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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑1/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๖. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๓. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
    

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๖. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
        ๑๗. นายประวิทย์...   
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๑๗. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๘. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๙. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๖. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๗. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ   
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๐. นายปิยณัฐ  สร้อยค า      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๑๑. นายนรินทร  บุญพราหมณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารศักดิ์ศรี  สุภาษร (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงจันทร์ (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๕. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๗. นายประเสริฐ  โสนะจิตร นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๑๕ ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒ ท่าน และมาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
                  ๒ ท่าน… 
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๒ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๗ ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ               
การประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

           

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้ งที่ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
       

    ๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  
   ๓. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      
   

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย มอบหนังสือ  
 การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีสถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดส่งหนังสือ 
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือใช้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหลักสูตร            
“การก ากับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน และกรรมการที่รับผิดชอบ             
ด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการก ากับ
ดูแลความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดท าโดยสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย มอบให้มหาวิทยาลัย จ านวน 20 เล่ม เพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๓  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  มีหนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)   ด้วยส านั กงาน ป.ป.ช .  ได้จัดท าหลักสู ตรต้ านทุจริ ตศึกษา                                      
(Anti - Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม                      
การป้องกันการทุจริต)  หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”) หลักสูตรกลุ่มทหาร
และต ารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
(สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) และหลักสูตรโค้ช (โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต) ซึ่ง
สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ วาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ตลอดจนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 

    มิชอบ… 
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   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

             ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและ 
      แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  

             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3    
การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณใน
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2562  มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 869,554,600 
บาท  และในการประชุมครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1,679,362,800 บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
809,808,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.22 ของงบประมาณท้ังหมด  และเงินรายได้ จ านวน 869,554,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของงบประมาณทั้งหมด  เพ่ือพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย พบว่า งบบุคลากรมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.36 ของ
งบประมาณท้ังหมด  รองลงมาคือ งบด าเนินงาน และงบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 21.84  และงบลงทุน คิดเป็นร้อย
ละ 15.96 ตามล าดับ 

ในส่วนของกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) พบว่า แผนงบประมาณรายจ่ายกระจายลงทุกยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 58.18  ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 2.85  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 14.56  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.68  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  คิดเป็นร้อยละ 1.02  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 7.24  และยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 0.85  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน   คิดเป็นร้อย
ละ 2.38   ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเปน็ร้อยละ 12.25    
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณก าหนดจากเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 ไว้ที่ร้อยละ 100 ในภาพรวมรายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุน ดังนี้ 
 

 
 

            ประเภท... 



29 
 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 28.00 58.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 8.00 40.00 65.00 100.00 

ภาพรวม 23.00 54.00 77.00 100.00 
 

๑. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า คณะ/หน่วยงานจัดท าข้อเสนอ
โครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 791 โครงการ  ณ สิ้นไตรมาส 4  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 577 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.95  ของโครงการทั้งหมด จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29  ของ
โครงการทั้งหมด จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56  ของ
โครงการทั้งหมด  และยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของ
โครงการทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1      
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            อยู่ระหว่าง... 

 สถานะ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละการ
ด าเนินงาน

 1. ผลการด่าเนินงานต ่ากว่าค่าเป้าหมาย       113.00               14.29
 2. ผลการด่าเนินงานบรรลุเป้าหมาย       577.00               72.95
 3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ         44.00                 5.56
 4. ยกเลิกโครงการ         57.00                 7.20
 รวม      791.00             100.00
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แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

คณะ/หน่วยงาน  ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 และพบว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมบรรลุ ค่าเป้าหมาย 
จ านวน 577 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.95 ของโครงการทั้งหมด    

1) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรลุค่าเป้าหมายและเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100  ของโครงการทั้งหมด   คือ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                       
จ านวน 20 โครงการ  รองลงมาคือส านักงานอธิการบดี  จ านวน 202 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.96 ของโครงการ
ทั้งหมด  และคณะรัฐศาสตร์ จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61  ของโครงการทั้งหมด  

2) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ใน 
ภาพรวม จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของโครงการทั้งหมด คณะหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ                        
1.1) สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 6 โครงการ 1.2) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 1 โครงการ และโรงพิมพ์มีนโยบายงดการสัมมนาประจ าปีโดยจัดประชุมภายในแทนการสัมมนาเพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย และอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีค่าลงทะเบียน  และปรับการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็น 3 เดือนประชุม 1 ครั้ง และคณะกรรมการอ านวยการประชุม 1 ครั้งต่อปี                         
1.3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.13 ของโครงการทั้งหมด    
1.4) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของโครงการทั้งหมด  เนื่องจากผลกระทบการ
ระบาดของ Covid 19     

๓) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ในภาพรวม  
จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย 
 

        คณะ/ส านัก… 
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คณะ/ส านัก สาเหตุ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

คณะนิติศาสตร์ 1. ผลกระทบการระบาด
ของ Covid 19 

4 คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการทั้งหมด   
1. ยกเลิกการจัดฝึกอบรม เนื่องจากแผนการด าเนินงานคือ
ระหว่างวันท่ี 26-27 มีนาคม 2563 
2. เนื่องจากไม่สามารถเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อวารสารได้ 
ส่งผลกระทบต่อการผลิตวารสารให้ออกตามก าหนดไม่ทัน   และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวางแผนจะจัดเก็บข้อมูลผล
การส ารวจความพึงพอใจแบบออนไลน์ และผลิตวารสารรูปแบบ 
e-book  
3. เลื่อนการอบรมและอยู่ระหว่างการรับสมัคร 
4. ประสบปัญหาการเดินทางเพื่ อแลกเปลี่ ยนข้อมูล ใน
โครงการวิจัยที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลและผู้ร่วมวิจัยจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1. โครงการเตรยีมความพร้อมในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน งบประมาณ 52,800 บาท 

2. โครงการทุนวิจัยด้านกฎหมาย งบประมาณ 
200,000 บาท 

3. โครงการวารสารกฎหมาย คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี งบประมาณ 50,000 
บาท 

4. โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง รุ่นท่ี 2 งบประมาณ 2,516,800 บาท 

 2.อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 และขาดความ
ชัดเจนในการเทียบโอนรายวิชา และคณะวางแผนจะปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2564  และหรือจัดการเรียน
การสอนแบบชุดวิชาและสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อจบ
การศึกษาและรับปริญญาได้ 
คือ โครงการบริหารจัดการหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ 
งบประมาณ 1,158,000 บาท  
และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 258,700 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ การด าเนินงานโครงการ
ลักษณะลงทุน 

5 คิดเป็นร้อยละ 6.94 ของโครงการทั้งหมด  คือโครงการพัฒนา
กายภาพระบบสาธารณปูโภคและโครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลยั  ซึ่งเป็นโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 900,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงพื้นที่ซุ้มอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 500,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ENG Co-Working Space) งบประมาณ 
2,190,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 760,000 บาท 
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คณะ/ส านัก สาเหตุ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

5. โครงการอุปกรณ์มือกลเสริมก าลังแบบโครงร่าง
ภายนอกส าหรับการฟื้นฟผูู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ งบประมาณ 241,000 บาท 

และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 6,477,010 บาท  
คณะบริหารศาสตร์ การด าเนินงานโครงการ

ลักษณะลงทุน   
5 จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของโครงการทั้งหมด 

ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรมดังน้ี 
1. โครงการระบบกันซมึชั้น 4 อาคารเรียนหลังเก่า 

งบประมาณ 250,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงห้องเรยีนช้ัน 4 อาคารคณะบรหิาร

ศาสตร์ งบประมาณ 1,500,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ HTM ช้ัน 3 เป็น

ห้องเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ 150,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงอาคารเรยีนรวม 1 ช้ัน 2 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงห้อง MS202/2 - MS203 เป็น

ห้องคอมพิวเตอร์ 4 งบประมาณ 2,500,000 บาท 
และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 9,731,500  บาท 

ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน ์

การด าเนินงานโครงการ
ลักษณะลงทุน   

6 คิดเป็นร้อยละ 17.14  ของโครงการทั้งหมด คือ โครงการ
ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 
2,239,000 บาท    
และส านักขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 4,050,960 บาท  

ส านักงานอธิการบด ี 1. การด าเนินงาน
โครงการลกัษณะลงทุน   

17 จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.23  ของโครงการ
ทั้งหมด คือ โครงการลักษณะงบลงทุน/โครงการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงสิ่ งก่อสร้างต่างๆ  โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการวิจัย รวมทั้งโครงการลักษณะการใช้งบประมาณหมวด
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    

1. โครงการปรับปรุ งสนามบาสเกตบอล สนาม A
งบประมาณ  441,169 บาท 

2. โครงการปรับปรุ งสนามบาสเกตบอล สนาม B 
งบประมาณ  241,665 บาท 

3. โครงการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
งบประมาณ  8,850,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกลุ่ม
สนามกีฬา งบประมาณ 4,124,000 บาท 

5. โครงการสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ 
SME และสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปสินค้าการเกษตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ส่วนการก่อสร้าง
โ ร ง ง า น ต้ น แ บ บ  ( Pilot Plant))  งบ ป ร ะ ม า ณ 
62,355,000 บาท  

6. โครงการก่อสร้างขยายแนวสายสัญญาณไฟเบอร์     
ออฟติก งบประมาณ 490,000 บาท 

7. โครงการปรับปรุงโครงกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์
บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย งบประมาณ 
150,000 บาท 
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8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน
อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ  7 รอบ  งบประมาณ 
290,000 บาท 

9. โครงการปรับปรุงถนนบริเวณประตู 3 งบประมาณ 
500,000 บาท 

10. โครงการปรับปรุงถนนและระบบจราจรหน้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ งบประมาณ 340,000 บาท 

11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขต
การศึกษา งบประมาณ 280,000 บาท 

 2. โครงการบริการ
วิชาการ  โครงการวิจัย 
และโครงการลักษณะ
ตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ 

 1. โ ค ร ง ก า ร อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  งบ ป ร ะ ม า ณ 
30,384,000 บาท 

2. โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  งบประมาณ   
บาท 3,692,400 บาท 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME 
Regular Level) ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 
3,660,000 บาท 

4. โครงการสนับสนุ นการพัฒนา เทค โน โลยี ของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) งบประมาณ 1,690,880 
บาท 

5. โ ค ร ง ก า ร ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย  ง บ ป ร ะ ม า ณ            
3,871,900  บาท 

6. เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบ
นิ เ วศอาหารปลอดภั ย ในจั งหวัดอุบลราชธานี  
งบประมาณ 5,610,850 บาท 

และส านักงานอธิการบดีขออนุมัติกันเหลื่อมปี รวมจ านวน 
67,707,319.57 บาท  เป็นกันเหลื่อมปีเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 39,066,923.12 บาท และกันเหลื่อมปีเงิน
รายได้ จ านวน 28,640,396.45 บาท 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1. อยู่ระหว่างการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

1 คิดเป็นร้อยละ 6.90 ของโครงการทั้งหมด  คือโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน และรายงานผลการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ คือ ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่อพ.สธ. (พื้นที่
อนุรักษ์ต้นน้ าป่าร่องก่อ) งบประมาณ 80,000 บาท  

 2. รอผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย 

1 โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ซึ่งตัวบ่งช้ีคือ ความพึง
พอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลั ย  งบประมาณ 
6,113,600  บาท 
คณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 703,080 บาท 

ส านักวิทยบริการ อยู่ระหว่างการรอผลการ
ประเมิน 

4 คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย 4 
โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
ความเสี่ยง  งบประมาณ 105,000  บาท 
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2. โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ  
งบประมาณ 1,485,170 บาท 

3. โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  งบประมาณ 192,200  บาท 

4. โ ค ร งก า ร  Green Library for Life  อยู่ ร ะห ว่ า ง
ด าเนินงานรับตรวจประเมินวันที่ 19 ตุลาคม 2563 
งบประมาณ 80,000 บาท 

และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 3,499,207 บาท 
 

๔) คณะ/ส านักที่ไม่มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม  
จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย  

สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. ผลกระทบการ
ระบาดของ Covid 19 

คณะเกษตรศาสตร์ 1 ยกเลิกการจัดฝึกอบรม เนื่องจากแผนการด าเนินงานคือ
ระหว่างวันท่ี 26-27 มีนาคม 2563 คือ โครงการการเพาะ
เห็ดเศรษฐกิจ งบประมาณ 95,000 บาท   

คณะนิติศาสตร์ 20 1. ยกเลิกโครงการ โดยเลื่อนไปด าเนนิงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

2. 2. ยกเลิกโครงการ  โดยปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อจดัซื้อจัดหาครุภณัฑ์การศึกษา 

3. 3. คณะได้ปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดย
การประชุมผ่านระบบออนไลน ์  

4. 4. กรณีที่ต้องไปศึกษาดูงาน คณะปรับรูปแบบเป็น
การศึกษาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมออนไลน ์ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดงันี้ 
1. โครงการฝึกทักษะเสริมประสบการณ์วิชาชีพและ

การศึกษากฎหมายชิงคลินิก งบประมาณ            
665,800 บาท 

2. โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์ศกึษาดูงาน
หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม งบประมาณ  

            58,000  บาท 
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน 

(ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 
183,100 บาท 

4. โครงการเตรยีมความพร้อมรับอาเซียนส าหรับ
นักศึกษา (ประกอบด้วย 3 กิจกรรม)  งบประมาณ 
141,500 บาท 

5. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร
ในการท างาน (ประกอบด้วย 2 กิจกรรม)  
งบประมาณ 111,000 บาท 

6. โครงการประชุมเพื่อสรุปแผนปฏบิัติการประจ าป ี
งบประมาณ 20,200 บาท 

7. โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุก งบประมาณ 
101,600 บาท 
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8. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์คณะนิติศาสตร์ งบประมาณ 85,700 
บาท 

9. โครงการอบรมการบริหารความเสีย่งและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน งบประมาณ 11,200 
บาท 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ  
86,700 บาท 

11. โครงการจดัการความรูสู้่งานวิจัย งบประมาณ 
20,200 บาท 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการการ
สอบสวนทางวินัยบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ 1,048,600 บาท 

13. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษ
ที่ 21 งบประมาณ 458,700 บาท 

14. โครงการอบรมหลักสูตรสภาท้องถิ่นไทยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 งบประมาณ 437,600 บาท 

15. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทาง
กฎหมายในท้องถิ่นอีสาน งบประมาณ 10,000 
บาท  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการ  ประกอบด้วย 
2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1.  โครงการอบรมเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ" งบประมาณ 
200,000 บาท 

2. โครงการอบรมเรื่อง "ระบบควบคมุอัตโนมตัิ" 
งบประมาณ 200,000 บาท  

คณะรัฐศาสตร์ 3 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีประกาศยกเลิก
การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก งบประมาณ 160,000 บาท 

2. โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นทางด้าน
การเมืองการปกครอง งบประมาณ 410,000 
บาท 

3. สืบสานวิถีคนท าเทียนและแห่เทียนพรรษา ระหวา่ง
ชุมชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณ 50,000 บาท 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการเพื่อหารายได้ 
คือ 
โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการ งบประมาณ
809,900 บาท 
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ส านักงานบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากลักษณะกิจกรรมเน้น
ภาคปฏิบตัิ คือ โครงการเตรยีมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยใน
หอพักนักศึกษา งบประมาณ 6,000 บาท 

คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการเพื่อหารายได้ 
คือ โครงการสร้างรายไดจ้ากการบริการวิชาการ งบประมาณ 
32,000 บาท 

คณะเภสัชศาสตร ์ 2 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากเป็นการรวมบคุลากร
จ านวนมาก  ประกอบด้วย 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

1. โครงการงานบุญสงกรานต์ งบประมาณ 20,0000 
บาท 

2. โครงการสืบสานประเพณสีักการะบูชาองค์
พระไภสัชคุรไุวฑูรยประภาตถาคต งบประมาณ 
226,300 บาท 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 3 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากเป็นการรวมบคุลากร
จ านวนมาก ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ งบประมาณ 
120,000 บาท 

2. โครงการสนับสนุนการบรหิารงานองค์กร 
งบประมาณ6,000 บาท 

3. การให้ความรูด้้านอนามัยเจรญิพันธุ์และการป้องกัน
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ปีที่ 3  งบประมาณ 83,000 บาท 

ส านักงานอธิการบด ี 14 ยกเลิก/ปรับลด/ทบทวนการด าเนนิงานโครงการ เนื่องจากจะ
น า งบประมาณไปด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและตั้งรับกับสถานถานการณ์
การระบาดของ Covid 19  ประกอบด้วย 14 โครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี  

1. โครงการสนับสนุนคา่บ ารุงสมาชิกหรือค่าวารสาร
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 60,000 
บาท 

2. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
งบประมาณ 68,800 บาท 

3. โครงการประเมินผู้บริหาร งบประมาณ 294,900 
บาท 

4. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ งบประมาณ 
144,800 บาท 

5. โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั งบประมาณ 10,000 บาท  

6. โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และการบรหิาร
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ  งบประมาณ 10,000 บาท 

7. โครงการจดัหาและบ ารุงรักษาครภุัณฑ์ งบประมาณ 
10,734,000 บาท 
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

8. โครงการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการเงิน
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี งบประมาณ 94,000 
บาท 

9. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์ 
งบประมาณ3,000,000 บาท 

10. โครงการ UBU JOBFAIR งบประมาณ 50,000 
บาท 

11. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
งบประมาณ 350,000 บาท 

12. โครงการวิจัยและพัฒนา งบประมาณ 
6,400,000 บาท 

13. โครงการจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง  
การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์  และนโยบายของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี สู่การพฒันาอย่างเป็น
รูปธรรม งบประมาณ 130,000 บาท 

14. โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสรมิหลักสูตรและ
พัฒนาทักษะชีวิต งบประมาณ 505,000 บาท 

คณะบริหารศาสตร ์ 7 1. ยกเลิกโครงการเนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะได้ 
มีมติพิจารณาทบทวนความจ าเป็น/เร่งด่วนในการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ใน
การปรับลดงบประมาณในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
Covid 19   
2.ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการรวมบคุลากรจ านวนมาก  
เพื่อลดภาวการณ์เสีย่งต่อการติดโรคระบาดดังกล่าว 
ประกอบด้วย 7 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ า ช้ัน 1 และ 2 ฝั่งโรง
อาหาร งบประมาณ 700,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงตกแต่งผนังอาคารเรยีน คณะ
บริหารศาสตร์ งบประมาณ 800,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคาร
คณะบริหารศาสตร์ งบประมาณ 950,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างลานจอดรถ งบประมาณ 
700,000 บาท 

6. ปั้นแบรนด์ เพิ่มยอดขาย ด้วย LINE Sticker 
งบประมาณ 55,500 บาท 

7. การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชี
สร้างมลูค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน:กลุ่มโฮมสเตยแ์ละผูผ้ลิตกลุม่
หัตถกรรมพื้นบ้าน มุ่งสู่การเป็นปะเทศไทย 4.0 
ประจ าปี 2563 งบประมาณ 96,000 บาท 
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

2. คณะยังไม่มีความ
พร้อมตามข้อก าหนด
ของสภาการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practitioner) คือ 
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิ
ฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practitioner) งบประมาณ 
2,600,000 บาท 

3.เปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการจาก
จัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ 
เป็นการเช่าแทน 

ส านักงานบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

1 เนื่องจากส านักเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดซื้อจดัหา เป็นการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แทน 
คือ โครงการจดัหาครภุัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ 63,100 บาท 
 

 
 รายละเอียดตามตารางที่ ๒  และแผนภูมิที่ ๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 

 
 

 จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ

(1) (2) (3) (4)=(3)*100/
(13)

(5) (6)=(5)*100/
(13)

(7) (8)=(7)*100/
(13)

(9) (10)=(9)*100/
(13)

(11) (12)=(11)*100/
(13)

(13)=(3)+(5)+
(7)+(9)+(11)

(14)=(5)+(7) (15)=(14)*100/13

1 คณะเกษตรศาสตร์           9       18.37           20       40.82           19       38.78             -                 -                1              2.04              49                       39                            79.59

2 คณะนิติศาสตร์ 11              18.33 8                   13.33 16                26.67 5                       8.33 20                     33.33              60                       24                            40.00

3 คณะบริหารศาสตร์         16       20.78           12       15.58           37       48.05              5           6.49              7              9.09              77                       49                            63.64

4 คณะพยาบาลศาสตร์           4       12.12           12       36.36           13       39.39             -                 -                4            12.12              33                       25                            75.76

5 คณะเภสัชศาสตร์         16       44.44              7       19.44           11       30.56             -                 -                2              5.56              36                       18                            50.00

6 คณะรัฐศาสตร์           1         4.35              5       21.74           14       60.87             -                 -                3            13.04              23                       19                            82.61

7 คณะวิทยาศาสตร์           8       27.59              4       13.79           15       51.72              2           6.90             -                    -                29                       19                            65.52

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์           7         9.72           19       26.39           39       54.17              5           6.94              2              2.78              72                       58                            80.56

9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์           5       21.74           13       56.52              4       17.39             -                 -                1              4.35              23                       17                            73.91

10 คณะศิลปศาสตร์           7       21.21           23       69.70              3         9.09             -                 -               -                    -                33                       26                            78.79

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 9                28.13 8                   25.00 14                43.75 -                       -   1                          3.13              32                       22                            68.75

12 ส่านักวิทยบริการ 4                14.81 3                   11.11 16                59.26 4                     14.81 -                          -                27                       19                            70.37

13 ส่านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์           7       20.00           16       45.71              4       11.43              6         17.14              2              5.71              35                       20                            57.14

14 ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          -                -             17       85.00              3       15.00             -                 -               -                    -                20                       20                          100.00

15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           6     100.00             -               -               -                -               -                 -               -                    -                  6                        -                                     -   

16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           1     100.00             -               -               -                -               -                 -               -                    -                  1                        -                                     -   

17 ส่านักงานอธิการบดี           2         0.85         192       81.70           10         4.26           17           7.23           14              5.96            235                    202                            85.96

ผลรวมท้ังหมด      113       14.29         359       45.39         218       27.56           44           5.56           57              7.20            791                    577                            72.95

ล าดับ คณะ/ส านัก  ผลการด าเนินงาน ผลรวมโครงการท่ีมี
ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละจ านวนโครงการ
ท่ีมีผลการด าเนินบรรลุ

เป้าหมายต่อจ านวนโครงการ
ท้ังหมด

ผลรวม
โครงการ
ท้ังหมด

 ต่ ากว่าเป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ยกเลิกโครงการ
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 



๒. ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4 แล้ว
พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 76.81  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิด
เป็นร้อยละ 93.51 และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้  คิดเป็นร้อยละ 62.73 ซึ่งผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย
ของคณะ/ส านัก ที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากปัญหาจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ส่งผลกระทบให้คณะ/ส านัก ต้องยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
จ านวน 57 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการทั้งหมด  รายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
               ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

สถานะ เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ส านักงบประมาณก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินรายได ้

ร้อยละ 100 93.51 62.73 

หมายเหตุ : 
1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา, 

เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี 
2. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน (ไม่รวมส านักงานอธิการบดี) 
3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS (ไม่รวมส านักงานอธิการบดี) 

 

           
 

     แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 
 

คณะ/ส านัก… 
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คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4  พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้  จ านวน 1,328,568,123.14 บาท  คิดเป็นร้อยละ 76.81 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4  และแผนภูมิที่ 4 

 

ตารางท่ี 4  สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
(ต้นปีงบประมาณ และไม่รวมส านักงานอธิการบดี)  

1,679,362,800.00 97.09 

งบประมาณรายจ่ายตั้งเพ่ิมกลางปี ณ สิ้นไตรมาส 4 50,297,287.05 2.91 

รวมงบประมาณ 1,729,660,087.05 100.00 

รวมผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 1,328,568,123.14 76.81 

งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 401,091,963.91 23.19 
 

หมายเหตุ :  งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1) เงินผูกพันรายการ/โครงการอื่น ๆ (เงินงบประมาณแผ่นดินกันเหลื่อมปีงบลงทุน)  จ านวน 
43,146,823.12 บาท 

2) เงินงบประมาณแผ่นดินคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 8,194,046.97 บาท 
3) เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง-แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น-โครงการจ้างงานฯ) 

จ านวน 27,909,000 บาท 
4) เงินผูกพันรายการงบลงทุน (เงินรายได้กันเหลื่อมปี)  จ านวน 50,783,493.50 บาท 
5) เงินผูกพันรายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (เงินรายได้กันเหลื่อมปี)  จ านวน   8,572,185.95 บาท 
6) เงินผูกพันรายการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ และเงินอุดหนุนส าหรับแหล่งฝึก (เงินรายได้กัน

เหลื่อมปี)  จ านวน 1,709,350บาท 
7) โครงการคณะ/หน่วยงานยกเลิกการด าเนินงาน (เงินรายได้) จ านวน 38,382,750 บาท 
8) เงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน จ านวน 7,186,106.12 บาท 
9) โครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกหรือรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก  โครงการหารายได้จากเงินบริจาค เป็นต้น)  จ านวน  142,453,303.39 บาท 

10)  งบประมาณคงเหลือจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (เป็นการประหยัดงบประมาณในโครงการ/
เงินคงเหลือจากการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน)  จ านวน 72,808,904.86 บาท 
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 แผนภูมิที่ 4  แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 



๔๔ 
 

เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 ของคณะ/ส านัก  พบว่าคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
95.47  ของงบประมาณท้ังหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 99.16 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 91.40  ของงบประมาณเงินรายได้  รองลงมาคือ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 94.59 ของงบประมาณเงินรายได้  (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้)   และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ร้อยละ 87.36 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 97.62 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 85.75 ของ
งบประมาณเงินรายได้    และเมื่อพิจารณาคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด ประกอบด้วย  คณะบริหาร
ศาสตร์  ร้อยละ 55.66 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 50.16 ของงบประมาณเงินรายได้  รองลงมาคือ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร้อยละ 59.12 (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้)  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  ร้อยละ 66.04 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของ
เงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ  58.01 ของงบประมาณเงินรายได้  รายละเอียดตามตาราง
ที่ 5  แผนภูมิที่ 5 และแผนภูมิที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ตารางท่ี ๕...
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ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ :    
     1. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใชข้้อมูลจากกองแผนงานสรุปวิเคราะห์ที่เสนอคณะกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน  
        และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/๒๕๖3  ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖3 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2563 
     ๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม เงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินรายได้ รวม เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ ภาพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์     50,742,250.32     34,559,500.40        85,301,750.72     50,742,250.32     20,397,693.83        71,139,944.15        100.00             59.02             83.40
2 คณะนิติศาสตร์       2,655,060.00     26,845,600.00        29,500,660.00       2,655,060.00     18,835,891.57        21,490,951.57        100.00             70.16             72.85
3 คณะบริหารศาสตร์       9,217,420.00     74,250,550.00        83,467,970.00       9,217,420.00     37,240,704.47        46,458,124.47        100.00             50.16             55.66
4 คณะพยาบาลศาสตร์     10,768,220.00     36,752,461.79        47,520,681.79     10,768,220.00     30,235,735.98        41,003,955.98        100.00             82.27             86.29
5 คณะเภสัชศาสตร์     96,000,681.79     54,310,185.00      150,310,866.79     90,101,443.65     22,606,910.64      112,708,354.29          93.86             41.63             74.98
6 คณะรัฐศาสตร์       2,072,900.00     20,665,750.00        22,738,650.00       2,072,900.00     15,002,576.83        17,075,476.83        100.00             72.60             75.09
7 คณะวิทยาศาสตร์     74,328,472.12     67,524,013.00      141,852,485.12     73,706,895.57     61,713,720.12      135,420,615.69          99.16             91.40             95.47
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์     52,688,451.58     54,631,210.00      107,319,661.58     52,688,358.86     35,253,546.07        87,941,904.93        100.00             64.53             81.94
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       2,472,320.00     11,266,270.00        13,738,590.00       2,472,320.00       7,581,427.26        10,053,747.26        100.00             67.29             73.18

10 คณะศิลปศาสตร์     28,670,421.05     45,563,170.00        74,233,591.05     28,670,421.05     26,336,201.03        55,006,622.08        100.00             57.80             74.10
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     27,959,560.00  118,206,101.83      146,165,661.83     27,959,559.79     68,572,108.48        96,531,668.27        100.00             58.01             66.04
12 ส่านักวิทยบริการ     16,297,140.00     15,699,900.00        31,997,040.00     16,297,099.30     10,617,280.27        26,914,379.57        100.00             67.63             84.12
13 ส่านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์            81,600.00     28,225,538.00        28,307,138.00            81,600.00     20,788,332.81        20,869,932.81        100.00             73.65             73.73
14 ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย       3,300,660.00     20,937,800.00        24,238,460.00       3,222,098.40     17,953,310.23        21,175,408.63          97.62             85.75             87.36
15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          -         9,600,000.00          9,600,000.00                          -         9,080,294.22          9,080,294.22                 -               94.59             94.59
16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          -              8,355,600          8,355,600.00                          -         4,940,132.54          4,940,132.54                 -               59.12             59.12
17 ส่านักงานอธิการบดี  413,981,143.14        311,030,137      725,011,280.17  369,239,782.97  181,516,826.88      550,756,609.85          89.19             58.36             75.97

ผลรวมท้ังหมด  791,236,300.00  938,423,787.05   1,729,660,087.05  739,895,429.91  588,672,693.23   1,328,568,123.14          93.51             62.73             76.81

ล าดับ คณะ/ส านัก แผน ผล ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
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แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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แผนภูมิที่ 6  แสดงร้อยละของผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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ดังนั้น  จึงขอน าเรียนเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของคณะ/หน่วยงาน และ
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 

            จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เพ่ือใช้ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ การก าหนด 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน  ก่อนที่จะเสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปี เพ่ือให้ผลการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ และเพ่ือลดจ านวนโครงการที่จะยกเลิกการ
ด าเนินงานให้น้อยลง ทั้งนี้ ส าหรับโครงการที่ยกเลิกการด าเนินงานแล้ว คณะ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการจักต้อง
พิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานด้วย เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

๒. มอบมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายค่อนข้างต่ า และไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ เพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้ผลการด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ส าหรับ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น ให้ปรึกษา และ/หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการน าระบบบริหารจัดการต่างๆ จากนายอัศวิน -          
เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑.๑.๓  รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
    และการเงินคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี      
    งบประมาณ ๒๕๖๒ 

        คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน 
สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอัน
เป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี 
และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในเก้าสิบวันนับวันสิ้นปี 

เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเงินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้ ผู้ช่วย    
ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เป็นผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และ 
 

   สถาปัตย… 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 
 
 
 
 

        ….....................................................     ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)      (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 




