการที จะศึกษาต่อในระดับที สูงขึ้น และส ารวจความต้องการของผู้ที จะศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา เพื อที จะก าหนดทิศทางในการด าเนินงานให้สามารถรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมายที 
ก าหนดไว้  

๒.๒) ประเด็นความเสี่ยงที่ ๕ ผลงานวิจัย และบริการวิชาการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
ในประเด็นความเสี่ยงย่อยท่ี ๑ ผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  

ตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมาย : จ านวนโครงการวิจัยท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย  บริการวิชาการและท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน : ด าเนินการแล้วเสร็จทุกวิธีการจัดการความเสี ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และ

จ านวนของโครงการวิจัยที ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน ๗ โครงการ จากจ านวนทั้งหมด ๔๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
๑๔.๒๙  (ข้อมูลจากส านักงานบริหารงานวิจัยฯ ณ วันที  ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐)  

ปัญหาและอุปสรรค : การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื องจาก  
๑. โครงการวิจัยที ได้รับการอนุมัติในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ หัวหน้าโครงการวิจัยลาออก ขอคืนทุน

จ านวน ๒ โครงการ ด าเนินการแก้ไขโดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้โครงการใหม่ และสามารถด าเนินการได้ใน
เดือนมกราคม ๒๕๖๐  

๒. การด าเนินงานวิจัยบางโครงการเกี ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรที ออกเป็นช่วงฤดูกาล ท า
ให้ต้องขอขยายเวลาในการด าเนินงาน เพื อให้ถึงฤดูกาลของผลผลิตที จะสามารถด าเนินการทดลองได้  

๓. ครุภัณฑ์ที ใช้ในการด าเนินงานวิจัยช ารุด นักวิจัยแก้ไขปัญหาโดยการส่งครุภัณฑ์ซ่อม และ
บางส่วนขอใช้เครื องมือจากหน่วยงานอื น  
 
 
                   ๔. การสั งซื้อ… 



๔๘ 
  

๔. การสั งซื้อสารเคมีจากต่างประเทศ ต้องอาศัยระยะเวลาในการติดต่อประสานงานการจัดซื้อจัด
จ้างและการส่งมอบของ ท าให้ไม่สามารถเริ มทดลองได้ นักวิจัยแก้ไขปัญหาโดยการด าเนินการทดลองในส่วนที ไม่ต้อง
ใช้สารเคมีจากต่างประเทศไปก่อน           

แนวทางการแก้ไขปัญหา : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ติดตามเร่งรัดคณะ/หน่วยงาน
ด าเนินการให้แล้วเสร็จในปีถัดไป เนื องจากสามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ภายใน ๒ ปีงบประมาณ  

ผลการประเมิน :   
๑. ยังไม่สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ เนื องจากผลการด าเนินงานไม่บรรลุ

ค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ จึงเสนอให้น าประเด็นความเสี ยงไปด าเนินการต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป  
๒. เห็นควรให้ผู้รับผิดชอบหลักทบทวนแนวทางการจัดการความเสี ยง และก าหนดมาตรการ

ก ากับติดตามโครงการและบริหารโครงการ เพื อให้โครงการวิจัยเกิดประสิทธิภาพและแล้วเสร็จในระยะเวลาตามแผนที 
ก าหนด   
ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา 
 ในประเด็นความเสี ยง ที ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จและยังไม่สามารถยอมรับความเสี ยงได้นั้น เห็นควรให้
หน่วยงานที เกี ยวข้อง ไปพิจารณาทบทวน วิเคราะห์สาเหตุ และปัญหาที ท าให้ไม่สามารถด าเนินการจัดการความเสี ยง
ให้ลดลงอยู่ในระดับที ยอมรับได้ แล้วน าไปก าหนดแนวทางการปรับปรุง ขั้นตอนการด าเนินการ เพื อก าหนดเป็น
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายต่อไป   
 

  จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา ดังนี้ 
๑. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
๒. ให้ข้อเสนอแนะเพื อการปรับปรุงการด าเนินงาน 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๔  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                                       ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที กอง
แผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี ยง ประเมินและจัดล าดับความเสี ยง 
และวิธีการด าเนินการเพื อจัดการความเสี ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดส่งมายังกองแผนงานเพื อวิเคราะห์ สรุป 
และจัดท าแผนการบริหารความเสี ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น ผลการวิเคราะห์ 
พบว่า มีประเด็นความเสี ยงที เป็นความเสี ยงเดิม จ านวนทั้งสิ้น ๓ ประเด็นความเสี ยง คือ ๑. ความเสี ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร  ๒. ความเสี ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง และ ๓. ความเสี ยงด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานที และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

                ทั้งนี…้ 



๔๙ 
  
ทั้งนี้ ในส่วนความเสี ยงเดิมที ยังไม่สามารถจัดการความเสี ยงให้อยู่ระดับที ยอมรับได้ กองแผนงาน ได้ด าเนินการให้

หน่วยงานที รับผิดชอบหลัก น าไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการจัดการความเสี ยงให้ลดลง ให้อยู่ในระดับที 

ยอมรับได้ เพื อก าหนดเป็น (ร่าง) แผนบริหารความเสี ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

จ านวน ๓ ประเด็นความเสี ยง โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๑ : กระบวนการบริหารหลักสูตร เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จ านวนทั้งสิ้น ๘๐ หลักสูตร พบว่า หลักสูตรที มีการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ในองค์ประกอบ
ที  ๑ : การก ากับมาตรฐาน มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ จ านวน ๗๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๒๕ และ มีผลการ
ประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ จ านวน ๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๕ ทั้งนี้จากการวิเคราะห์สาเหตุ พบว่า ปัญหาที ท าให้
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรก าหนด  
 ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที  สกอ. ก าหนดร้อยละ ๑๐๐  
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 วิธีการจัดการความเสี่ยง  
 ๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
 ๒. ปรับกระบวนการ สร้างระบบการก ากับติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบระยะเวลาที ก าหนด 
 ๓. จัดอบรมชี้แจง สร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ ระบบการก ากับติดตาม  การประเมินผล
การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ๔. ด าเนินการตามกระบวนการ ระบบการก ากับติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการหลักสูตรใหม่
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและกรอบระยะเวลาที ก าหนด 
 ๕. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 
 ๖. น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 
 

ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : งบประมาณรายได้ลดลง เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื องจากงบประมาณรายได้จ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลดลง จากจ านวนนักศึกษารับใหม่ที ลดลง เพื อให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน สามารถบริหารจัดการเงินและ
ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย 

 

            ประจ าปี...  



๕๐ 
  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  ที มีการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณา
จากทุกแหล่งเงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้งรายได้อื นๆ และ
ด าเนินการเพื อเพิ มรายได้ การลดรายจ่ายและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย จ านวน ๓๘ ตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที มีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที ก าหนด จ านวน ๒๒ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๔๖ และตัวชี้วัดที มีผลการด าเนินงานไม่บรรลุ           
ค่าเป้าหมายที ก าหนด จ านวน ๑๕ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๕๔ และตัวชี้วัดที ไม่นับรวมเพื อเป็นฐานในการค านวณ 
จ านวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์ เนื องจากมีการจัดสรร งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนที จะมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ท าให้ผลการจัดสรรมีความคลาดเคลื อนเฉลี ย ร้อยละ ๐.๗๒ จึงท าให้ผลการ
ด าเนินงานยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที ก าหนดไว้ จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละเฉลี ยการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ไม่น้อยกว่า             
ร้อยละ ๘๐  

 ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหา และก าหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการ

งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. ทบทวนตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพื อจัดท า

แผนปรับปรุงการด าเนินงานให้บรรลุตามค่าเป้าหมายที ก าหนด  
๓. ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในด้านการเพิ มรายได้การลดรายจ่ายและ

การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ปีละ ๒ ครั้ง 

และน าเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประเด็นความเสี่ยงที่ ๓ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณ

ด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื องจากแนวโน้มงบประมาณที มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรร
ด้านอาคารและสถานที มีจ านวนลดลง โดยเฉพาะงบลงทุนเพื อการก่อสร้างอาคารใหม่ เนื องจากจ านวนนักศึกษาที 
ลดลง ซึ งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรพิจารณาการใช้พ้ืนที ที มีอยู่เดิม เพื อใช้
ในการจัดการเรียนการสอนที มีประสิทธิภาพ น างบประมาณแผ่นดินที ได้รับจัดสรรหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัยมาใช้
เพื อลงทุนก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่างๆ เพื อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอเพื อการปรับปรุงอาคารสถานที และการใช้
งบประมาณด้านอาคารสถานที ให้เกิดประสิทธิภาพ ๖ ข้อ  

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ งแวดล้อม 
               วิธีการ... 



๕๑ 
  
 จัดการความเสี่ยง  

๑. ศึกษาแนวทางการส ารวจข้อมูล เพื อการปรับปรุงอาคารสถานที ให้เป็นไปตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของอาคารสถานที  และให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ศึกษาประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที   
๓. จัดท าข้อเสนอเพื อการปรับปรุงอาคารสถานที  ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของ

อาคารสถานที  และให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณ  
๔. น าข้อเสนอเพื อการปรับปรุงอาคารสถานที ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที สอดคล้อง

กับกรอบวงเงินงบประมาณ เสนอต่อคณะกรรมการศึกษาประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที  
๕. ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอเพื อการปรับปรุงอาคารสถานที ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณ และน าเสนอต่อที ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๖. น าข้อเสนอแนะจากการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอเพื อการปรับปรุง
อาคารสถานที  ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารสถานที  และให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับกรอบวงเงินงบประมาณ ในการบริหารงบประมาณปีถัดไป  

ทั้งนี้ กองแผนงานได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื อใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก โดยก าหนดการติดตามและ
ประเมินผล จ านวน ๓ ครั้ง คือ  

ครั้งที  ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)  
ครั้งที  ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน) 
ครั้งที  ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน/สิ้นปีงบประมาณ)  

โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการ ภายหลังสิ้นไตรมาสที  ๒ ๓ และ ๔ และกองแผนงาน
ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงาน เสนอต่อที ประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๒ ครั้ง คือ ณ สิ้นไตรมาส ๒                                        
(ณ ๓๑ มีนาคม) และ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐กันยายน/สิ้นปีงบประมาณ) เพื อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการ
ด าเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

 

 จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี ยง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๒. ให้ความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

                                                                                                     มติที่ประชุม... 



๕๒ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาทบทวนรายละเอียด (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติมต่อไป 
 

 ๔.๑.๒.๕  (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  ตามที              

กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี ยง ประเมินและจัดล าดับความ

เสี ยง และวิธีการด าเนินการเพื อจัดการความเสี ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  จัดส่งมายังกองแผนงานเพื อ

วิเคราะห์ สรุป และจัดท าแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

ทั้งนี้ ประเด็นความเสี่ยงในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับ

ได้ จ านวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านจ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผน

ที่ก าหนด และความเสี่ยงด้านผลงานวิจัย ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด ซึ งกองแผนงาน ได้ให้หน่วยงานที 

รับผิดชอบหลัก ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านักที เกี ยวข้องในการทบทวน ปรับปรุง แนวทางและ

วิธีการจัดการความเสี ยงให้อยู่ในระดับที ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื อก าหนดเป็น (ร่าง) แผนการ

ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒ ประเด็นความเสี ยง โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๑ : จ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดเป็น
ประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงน ามาด าเนินการ
ต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : รูปแบบการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษายัง
ไม่มีประสิทธิภาพ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที หลักสูตรก าหนดส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์ของหลักสูตรท าให้จ านวนการรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปเป้าหมายที ก าหนด หลักสูตรได้รับ
ผลกระทบ เช่น ไม่มีนักศึกษาเข้าศึกษา ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ส่งผลต่อการบริหารจั ดการหลักสูตรให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพที ก าหนดไว้ 
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับ
นักศึกษาใหม ่ร้อยละ ๓๐  
 (ส านักงานบริหารบัณฑิตขอปรับลดค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ความเสี ยงจากเดิม ที ก าหนดร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่ ร้อยละ ๕๐ ขอปรับเป็น “ร้อยละของ
จ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษาใหม่  ร้อยละ ๓๐” เพื อให้สอดคล้อง         
กับจุดคุ้มทุนของหลักสูตร ตามที เสนอในที ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  ๓/๒๕๖๐ เมื อวันที  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ และด าเนินการจัดส่งบันทึกข้อความ  
             ที  ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๑๑๙๘… 



๕๓ 
  
 ที  ศธ ๐๕๒๙.๒๑/๑๑๙๘ ลงวันที  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื อง ขออนุมัติปรับเปลี ยนค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ ประเด็นความ
เสี ยงที  ๑ ใน (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

ขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง 
๑. ก าหนดแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท/ความต้องการของผู้เรียน 
๒. พัฒนาระบบ การบริหารอาจารย์ที ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
๓. ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบกิจกรรมการลงพ้ืนที  (Road Show) และสื อออนไลน์แบบมุ่งเป้าโดยใช้

สื อทางเทคโนโลยี  
๔. การสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรร่วมแบบบูรณาการ 

 ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ผลงานวิจัย ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  เป็นประเด็นที่ยังไม่
สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จึงน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยยังไม่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที ก าหนดไว้ ส่งผลให้ผลการติดตามผลงานวิจัย ที แล้วเสร็จตามแผนที 
ก าหนดยังต  ากว่าเป้าหมายที มหาวิทยาลัยก าหนด อาจส่งผลต่อประสิทธิและประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยและ มีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : จ านวนโครงการวิจัยที ด าเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ ๘๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ขั้นตอน วิธีการจัดการความเสี่ยง 
๑.ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยเพื อชี้แจงแนวทางการด าเนินง านโครงการ และการใช้จ่าย

งบประมาณ 
๒. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที  ๑ ส าหรับโครงการที ได้รับการอนุมัติ  
๓. ติดตามการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) รอบ ๖ เดือน และ

รายงานต่อที ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื อติดตามการด าเนินงานของนักวิจัย 
๔. จัดเวทีการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัย โดยให้นักวิจัยมารายงานความก้าวหน้า

ด้วยวาจา ภายหลังจากด าเนินงานแล้ว ๖ เดือน 
๕. รายงานร้อยละเฉลี ยของการด าเนินโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการบริหาร

งานวิจัย รอบ ๙ เดือน  
๖. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน 
 

  จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 
 

                  มติที่ประชุม... 



๕๔ 
  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการ               
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาทบทวนรายละเอียด  (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน           
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  เพิ่มเติมต่อไป 

        

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย   
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที ประชุมเพื อ
พิจารณา  ตามที มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  ให้ด ารงต าแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตั้งแต่วันที  ๒๙ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  นั้น 
 เนื องด้วยวาระการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  
จันทรสกุล  จะครบก าหนดสองปีตามระยะเวลาที ก าหนด ในวันที  ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ดังนั้น เพื อเป็นไปตามความ
ในข้อ  ๖ แห่ งข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ว่ าด้ วย  คุณสมบัติ  หลั ก เกณฑ์และวิ ธี การสรรหา                                     
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  ซึ งก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย” 
 

หมายเหตุ   ในการพิจารณาระเบียบวาระนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัย          
               ได้ออกจากห้องประชุม  และมอบหมายใหศ้าสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
               อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ท าหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน 
   

 จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา                          
นายกสภามหาวิทยาลัย  

 

   มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 

๑.  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๒. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ       กรรมการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๓.  รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
      อธิการบดี 

 ๔.  รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 ๕.  นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการ  

     ประธานสภาอาจารย์ 
       ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์...   



๕๕ 
  
 ๖.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย กรรมการ 
 ๗.  นายประวิทย์  อนันตรวราศิลป์ กรรมการ 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  

          ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ตามที คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้ด าเนินการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๑  และฉบับที  ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐  ซึ งได้น าเสนอผลการสรรหาฯ ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุม
ครั้งที  ๘/๒๕๖๐(ลับ) เมื อวันที  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ พิจารณาแล้ว ที ประชุมเห็นชอบรายงานผลการสรรหาคณบดี
คณะเกษตรศาสตร์  ตามที คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์เสนอ คือ ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 
และเห็นชอบให้อธิการบดีแต่งตั้งรักษาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ และให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสรร
หาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ใหม่อีกครั้ง นั้น  

ดังนั้น  เพื อให้การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  และฉบับที  ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี                                
คณะเกษตรศาสตร์  
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี และผู้อ านวยการวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๑  หน้าที  ๒ ข้อ ๔ ค าว่า “คณบดี  ให้หมายถึง  ผู้อ านวยการวิทยาลัย
ด้วย” แก้ไขเป็น “คณบดี  ให้หมายถึง หัวหน้าส่วนงานภายในหรือหัวหน้าส่วนราชการภายในเทียบเท่าคณะด้วย” 
  

   มติที่ประชุม อนุมัติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

 ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการ 
     คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
   ๕. นายอนุวัฒน์...   



๕๖ 
  
 
 ๕. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการ  

    ประธานสภาอาจารย์ 
  

และมอบมหาวิทยาลัยด า เนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่ม เติมของคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

         ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๔๕๒ คน 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที บัญญัติไว้ในหมวดที  ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที  ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
 ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๙ จ านวน ๔๕๒ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๗๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๑๖ คน 
๑.๒ สาขาวิชา เคมี จ านวน ๓๓ คน 
๑.๓ สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๒๙ คน 
๑.๔ สาขาวิชา ชีววิทยา จ านวน ๖ คน 
๑.๕ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๓๕ คน 
๑.๖ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวดัมุกดาหาร) จ านวน ๗ คน 
๑.๗ สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๓ คน 
๑.๘ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๒ คน 
๑.๙ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๑๑ คน 
๑.๑๐ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ งแวดล้อม วิชาเอกสุขาภิบาลสิ งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
๑.๑๑ สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ งแวดล้อม จ านวน ๔ คน 
๑.๑๒ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๖ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๑๐ คน 
๒.๒ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
๒.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน 

๒.๔  สาขาวิชา... 



๕๗ 
  

๒.๔ สาขาวิชา ประมง จ านวน ๔ คน 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๑๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    ๓.๑  สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ                                   จ านวน        ๑๐   คน 
    ๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื องกล                                              จ านวน       ๔๐   คน 
    ๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า                                                        จ านวน       ๒๖   คน 
    ๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา                                                        จ านวน       ๑๗   คน 
    ๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ งแวดล้อม                                              จ านวน        ๕   คน 
    ๓.๖ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ                                              จ านวน      ๑๘   คน 
๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๔.๑ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๑ คน 
๔.๒ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
๔.๓ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื อสาร จ านวน ๒ คน 

๕. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๕๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๕.๑ สาขาวิชา การจัดการ จ านวน ๑ คน 
๕.๒ สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๑๘ คน 
๕.๓ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑๒ คน 
๕.๔ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๒ คน 
๕.๕ สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรมบริการ จ านวน ๑ คน 
๕.๖ สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๑ คน 
๕.๗ สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๒ คน 
๕.๘ สาขาวิชา การบัญชี (หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมกุดาหาร) จ านวน ๔ คน 
๕.๙ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพื อการจัดการ จ านวน ๘ คน 

๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๖.๑ สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ งแวดล้อม จ านวน ๔ คน 

๗. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๗.๑ สาขาวิชา การออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑ คน 
๗.๒ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศลิป์ จ านวน ๓ คน 
๗.๓ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ คน 
๗.๔ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาการการออกแบบสิ งทอและแฟชั น จ านวน ๑ คน 

๘. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๖๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๘.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๖๒ คน 

๙. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๙.๑ สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๑ คน 

๙.๒  สาขาวิชา... 



๕๘ 
  

๙.๒ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๒ คน 
๙.๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ น จ านวน ๒ คน 

๑๐. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๐.๑ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ คน 

 

  จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ          
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๔๕๒ คน  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๒๑ คน 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที บัญญัติไว้ในหมวดที  ๑๓ ข้อ ๕๒ และข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือหมวดที  ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จ
การศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพื อขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ จ านวน ๒๑ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๒ คน 
๑.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ คน 
๑.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
๑.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๙ คน 

๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา  แพทยศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

๓. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๗ คน 

 

  จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๒๑ คน  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

         ๔.๒.๕  ขออนุมัติ… 



๕๙ 
  
  ๔.๒.๕  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)   

           กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที ประชุมเพื อพิจารณา             
ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที  ๒)  มีผู้ที ผ่านเงื อนไขส าเร็จการศึกษา เป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน ๔ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ และที ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที  ๑๘/๒๕๖๐ เมื อวันที  
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ แล้ว ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๔ คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ งแวดล้อม    จ านวน    ๑  คน 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๓  คน 

 

  จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที  ๒) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๔ คน  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
     

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

     ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทน 

       ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี พ.ศ. .... 
      คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ดังนี้ 
  1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีหนังสือที่ ศธ 0529.16.1.14/010187              
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เสนออธิการบดี ผ่านส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็น
ในการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพและค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย                           
 
                  การจ่ายเงิน... 



๖๐ 
  
การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. .... ต่อมาส านักงานกฎหมายและนิติการได้แจ้งผลการพิจารณาการขออนุมัติจัดท าประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ส าหรับอาจารย์แพทย์ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยขอให้ชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นและฐานที่มาของการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเพ่ิมเติมต่อ
อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป ตามหนังสือที่ ศธ 0529.1.10/430 ลงวันที่ 27 มีนาคม 
2560  
  2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้มีหนังสือที่ ศธ 0529.16.1.14/01673 ลงวันที่ 
22 สิงหาคม 2560 เสนออธิการบดี เพ่ือชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการจ่ายค่าตอบแทนวิชาชีพและค่าเบี้ยเลี้ยง
เหมาจ่าย ตามร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข
ที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....   โดยชี้แจงเหตุผลและความจ าเป็นในการจ่าย
ค่าตอบแทนวิชาชีพและค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ดังนี้ 

วิทยาลัยฯ เป็นคณะแพทยศาสตร์ใหม่เริ่มมีโรงพยาบาลเป็นของตนเอง  ก่อตั้งตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2545 
การหาอาจารย์ที่เป็นแพทย์มาท างานในวิทยาลัยฯ ในระยะเริ่มแรกเป็นสิ่งที่ท าได้ยาก ต้องอาศัยแรงจูงใจเป็น
ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนส าหรับอาจารย์ที่เป็นแพทย์ ซึ่งในช่วง พ.ศ. 2545 – 2555  เป็นระยะเริ่มก่อตั้ง
วิทยาลัยฯ  วิทยาลัยฯ ได้จ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนเพ่ิมให้แก่อาจารย์ที่เป็นแพทย์ 5 ประเภทดังนี้ 

1) เงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งที่เป็นเหตุพิเศษ (พ.ต.ส.) 
2) เงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว 
3) เงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับแพทย์สาขาส่งเสริมพิเศษ 
4) เงินค่าตอบแทนวิชาชีพ 
5) เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย 
การจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของวิทยาลัยฯ ได้น าแนวคิดของกระทรวงสาธารณสุขซึ่ง

ประสบปัญหาการขาดแคลนแพทย์ที่จะปฏิบัติงานในชนบท กระทรวงสาธารณสุขได้ออก ข้อบังคับ ว่าด้วยการจ่ายเงิน 
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544 พร้อมหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2544  ซึ่งกระทรวงการคลังได้มอบ
อ านาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในการออกระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยเงินบ ารุงของหน่วย
บริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ให้ก าหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขเป็นไปตามท่ีปลัดกระทรวง
สาธารณสุขก าหนด  
 ตามที่ส านักงานกฎหมายและนิติการ ให้ความเห็นว่า ค่าตอบแทนวิชาชีพซ้ าซ้อนกับเงิน พ.ต.ส. และ       
ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายไม่เป็นไปตามกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยฯ ได้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จ่ายค่าตอบแทนแนบท้ายข้อบังคับกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับ
หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุข จัดท าขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์ใหม่ก็ประสบปัญหาการขาดแคลน
อาจารย์ที่เป็นแพทย์ที่จะปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เช่นเดียวกัน วิทยาลัยฯ จึงใช้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายเงินค่าตอบแทนของกระทรวงสาธารณสุขเป็น
หลัก แต่การขาดแคลนอาจารย์ที่เป็นแพทย์ของวิทยาลัยฯ มีข้อจ ากัดมากกว่าของกระทรวงสาธารณสุขเพราะงานของ
อาจารย์ที่เป็นแพทย์มีท้ังการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งงาน 
              บริหาร… 



๖๑ 
  
บริหารด้วย วิทยาลัยฯ จึงก าหนดประเภทการจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนเป็น 5 ประเภทดังกล่าวข้างต้น
ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งวิทยาลัยฯ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการและความเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนเพ่ือ
สร้างขวัญก าลังใจและลดการลาออกของอาจารย์แพทย์ที่จ าเป็นต้องปฏิบัติงานในหน่วยบริการที่ยังมีปัญหาสภาพ
ความไม่สมบูรณ์ของทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ 
 การท างานของอาจารย์ที่เป็นแพทย์ของวิทยาลัยฯ กับการท างานของแพทย์ในกระทรวงสาธารณสุข
เหมือนกันอาจเป็นการมองปัญหาที่ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น วิทยาลัยฯ จึงขอชี้แจงดังนี้ 

- เงินค่าตอบแทนวิชาชีพของแพทย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์แพทย์ในวิทยาลัยฯ ที่ปฏิบัติหน้าที่ 5 
ประการดังกล่าวมากกว่าภาระงานของต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ พ.ต.ส. คิดภาระงานเฉพาะการดูแล
ผู้ป่วยเพียงอย่างเดียวของกระทรวงสาธารณสุข 

- ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย เทียบเคียงกับของกระทรวงสาธารณสุขท่ีจ่ายให้แพทย์ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย
ในพ้ืนที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร ตามเอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
ให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 11) ในกรณีของวิทยาลัยฯ เป็นการจ่ายเบี้ย
เลี้ยงเหมาจ่ายให้อาจารย์ที่เป็นแพทย์ ที่เสียสละมาอยู่คณะแพทยศาสตร์ในชนบท เทียบเคียงกับแพทย์ของกระทรวง
สาธารณสุขที่ปฏิบัติ งานในพ้ืนที่ทุ รกันดาร  อัตราการจ่ ายยั งน้อยกว่ าเป็นร้อยละ 50  (พ้ืนที่ปกติ  2.2                                
อัตรา 20,000 บาท) 

- บริบทของวิทยาลัยฯ แตกต่างจากแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข                      
ที่พันธกิจหลัก คือ การบริการเพียงอย่างเดียวแต่อาจารย์แพทย์ของวิทยาลัยฯ มีภารกิจมากกว่าดังกล่าวแล้ว 
 3. วันที่  2๒ สิ งหาคม 2560 อธิการบดี เห็นชอบในหลักการและขอให้วิทยาลัยฯ เสนอ                                 
สภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณาอนุมัติต่อไป  
 

  จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        

ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. ....  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ควรแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... หมวดที  ๕ แก้ไขเป็น “ค่าตอบแทนอาจารย์แพทย์ประจ าวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                          
การสาธารณสุข” 

 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... . 
และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ  ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ร่วมกับ              
 
           นายโกเมท ทองภิญโญชัย... 



๖๒ 
  
นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้                         
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

๔.๔.๒  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระ
การประชุมที จ าเป็นเร่งด่วนนั้น  

ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ที ผ่านมาการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการประชุมเป็นไปตาม
แผนการจัดประชุม  และก าหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ จะหมดลงในสิ้นปีนี้ ดังนั้น     
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตามแผนการประชุมที ก าหนด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี                        
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
     ๔.  ตารางก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑  รายละเอียดตาม
ตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนด... 



๖๓ 
  

   

  จึงเสนอที ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบก าหนดการปฏิทินการจัดประชุม                                 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  
  
ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ (ลับ) 
   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 

 ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล         
   ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
          ๖.๓  ค าวินิจฉัย… 

คร้ังท่ี ก ำหนดวันประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม ก ำหนดเสนอ/ส่งวำระ

๑ วันเสาร์ท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ ๑. รายงานผลการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๐ วันศุกร์ท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑

๒. รายงานผลการเบกิจา่ย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑  ประจ าปงีบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑

๓. การเตรียมความพร้อมการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก

๔. การติดตามการประเมินผลการปฏบิติัราชการตามค ารับรองการปฎบิติัราชการ

๕. รับทราบผลการรับนกัศึกษาใหม่ (โควตา)

๖. เสนอ (ร่าง) วธิกีารคัดเลือกบุคคลเข้ารับศึกษาในมหาวทิยาลัยอบุลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๖๒

๗. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าป ีพ .ศ. ๒๕๖๒

๒ วันเสาร์ท่ี ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ๑. พิจารณาอนมุัติหลักสูตรใหม่ (ส าหรับปกีารศึกษา ๒๕๖๒) คร้ังท่ี ๒ วันศุกร์ท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

๓ วันเสาร์ท่ี ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ๑. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๑ วนัพฤหสับดีที ่๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๒. พิจารณาอนมุัติหลักสูตรใหม่ (ส าหรับปกีารศึกษา ๒๕๖๒) คร้ังท่ี ๒

๓. รายงานผลการเบกิจา่ย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒  ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑

๔ วันเสาร์ท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วนัองัคารท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑

๕ วันเสาร์ท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ๑. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจดัสรร  ประจ าป ีพ .ศ. ๒๕๖๒ วันศุกร์ท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑

๒. พิจารณางบประมาณเงินรายได้ประจ าป ีพ .ศ. ๒๕๖๒

๓. พิจารณาแผนการใชเ้งินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้

ประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๒

๔. รับทราบจ านวนนกัศึกษาใหม่ ชัน้ปท่ีี ๑ ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๑  และพิจารณา

    อนมุัติแผนการรับนกัศึกษา ประจ าปกีารศึกษา พ .ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน าไปประกอบการ

    จดัท างบประมาณเงินรายได้

๕. รายงานผลการเบกิจา่ย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑

๖ วนัเสาร์ท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ๑. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ คร้ังท่ี ๒ (คร้ังสุดท้าย) วันศุกร์ท่ี ๙ พฤศจกิายน ๒๕๖๑

๒. รับทราบผลการประเมินมหาวิทยาลัย โดย สมศ .

๓. รายงานผลการเบกิจา่ย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ ประจ าปงีบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑

ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ประจ ำปี พ .ศ. ๒๕๖๑



๖๔ 
  

 ๖.๓  ค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กรณี  
        นางวัชรี หาทองค า ร้องทุกข์ค าสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ 
 ๖.๔  รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี 
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
            

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม  
๒๕๖๑ 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๐๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๖๐ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


