
 

 

 

สรุปตัวชี้วัด ค ำอธิบำยและ 
เกณฑ์กำรประเมินตัวชี้วัด 

ตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562-2564 
************ 

ฉบับทบทวนปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

 
 

 

 

กองแผนงำน  ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
ธันวำคม 2561 



 
ค ำน ำ 

 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมาอย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยได้ถือใช้แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  จากผล
การด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561 ที่ผ่านมา มีการด าเนินงานตามตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงาน  โดยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 
10/2561  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  มีมติเห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)   
ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน 3 ด้าน  ดังนี้ 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพ  

เป้าประสงค ์  รายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการ 
บริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มข้ึนและเพียงพอต่อการสนับสนุนการ 
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค ์  มีระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุม 

การใช้จ่ายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้  
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 

เป้าประสงค ์  การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 กองแผนงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารสรุปตัวชี้วัด ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผน 

กลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2564 (ฉบับทบทวน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด  และแนวทาง
ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และมีความ
เข้าใจในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
กองแผนงาน  ส านักงานอธิการบดี 

ธันวาคม 2561 

ก 



สำรบัญ 
             หน้ำ 
ค ำน ำ           ก 
ก. ตัวชี้วัดตำมแผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี     

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560-2564  
(ฉบับทบทวนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562) 
1. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรหำรำยได้เพื่อกำรมีเสถียรภำพ   2 
2. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน  5 

ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

3. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ  7 

และลดรำยจ่ำย 

 
ข. ตัวชี้วัดและเกณฑ์กำรประเมิน  

1. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  กำรหำรำยได้เพ่ือกำรมีเสถียรภำพ  

1.1 ตัวชี้วัดที่ 1   ร้อยละรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ   10 
1.2 ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรำยได้จำกแหล่งอื่น    11 

1) ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร  12 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่  
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

2) ตัวชี้วัดที่ 2.2 รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรม  13 
เพ่ือหารายได้  

3) ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย 14 
หรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย 

4) ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก   15 
5) ตัวชี้วัดที่ 2.5 จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ  16 
6) ตัวชี้วัดที่ 2.6 รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ 17 
7) ตัวชี้วัดที่ 2.7 จ านวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล   18 
8) ตัวชี้วัดที่ 2.8 จ านวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร   19 

และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 



               หน้ำ 
 

2. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  พัฒนำกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน 

ให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  
เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

2.1 ตัวชี้วัดท่ี 1   ร้อยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถด าเนินงาน 20 
ไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด 

    2.2  ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตาม 22 
เป้าหมายท่ีก าหนด  

    2.3  ตัวชี้วัดท่ี 3  ร้อยละโครงการท่ีด าเนินการเบิกจ่าย   23 
งบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

 
3. ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3   กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้จ่ำยงบประมำณ 

และลดรำยจ่ำย 

3.1 ตัวชี้วัดท่ี 1   จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานท่ีลดลง   24 
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา  

    3.2  ตัวชี้วัดท่ี 2  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีลดลง  25 
จากปีท่ีผ่านมา   

    3.3  ตัวชี้วัดท่ี 3 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง   26 
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา    

ภำคผนวก  
ภาคผนวก ก.    คณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนกลยุทธ ์ 28 

ทางการเงินมหาวิทยาลยั 
ภาคผนวก ข.   ปฏิทิน และแบบฟอร์มในการรายงานผล   

การด าเนินงาน  
- ปฏิทินการติดตามการด าเนินงาน  31 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
 
 



               หน้ำ 
 

- แบบฟอร์มในการรายงานผลการด าเนินงาน 34 
ในการจัดหารายได้ และลดรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

- แบบฟอร์มในการรายงานผลการด าเนินงาน 55 
ตามตัวช้ีวัดแผนกลยทุธท์างการเงินมหาวิทยาลยั 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ภาคผนวก ค.   ผู้จัดท า      72 
 

 

 



1 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 

***************** 

(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
 
 
 
 
 
 



2 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

สรุปตัวชี้วัดตามแผนกลยทุธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ  
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1) การสร้างรายได้

จากการจัดการศึกษา

(1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ

(2) การเพ่ิมอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

(3) การบริหารจัดการลูกหนี้ค้างช าระ

(4) การรับนักศึกษาต่างชาติ

เงินรายได้จาก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา (บาท)

ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 77 76 59               65                62

ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ร้อยละ 23 24 41               35                38

(5) การเปิดหลักสูตรส าหรับวัยท างาน

(6) การเปิดหลักสูตรทีใ่ช้การจัดการศึกษา

แบบดิจิทลั

(7) เปิดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ

ก าหนด (หลักสูตรพันธ์ุใหม)่

จ านวนเงินรายได้จาก

การบริหารจัดการ

หลักสูตร Non 

Degree หรือ

หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

(บาท)

              -            7,000,000    18,887,600  30,000,000   35,000,000

1.2) จัดกิจกรรมพิเศษ

เพ่ือหารายได้โดยศิษย์

เก่า และแหล่งทนุ

บริจาคอ่ืนๆ

(1) การระดมทนุจากศิษย์เก่า

(2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดย

ศิษย์เก่า

(3) การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอ่ืน 

รวมทัง้ทนุการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

เช่น งบประมาณสนับสนุนจาก สบพช.

รายได้จากการรับ

บริจาคและการจัด

กิจกรรมเพ่ือหารายได้

 (บาท)

 10,000,000        11,000,000    58,835,200  51,826,400   52,826,400

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม

1.การหารายได้เพ่ือการ

มีเสถียรภาพทางการเงิน

ค่าเป้าหมาย

1.1 รายได้จากการ

ด าเนินงานตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย และการ

บริหารจัดการทรัพย์สิน

เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการ

สนับสนุนการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัย

1.) สร้างรายได้จากการ

ด าเนินงานตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัย

มาตรการ

 
 



3 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ (ต่อ) 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.3) เพ่ิมรายได้จาก

การจัดการวิจัยและ

ทรัพย์สินทางปัญญา

(1) น าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชย์

(2) การหารายได้จากการขายทรัพย์สินทาง

ปัญญาจากผลงานวิจัย

จ านวนเงินรายได้จาก

การใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญา

จากผลงานวิจัย (บาท)

       35,000              65,000     3,090,000       500,000     1,000,000

(3) การหาทนุวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก

(4) สร้างความร่วมมอืด้านวิจัยกับภาคเอกชน

จ านวนเงินจากแหล่ง

ทุนวิจัยภายนอก 

(บาท)

 26,000,000        27,000,000    36,614,700  28,000,000   29,000,000

(1) จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน

(2) การให้บริการวิชาการตามความต้องการ

ของหน่วยงานภายนอก

(3) การเป็นทีป่รึกษาโครงการให้กับ

หน่วยงานภายนอก

จ านวนเงินรายได้จาก

การให้บริการวิชาการ 

(บาท)

 59,000,000        59,000,000  138,914,480  70,000,000   71,000,000

(4) การให้บริการของศูนย์เคร่ืองมอื

วิทยาศาสตร์

(5) จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

(6) การให้บริการของหน่วยทดสอบ

มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(7) การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน

รายได้ของศูนย์

ทดสอบ และศูนย์

เคร่ืองมือต่างๆ (บาท)

   4,000,000          4,400,000    19,090,000    6,072,000     7,590,000

(8) การหารายได้จากการให้บริการทาง

การแพทย์

จ านวนเงินรายได้จาก

โรงพยาบาล (บาท)

 19,800,000        23,800,000    22,852,200  49,500,000   58,500,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม

1.4) การหารายได้จาก

การบริการวิชาการ

ค่าเป้าหมายมาตรการ

 
 



4 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพ (ต่อ) 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.) เพ่ิมรายได้จากการ

บริหารจัดการทรัพยากร 

ทรัพย์สิน และการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ

2.1) เพ่ิมรายได้จาก

การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ทรัพย์สิน

(1) การหารายได้จากสนามกีฬา

(2) การหารายได้จากโรงแรม

(3) การหารายได้จากศูนย์ประชุมอาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

(4) การเพ่ิมรายได้จากผลผลิตของคณะ

และมหาวิทยาลัย (ผลผลิตทีม่าจากการ

เรียนการสอน)

(5) การเพ่ิมรายได้จากผลผลิตของคณะ 

และมหาวิทยาลัย (ส่ิงของหรือผลิตภัณฑ์ที่

หน่วยงานผลิตเพ่ือจ าหน่ายโดยเฉพาะ และ

มไิด้มาจากผลผลิตจากการเรียนการสอน)

(6) การเพ่ิมรายได้จากการเช่าพ้ืนที่

(7) การเพ่ิมรายได้จากการใช้สิทธิในลิขสิทธ์ิ

ของมหาวิทยาลัย

จ านวนเงินรายได้จาก

การบริหารทรัพยากร 

และการด าเนินงาน

ด้านต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัย (บาท)

 30,000,000        40,000,000    90,957,500  44,000,000   46,000,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายมาตรการ

 
 
 
 



5 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.) พัฒนาระบบ และกลไก

การจัดสรรงบประมาณที่

สอดคล้องกับพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1.1) ออกระเบียบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขในการจัดสรร

งบประมาณทีส่อดคล้อง

กับพันธกิจและยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย

(1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไข

ในการจัดสรรงบประมาณทีส่อดคล้องกับพันธ

กิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

(2) การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับพันธ

กิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละการจดัสรร

งบประมาณท่ีสามารถ

ด าเนินงานได้ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

80 80 85 85 90

2.) พัฒนาระบบ และกลไก

การบริหารงบประมาณและ

การเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ 

มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบ

ได้

1.1) ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมลูทางการเงิน 

(UBUFMIS) เพ่ือการ

บริหารงบประมาณและ

การเงิน และการ

วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการ

ตัดสินใจในทางบริหารได้

1.2) ปรับปรุงกลไกการ

บริหารงบประมาณ และ

การรักษาวินัยด้าน

งบประมาณและการคลัง

(1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมลูทางการเงิน (UBUFMIS) เพ่ือการ

บริหารงบประมาณและการเงิน และการ

วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการตัดสินใจในทางบริหารได้

(2) ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับการเงิน

ให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สอดคล้องกับการด าเนินงาน และด าเนินงานได้

อย่างคล่องตัว

(3) การก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพ่ือ

รักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง

ร้อยละการเบิกจา่ย

งบประมาณแผ่นดิน

เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด

100 100 100 100 100

ค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

2. พัฒนาการบริหาร

งบประมาณและการเงิน

ให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล เพ่ือ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัย

2.1 มรีะบบการจัดสรร

งบประมาณ การบริหารจัดการ

และการควบคุมการใช้จ่าย

งบประมาณทีม่ปีระสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดมาตรการ
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3.)  พัฒนาระบบ และกลไก

การการควบคุมติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณและการเงิน

1.1) ก าหนดนโยบาย

เร่งรัดการเบิกจ่าย เพ่ือ

ก ากับและติดตามการใช้

จ่ายงบประมาณ

(1) เร่งรัดการใช้จ่ายรายจ่ายประจ าให้เป็นไป

ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณโดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง

ราชการและระยะเวลาทีก่ าหนด

(2) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันส าหรับรายจ่ายงบ

ลงทนุเพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

(3) การจัดท ารายงานทางการเงินและบัญชีทกุ

รายไตรมาส ทกุส้ินปีงบประมาณ และมกีาร

ตรวจสอบบัญชี ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก

ร้อยละของโครงการท่ี

ด าเนินการเบิกจา่ย

งบประมาณเงินรายได้

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

100 100 100 100 100

ค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดมาตรการ
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 

 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.1) การจัดการ

ส านักงานด้วยระบบ

ส านักงานอัตโนมติั 

(Office Automation)

1.2) ก าหนดนโยบายใน

การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

อย่างมปีระสิทธิภาพ

1.3) ส่งเสริมการใช้

ทรัพยากรอย่างประหยัด

(1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ

การประชุมอิเล็กทรอนิกส์

(2) พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

(3) รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการประหยัด

ทรัพยากรส้ินเปลือง

(4) ก าหนดมาตรการในการควบคุมการบริหาร

วัสดุส้ินเปลือง

(5) การรวมศูนย์รถยนต์

(6) การรวมศูนย์เคร่ืองพิมพ์

 จ านวนค่าใช้จา่ยงบ

ด าเนินงานท่ีลดลงเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

(ล้านบาท)

             -    ลดลง 3 

ล้านบาท

 ลดลง  5.5 

ล้านบาท

 ลดลง  6.5 

ล้านบาท

 ลดลง  6.5 

ล้านบาท

1.4) ชะลอการเปิด

หลักสูตรทีรั่บนักศึกษา

ไมไ่ด้ตามแผนการรับ

1.5) ก าหนดนโยบายใน

การใช้ทรัพยากรบุคคล

ร่วมกันอย่างประหยัด

(1) การรวมศูนย์ทรัพยากรบุคคล

(2) การปิดหลักสูตรทีรั่บนักศึกษาไมไ่ด้ตาม

แผนการรับ

(3) การปรับโครงสร้างองค์กร

 ร้อยละของค่าใช้จา่ย

ด้านบุคลากรท่ีลดลง

จากปีท่ีผ่านมา

 ลดลง

ร้อยละ 5

 ลดลง

ร้อยละ 5

 ลดลง

ร้อยละ 5

 ลดลง

ร้อยละ 5

 ลดลง

ร้อยละ 5

ค่าเป้าหมายประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพ

การใช้จา่ยงบประมาณ

และลดรายจา่ย

3.1 การใช้จ่ายงบประมาณ

และทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ

1.) พัฒนาประสิทธิภาพการ

ท างานและประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีในการท างาน

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดมาตรการ
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย (ต่อ) 

 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.) ส่งเสริมการประหยัด

พลังงานและค่าใช้จ่ายด้าน

สาธารณูปโภค

2.1) ก าหนดมาตรการ

ในการประหยัด

พลังงานและควบคุมค่า

สาธารณูปโภค

(1) รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการ

ประหยัดพลังงาน

(2) ก าหนดมาตรการในการควบคุมค่า

สาธารณูปโภค

(3) รณรงค์ใช้ระบบ Solar cell และ

พลังงานทดแทน

(4) การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรส

เซนต์เป็นแบบ LED

(5) การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเป็น 

Inverter

ร้อยละของหน่วยการ

ใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงเม่ือ

เทียบกับปีท่ีผ่าน

 ลดลง

ร้อยละ 2

 ลดลง

ร้อยละ 2

 ลดลง

ร้อยละ 2

 ลดลง

ร้อยละ 2

 ลดลง

ร้อยละ 2

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดโครงการ/กิจกรรม ค่าเป้าหมายมาตรการ
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวทิยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

***************** 
ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวทิยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 

***************** 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
เป้าประสงค์ : รายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพ่ิมข้ึนและ
เพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 

เกณฑ์ตัวช้ีวัด 
ตัวช้ีวัดที่ 1      ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  
หน่วยวัด  ร้อยละ 
 

ค่าเป้าหมาย    
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 59  65 62 
 

ค าอธิบายตัวชี้วัด   เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จของการจัดเก็บเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ทั้งหมดในปีงบประมาณ 

 

สูตรการค านวณ  จ านวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด x 100 
                          จ านวนเงินรายได้ทั้งหมด 

 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด  กองบริการการศึกษา  กองคลัง  และคณะ/วิทยาลัย   
 

ผู้รายงานข้อมูล   กองบริการการศึกษา 
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และจ านวนเงินรายได้ทั้งหมด 
 

ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  

2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัด 2     ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน  
หน่วยวัด  ร้อยละ 
 

ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 41  35 38  
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด          เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายได้จากแหล่งอื่น  เช่น เงินรายได ้

จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่  เงินรายได้จาก
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย   เงินรายได้จาก
แหล่งทุนวิจัยภายนอก  เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ  เงินรายได้ของศูนย์
ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ   เงินรายได้สุทธิจากโรงพยาบาล  เงินรายได้สุทธิจาก
การบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย   และเงินรายได้
จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้  เป็นต้น 

 

สูตรการค านวณ  จ านวนเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน  x 100 
          จ านวนเงินรายได้ทั้งหมด 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชีวั้ด    กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  
 

ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่   
เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย   
เงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ  เงินรายได ้
ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ  เงินรายได้สุทธิจากโรงพยาบาล เงินรายได้
สุทธิจากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  และเงิน
รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกจิกรรมเพ่ือหารายได้ 
 

ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  

2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที ่2.1    จ านวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร 
รูปแบบใหม่  

หน่วยวัด  บาท 
 

ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท) 18,887,600 30,000,000 35,000,000 
 
ค าอธิบายตัวชี้วัด          เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายได้จากการบริหารจัดการ 

หลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ เช่น การเปิดหลักสูตรส าหรับวัยท างาน 
การเปิดหลักสูตรที่ใช้การจัดการศึกษาแบบดิจิทัล  เปิดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ 
ก าหนด (หลักสูตรพันธุ์ใหม่) 

 
สูตรการค านวณ  ผลรวมเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่     

ปีงบประมาณนั้นๆ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย  
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร 

รูปแบบใหม่  
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.2   รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ 
หน่วยวัด  บาท 

 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท) 58,835,200  51,826,400     52,826,400 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด          เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายได้จากการรับบริจาคและ 

การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้  เช่น  การระดมทุนจากศิษย์เก่า  การจัดกิจกรรมพิเศษ 
เพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่า  การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอ่ืน รวมทั้งทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก และงบประมาณสนับสนุนจาก สบพช. 

 
สูตรการค านวณ  ผลรวมรายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ปีงบประมาณนั้นๆ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    กองคลัง ส านักงานพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง ส านักงานพัฒนานักศึกษา และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายไดจ้ากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.3   จ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจาก 
ผลงานวิจัย 

หน่วยวัด  บาท 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท)  3,090,000 500,000   1,000,000 
 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด          เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายได้จากการใช้ประโยชน์ 

ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย เช่น การน าผลงานวิจัย และ 
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  และการหารายได้จากการขายทรัพย์สินทางปัญญา 
จากผลงานวิจัย 

 
สูตรการค านวณ  ผลรวมจ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจาก 

ผลงานวิจัยปีงบประมาณนั้นๆ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    กองคลัง  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจาก 

ผลงานวิจัย 
 

ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 
- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  

2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.4      จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
หน่วยวัด  บาท 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท) 36,614,700 28,000,000 29,000,000 

 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  

เช่น การหาทุนวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก  การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยกับ 
ภาคเอกชน 

 
สูตรการค านวณ  ผลรวมจ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอกปงีบประมาณนั้นๆ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชีวั้ด    กองคลัง  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.5      จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
หน่วยวัด  บาท 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท) 138,914,480 70,000,000 71,000,000 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด          เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการ  

เช่น การจัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น    การให้บริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงานภายนอก  และการเป็นที่ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก 

 
สูตรการค านวณ  ผลรวมจ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการปีงบประมาณนั้นๆ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    กองคลัง ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6      รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ 
หน่วยวัด  บาท 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท)  19,090,000 6,072,000  7,590,000  

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด          เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายได้ของศูนย์ทดสอบ  

และศูนย์เครื่องมือต่างๆ เช่น  การให้บริการของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  จัดตั้งศูนย์
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ  การให้บริการของหน่วยทดสอบมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  และการตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน 

 
สูตรการค านวณ  ผลรวมรายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ ปีงบประมาณนั้นๆ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.7      จ านวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล 
หน่วยวัด  บาท 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท) 22,852,200 49,500,000   58,500,000 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด          เป็นตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายไดจ้ากโรงพยาบาล เช่น การหา 

รายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ 
 
สูตรการค านวณ  ผลรวมจ านวนเงินรายได้จากโรงพยาบาลปีงบประมาณนั้นๆ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    กองคลัง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้จากโรงพยาบาล 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



19 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.8     จ านวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของ 
มหาวิทยาลัย 

หน่วยวัด  บาท 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท) 90,957,500  44,000,000     46,000,000 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด          เปน็ตัวชี้วัดที่วัดความส าเร็จในการด าเนินงานจัดหารายได้จากการบริหารทรัพยากร  

และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น รายได้จากสนามกีฬา  รายได้จาก 
โรงแรม  รายได้จากศูนย์ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
รายได้จากผลผลิตของคณะและมหาวิทยาลัย (ผลผลิตที่มาจากการเรียนการสอน) 
รายได้จากผลผลิตของคณะ และมหาวิทยาลัย (สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานผลิต 
เพ่ือจ าหน่ายโดยเฉพาะ และมิได้มาจากผลผลิตจากการเรียนการสอน) 
รายไดจ้ากการเช่าพื้นที่  และรายได้จากการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย 

 
สูตรการค านวณ  ผลรวมเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากรและการด าเนินงานด้านต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยปีงบประมาณนั้นๆ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด    กองคลัง และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลงั และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   เงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัย 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
เป้าประสงค์ : มีระบบและหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีมปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
เกณฑ์ตัวชี้วัด 
ตัวช้ีวัดที่ 1   ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
หน่วยวัด  ร้อยละ 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 85  85 90     

 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ที ่ ประเภท-รายการ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1 ด้านการผลิตบัณฑิต  70.00 68 66 

1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 50.00 48.00 46.00 
1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจดัการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20.00 20.00 20.00 
1.3 งบลงทุน  - - - 
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกวา่ 8.00 8.50 9.50 
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8.00 9.00 10.00 
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม 
 0.50 0.50 0.50 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00 10.00 10.00 
6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์  1.50 1.50 1.50 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.00 2.50 2.50 

  รวม  100.00 100.00 100.00 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  ความส าเร็จจากการจัดสรรงบประมาณทีส่อดคล้องกับพันธกิจ  

และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

สูตรการค านวณ  มีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. ค านวณร้อยละของงบประมาณท่ีตั้งตามแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

 

ร้อยละของงบประมาณที่ตั้งตามแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยทุธศาสตร์    
=  งบประมาณที่ตั้งตามแผนงบประมาณรายจ่ายในแตล่ะยุทธศาสตร์ x 100 

       งบประมาณทั้งหมดของหน่วยงานตามแผนงานงบประมาณรายจ่าย 
 

2. น าผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณตามข้อ 1  มาค านวณร้อยละการจัดสรรงบประมาณเปรียบเทียบกับร้อยละ
ค่าเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรงบประมาณในแต่ละยุทธศาสตร์ (กรณีผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณ
ตามข้อ 1 มีค่ามากกว่า 100 ให้เท่ากับ 100   แต่หากผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณตามข้อ 1 มีค่าต่ ากว่า 
100 ให้ใช้ค่าที่ได้จากการค านวณ) 

 

ร้อยละการจดัสรรงบประมาณเทียบกับร้อยละค่าเป้าหมายตามนโยบายการจดัสรรในแตล่ะยุทธศาสตร์  
 =  ร้อยละของงบประมาณทีต่ั้งตามแผนงบประมาณรายจ่ายในแต่ละยุทธศาสตร์ x 100 
   ร้อยละค่าเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร ์
 

3. ค านวณร้อยละเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน จากผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณตามข้อ 2  
 

ร้อยละเฉลีย่การจดัสรรงบประมาณของหน่วยงาน    
= ผลรวมของร้อยละการจัดสรรงบประมาณเทียบกับร้อยละค่าเป้าหมายตามนโยบายการจัดสรรในแต่ละยุทธศาสตร์  

     จ านวนยุทธศาสตร์ทั้งหมด 
 

4. ค านวณร้อยละเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย จากผลลัพธ์ที่ได้จากการค านวณตามข้อ 3 
 

ร้อยละเฉลีย่การจดัสรรงบประมาณของมหาวิทยาลยั  =  ผลรวมของร้อยละเฉลี่ยการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน  
        จ านวนหน่วยงานท้ังหมด 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      กองแผนงาน และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน 
 

ผู้รายงานข้อมูล    คณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   ข้อมูลแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
 

ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2   ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
หน่วยวัด  ร้อยละ 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 100 100 100 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  ความส าเร็จจากการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัด 

การเบิกจ่ายงบประมาณท่ีรัฐบาลก าหนดในปีงบประมาณนั้นๆ   
 
สูตรการค านวณ  จ านวนเงินรายจ่ายจริงงบประมาณแผ่นดิน x 100 
                         จ านวนเงินงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      กองคลัง  กองแผนงาน และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง  กองแผนงาน 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   ข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3   ร้อยละโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
หน่วยวัด  ร้อยละ 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) 100 100 100 

 
ค าอธิบายตัวช้ีวัด  ความส าเร็จจากการด าเนินงานโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

ตามระยะเวลาที่ก าหนดในปีงบประมาณนั้นๆ   
 
สูตรการค านวณ  โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด x 100 

                     จ านวนเงินรายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณนั้นๆ 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      กองคลัง  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   ข้อมูลรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได ้
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 

 
เป้าประสงค์     การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  
ตัวชี้วัดที่ 1   จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
หน่วยวัด  บาท 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (บาท) ลดลง  5,500,000 บาท ลดลง  6,500,000 บาท ลดลง  6,500,000 บาท 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  ความส าเร็จจากการควบคุมการใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลง งบด าเนินงานประกอบด้วย  

ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  

 
สูตรการค านวณ  ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมา – ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานปีงบประมาณ 

ปัจจุบัน  
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      กองคลัง  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง   
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   ข้อมูลรายจ่ายจริงงบด าเนินงานช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

และปีงบประมาณปัจจุบัน 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2   ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา 
หน่วยวัด  ร้อยละ 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 ลดลงร้อยละ 5 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  ความส าเร็จจากการควบคุมการใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลง งบบุคลากรประกอบด้วย 

เงินเดือน  ค่าจ้างประจ า  ค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ
(ยกเว้นบ าเหน็จ บ านาญ) 

 
สูตรการค านวณ  (ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีงบประมาณท่ีผ่านมา – ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีงบประมาณปัจจุบัน) x 100 

     ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด      กองคลัง  และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล    กองคลัง   
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   ข้อมูลรายจ่ายจริงงบบุคลากรช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

และปีงบประมาณปัจจุบัน 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3   ร้อยละหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา  
หน่วยวัด  ร้อยละ 
 
ค่าเป้าหมาย :   
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564 
ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ) ลดลงร้อยละ 2 ลดลงร้อยละ 2 ลดลงร้อยละ 2 

 
ค าอธิบายตัวชี้วัด  ความส าเร็จจากการควบคุมการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 

 
สูตรการค านวณ  (หน่วยการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณที่ผ่านมา (กิโลวัตต์ชั่วโมง) – หน่วยการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณปัจจุบัน) (กิโลวัตต์ชั่วโมง) x 100 

                      หน่วยการใช้ไฟฟ้าปีท่ีผ่านมา (กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

 
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด     ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 
ผู้รายงานข้อมูล     ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
 
ข้อมูลที่ใช้ประกอบ   ข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

และปีงบประมาณปัจจุบัน 
 
ระยะเวลาการรายงาน   1. กรณีการรายงานผลการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติสภามหาวิทยาลัย 

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกเดือน  
2. กรณีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
   มหาวิทยาลัย  

- คณะ/หน่วยงาน  รายงานมายังกองแผนงานทุกสิ้นไตรมาส  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
******** 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
คณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 

************ 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

คณะกรรมการด าเนินงานทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

************ 

 
1. คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
ปฏิทนิ และแบบฟอร์มในการรายงานผลการด าเนินงาน 

******* 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ปฏิทิน การติดตามการด าเนนิงานด้านการหารายได้ และลดรายจ่าย  
เพื่อประกอบการรายงานผลด าเนินงานตามตวัช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ************ 

 
ล าดับท่ี ระยะเวลาหน่วยงานด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลาส่งกองแผนงาน

1 1 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 แจ้งเวียนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการหารายได้และลด

รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส้ินไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2561

 - 31 ธันวาคม 2561)

2 7 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 14 กุมภาพันธ์ 2562

3 15 กุมภาพันธ์ 2562 ติดตามผลการด าเนินงาน/ส่งหนังสือติดตามการด าเนินงาน หลังแจ้งเวียน 3 วันท าการ

4 19 มนีาคม 2562

(วาระพิเศษ)

กองแผนงานรวบรวม สรุปและวิเคราะห์เพ่ือน าเสนอคณะ

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

5 18 - 19 มนีาคม 2562 แจ้งเวียนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส้ินไตรมาส 2 (1 

ตุลาคม 2561 - 31 มนีาคม 2562)

(ก่อนส้ินเดือนมนีาคม 

2562)

6 20 มนีาคม - 4 เมษายน 2562 คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 5 เมษายน 2562

7 3 เมษายน 2562 ติดตามผลการด าเนินงาน/ส่งหนังสือติดตามการด าเนินงาน

8 10-26 เมษายน 2562 กองแผนงานรวบรวม ประสานคณะ/หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขข้อมลู และ

สรุปวิเคราะห์

9 7 พฤษภาคม 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

10 25 พฤษภาคม 2562 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

11 12 - 14 มถุินายน 2562 แจ้งเวียนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส้ินไตรมาส 3 (1 

ตุลาคม 2561 - 30 มถุินายน 2562)

(ก่อนส้ินเดือนมถุินายน 

2562)

12 17 มถุินายน - 5 กรกฎาคม 

2562

คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 8 กรกฎาคม 2562

13 3 กรกฎาคม 2562 ติดตามผลการด าเนินงาน/ส่งหนังสือติดตามการด าเนินงาน

14 9-19 กรกฎาคม 2562 กองแผนงานรวบรวม ประสานคณะ/หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขข้อมลู และ

สรุปวิเคราะห์  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ปฏิทิน การติดตามการด าเนินงานด้านการหารายได้ และลดรายจ่าย  
เพื่อประกอบการรายงานผลด าเนินงานตามตวัช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (ต่อ) 
 ************ 

 
ล าดับท่ี ระยะเวลาหน่วยงานด าเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลาส่งกองแผนงาน

15 6 สิงหาคม 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

16 31 สิงหาคม 2562 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

17 16 - 18 กันยายน 2562 แจ้งเวียนการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง

การเงินมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส้ินไตรมาส 4  (1 

ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

(ก่อนส้ินเดือนกันยายน 

2562)

18 1 - 4 ตุลาคม 2562 คณะ/หน่วยงาน จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 7 ตุลาคม 2562

19 2 ตุลาคม 2562 ติดตามผลการด าเนินงาน/ส่งหนังสือติดตามการด าเนินงาน

20 8-18 ตุลาคม 2562 กองแผนงานรวบรวม ประสานคณะ/หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขข้อมลู และ

สรุปวิเคราะห์

21 5 พฤศจิกายน 2562 เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

22 30 พฤศจิกายน 2562 เสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มในการรายงานผลด าเนินงานในการจัดหารายได้ และลดรายจ่าย และ
แบบฟอร์มในการรายงานผลการด าเนนิงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธท์างการเงิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 ************ 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มในการรายงานผลด าเนินงานในการจัดหารายได้ และลดรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 1   สรุปผลการด าเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)  จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน  
และประเภทของรายรบั 

 

 นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  บริหารศาสตร์  ศิลปศาสตร์  วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ฯ

 พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์  ศิลปประยุกต์ฯ  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรม

ศาสตร์

 เกษตรศาสตร์  ส านักวิทย 

บริการ

 ส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

 ส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์

 สถาน

ปฏิบัติการ

โรงแรม

 โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัย

 ส านักงาน

อธิการบดี/

มหาวิทยาลัย

 เงินทุน

ส ารอง

มหาวิทยาลัย

 จดัสรร

เงินทุนส ารอง

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 10

พันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตหลักสูตรปกติ

ประมาณการจ านวนเงินรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา (คิดเป็น 

59% ของรายได้ท้ังหมด)

(ตามท่ีคณะ/หน่วยงาน ยืนยัน

ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม

การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 ร่วมกับกองแผนงาน 

(100%))

 24,817,800  26,485,200    75,329,200  35,685,500   29,931,800      18,672,600  27,198,100    11,840,600  33,108,400  37,203,700   16,908,700  18,576,500        18,566,200                  -                 -               -    143,959,300  41,781,500             -    560,065,100

แผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

(ข้อมูลท่ีคณะเสนอแผนการหา

รายได้ในแผนปฏิบัติงานและ

แผนการใช้จา่ย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 (A)

 14,971,600    5,380,000    17,055,000  11,598,000   70,178,800      20,545,400    9,600,000      1,590,000  32,270,000  24,057,600   22,033,300      119,000            150,000       32,634,000   12,000,000  10,444,500  101,357,700              -     3,256,800  389,241,700

ผลรวมของผลการด าเนินงานหา

รายได้จากแหล่งอ่ืน 

(ส้ินไตรมาส 1 : 

1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)

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

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

            -               -                 -               -                 -                   -               -                  -               -               -                 -               -                      -                    -                 -               -                 -                -               -                 -   

พันธกิจ/คณะ/

หน่วยงาน

ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2562 รวมท้ังส้ิน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 1   สรุปผลการด าเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)  จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน  
และประเภทของรายรบั (ต่อ) 
 

 นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  บริหารศาสตร์  ศิลปศาสตร์  วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ฯ

 พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์  ศิลปประยุกต์ฯ  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรม

ศาสตร์

 เกษตรศาสตร์  ส านักวิทย 

บริการ

 ส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

 ส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์

 สถาน

ปฏิบัติการ

โรงแรม

 โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัย

 ส านักงาน

อธิการบดี/

มหาวิทยาลัย

 เงินทุน

ส ารอง

มหาวิทยาลัย

 จดัสรร

เงินทุนส ารอง

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 10

ส่วนต่างของแผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืนกับผลรวมของผลการ

ด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืน

(C)=(B)-(A)

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

พันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตหลักสูตร

รูปแบบใหม่

(1) จ านวนเงินรายได้จากการ

บริหารจัดการหลักสูตร Non 

Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม ่

(ส้ินไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 

ธันวาคม 2561)

              -   

พันธกิจด้านงานวิจัย (2) จ านวนเงินรายได้จากการใช้

ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน

ทางปัญญาจากผลงานวิจัย 

(ส้ินไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 

ธันวาคม 2561)

              -   

(3) จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัย

ภายนอก 

(ส้ินไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 

ธันวาคม 2561)

              -   

พันธกิจ/คณะ/

หน่วยงาน

ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2562 รวมท้ังส้ิน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที ่1   สรุปผลการด าเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)  จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน  
และประเภทของรายรบั (ต่อ) 

 นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  บริหารศาสตร์  ศิลปศาสตร์  วิทยาลัย

แพทยศาสตร์ฯ

 พยาบาลศาสตร์  เภสัชศาสตร์  ศิลปประยุกต์ฯ  วิทยาศาสตร์  วิศวกรรม

ศาสตร์

 เกษตรศาสตร์  ส านักวิทย 

บริการ

 ส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย

 ส านักงานบริหาร

ทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์

 สถาน

ปฏิบัติการ

โรงแรม

 โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัย

 ส านักงาน

อธิการบดี/

มหาวิทยาลัย

 เงินทุน

ส ารอง

มหาวิทยาลัย

 จดัสรร

เงินทุนส ารอง

มหาวิทยาลัย

ร้อยละ 10

พันธกิจบริการวิชาการ (4) จ านวนเงินรายได้จากการ

ให้บริการวิชาการ  

(ส้ินไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 

ธันวาคม 2561)

              -   

(5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์

เคร่ืองมอืต่างๆ 

(ส้ินไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 

ธันวาคม 2561)

              -   

(6) จ านวนเงินรายได้จาก

โรงพยาบาล  

(ส้ินไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม - 31 

ธันวาคม 2561)

              -   

การหารายได้จาก

แหล่งอ่ืนๆ

(7) จ านวนเงินรายได้จากการ

บริหารทรัพยากร และการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยจากปีทีผ่่าน(ส้ินไตรมาส

 1 : 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561)

              -   

(8) รายได้จากการรับบริจาคและ

การจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ (ส้ิน

ไตรมาส 1 : 1 ตุลาคม -31 

ธันวาคม 2561)

              -   

พันธกิจ/คณะ/

หน่วยงาน

ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2562 รวมท้ังส้ิน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   ภาพรวมผลการด าเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 ประมาณการรายรับ 

จากรายได้แหล่งอ่ืน

ปีงบประมาณ 2562 

ในแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จา่ย

ประจ าปี 2562)

 รายรับต้ังเพ่ิมกลางปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลรวมของเป้าหมาย/

แผนการหารายได้

จากแหล่งอ่ืน กับรายรับต้ัง

เพ่ิมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562

 สรุปผลการด าเนินงาน 

การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

(ข้อมูลจากตารางท่ี 1 เท่ากับ

ตารางท่ี 3)

 เงินคงเหลือจากการ

ด าเนินงาน

(ข้อมูลจากตารางท่ี 3)

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

1 นิติศาสตร์        14,971,600                         -              14,971,600.00

2 รัฐศาสตร์          5,380,000                         -                5,380,000.00

3 บริหารศาสตร์        17,055,000                         -              17,055,000.00

4 ศิลปศาสตร์        11,598,000                         -              11,598,000.00

5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข

       70,178,800                         -              70,178,800.00 รวมประมาณการรายรับจาก

 สบพช. 41,160,000 บาท

แล้ว

6 พยาบาลศาสตร์        20,545,400                         -              20,545,400.00

7 เภสัชศาสตร์          9,600,000                         -                9,600,000.00

ล าดับ

ท่ี

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายเหตุ
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   ภาพรวมผลการด าเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 ประมาณการรายรับ 

จากรายได้แหล่งอ่ืน

ปีงบประมาณ 2562 

ในแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จา่ย

ประจ าปี 2562)

 รายรับต้ังเพ่ิมกลางปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลรวมของเป้าหมาย/

แผนการหารายได้

จากแหล่งอ่ืน กับรายรับต้ัง

เพ่ิมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562

 สรุปผลการด าเนินงาน 

การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

(ข้อมูลจากตารางท่ี 1 เท่ากับ

ตารางท่ี 3)

 เงินคงเหลือจากการ

ด าเนินงาน

(ข้อมูลจากตารางท่ี 3)

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

8 ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

         1,590,000                         -                1,590,000.00                                 -   

9 วิทยาศาสตร์        32,270,000                         -              32,270,000.00

10 วิศวกรรมศาสตร์        24,057,600                         -              24,057,600.00

11 เกษตรศาสตร์        22,033,300                         -              22,033,300.00                                 -   

12 ส านักงานอธิการบดี      101,357,700                         -            101,357,700.00

14 ส านักวิทยบริการ            119,000                         -                   119,000.00

15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย            150,000                         -                   150,000.00

16 ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ        32,634,000                         -              32,634,000.00

ล าดับ

ท่ี

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายเหตุ
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   ภาพรวมผลการด าเนินงานการจัดหารายได้จากแหล่งอื่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 ประมาณการรายรับ 

จากรายได้แหล่งอ่ืน

ปีงบประมาณ 2562 

ในแผนปฏิบัติงาน

และแผนการใช้จา่ย

ประจ าปี 2562)

 รายรับต้ังเพ่ิมกลางปี 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 ผลรวมของเป้าหมาย/

แผนการหารายได้

จากแหล่งอ่ืน กับรายรับต้ัง

เพ่ิมกลางปีงบประมาณ พ.ศ.

 2562

 สรุปผลการด าเนินงาน 

การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

(ข้อมูลจากตารางท่ี 1 เท่ากับ

ตารางท่ี 3)

 เงินคงเหลือจากการ

ด าเนินงาน

(ข้อมูลจากตารางท่ี 3)

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

17 สถานปฏิบัติการโรงแรม        12,000,000                         -              12,000,000.00

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย        10,444,500                         -              10,444,500.00 ใช้ข้อมลูรายงานของโรงพิมพ์ 

เนื่องจากโรงพิมพ์ยังมไิด้มกีาร

เบิกจ่ายผ่านระบบ UBUFMIS

19 จัดสรรเข้าทุนส ารอง

มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 10

         3,256,800                         -                3,256,800.00

รวม      389,241,700          389,241,700.00

ล าดับ

ท่ี

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หมายเหตุ
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 3   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ 
 

ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(1) หลักสูตรรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ 

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 3   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่าและแหล่งทุนบริจาคอ่ืนๆ  

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน/บริษัท/ห้างร้าน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 3   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 

 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(3) เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 3   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(4) จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

แหล่งทุน : .....................................................

ทุนวิจัยท่ีได้รับ   : .......บาท

เงินผลประโยชน์/ค่าสาธารณูปโภคท่ีคาดว่าจะได้รับ : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

แหล่งทุน : .....................................................

ทุนวิจัยท่ีได้รับ   : .......บาท

เงินผลประโยชน์/ค่าสาธารณูปโภคท่ีคาดว่าจะได้รับ : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน

(5) รายได้จากการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานท่ี : .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทุนต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานท่ี : .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทุนต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 3   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(6) รายได้จากศูนย์ทดสอบ และศูนย์เคร่ืองมือต่างๆ

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานทีท่ดสอบ : .......................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานทีท่ดสอบ : .......................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 3 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานทีท่ดสอบ : .......................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 3   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 

 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(7) รายได้จากโรงพยาบาล

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

หน่วยงานย่อย : ................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

หน่วยงานย่อย : ................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 3   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 

 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(8) รายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 3 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน

                                                                           -   

                                                                           -   

เงินคงเหลือจากการด าเนินงานสะสมท้ังส้ิน -                                                                         

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่  4  สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก................................................. 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จา่ย

ด้านการประหยัด

พลังงาน

 ลดค่าใช้จา่ย

ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จา่ย

ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จา่ย

ท่ีประหยัดได้

ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

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

1 นิติศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

.............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร  ด าเนินการดังนี้

............

2 รัฐศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร ด าเนินการดังนี้

............

3 บริหารศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร  ด าเนินการดังนี้

............

4 ศิลปศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน   ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร  ด าเนินการดังนี้

............

5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข

                     -   ด้านการประหยัดพลังงาน  วิธีการด าเนินงาน ดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  การด าเนินงาน 

ดังนี้

............

ด้านบุคลากร ด าเนินการดังนี้

............  
 



49 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่  4  สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก.........................................(ตอ่) 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย

ด้านการประหยัด

พลังงาน

 ลดค่าใช้จา่ย

ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย

ท่ีประหยัดได้

ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

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

6 พยาบาลศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร    ด าเนินการดังนี้

............

7 เภสัชศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้

8 ศิลปประยุกต์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์

                     -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังน้ี

ด้านบุคคลากร  ด าเนินการดังนี้

9 วิทยาศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน    ด าเนินการดังนี้

ด้านบุคคลากร  ด าเนินการดังนี้

10 วิศวกรรมศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้

............

11 เกษตรศาสตร์                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคลากร   ด าเนินการดังนี้

............  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่  4  สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก.........................................(ตอ่) 

 
ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย

ด้านการประหยัด

พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย

ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย

ท่ีประหยัดได้

ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

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

12 ส านักงานอธิการบดี                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคลากร   ด าเนินการดังนี้

............

13 ส านักวิทยบริการ                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน   ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคลากร  ด าเนินการดังนี้

............

14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคลากร   ด าเนินการดังนี้

............

15 ส านักงานบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์

                     -   ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้

............  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่  4  สรุปงบประมาณที่ประหยัดได้ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของคณะ/วทิยาลัย/ส านกั.........................................(ตอ่) 

 
ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย

ด้านการประหยัด

พลังงาน

 ลดค่าใช้จา่ย

ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย

ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย

ท่ีประหยัดได้

ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

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

16 สถานปฏิบัติการโรงแรม

มหาวิทยาลัย

                     -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน   ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้

............

17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย                      -   ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้

............

ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้

............

-                   -                   -              -                   รวมค่าใช้จ่ายท่ีลดได้  
 
หมายเหตุ :  
1.   การกรอกข้อมูลที่ช่องหมายเหตุ (7)  หมายถึง กิจกรรมทีค่ณะ/หน่วยงานด าเนินการเพื่อลดรายจ่าย และ 
     แสดงยอดการลดรายจ่ายได้เท่ากับยอดสรุปในคอลัมน์ที่ (3), (4) และ (5) 
1. การลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ไม่รวมการลดรายจ่ายในเรื่องการปรับหมวดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  

 
 
 
 
 
 



52 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่  5  ผลการด าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม   
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก......................   

 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก

(1) (2) (3)

1 ด้านการประหยัดพลังงาน

กิจกรรม/โครงการ 1 :

 ......................................................................

วิธีการด าเนินงาน  : ..............................................

1.).............................................................................

2.).............................................................................

3.).............................................................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีประหยัดได้ : .......................บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

วิธีการด าเนินงาน  : ..............................................

1.).............................................................................

2.).............................................................................

3.).............................................................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีประหยัดได้ : .......................บาท

รวมงบประมาณท่ีประหยัดด้านพลังงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่  5  ผลการด าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม   
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก................(ต่อ) 
  

ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก
(1) (2) (3)

2 ด้านประหยัดงบด าเนินงาน

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

วิธีการด าเนินงาน  : ..............................................

1.).............................................................................

2.).............................................................................

3.).............................................................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีประหยัดได้ : .......................บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

วิธีการด าเนินงาน  : ..............................................

1.).............................................................................

2.).............................................................................

3.).............................................................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีประหยัดได้ : .......................บาท

รวมงบประมาณท่ีประหยัดด้านงบด าเนินงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่  5  ผลการด าเนินงานด้านการประหยัดอย่างเป็นรูปธรรม   
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก................(ต่อ) 
 

ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก
(1) (2) (3)

3 ด้านบุคคลากร

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

วิธีการด าเนินงาน  : ..............................................

1.).............................................................................

2.).............................................................................

3.).............................................................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีประหยัดได้ : .......................บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

วิธีการด าเนินงาน  : ..............................................

1.).............................................................................

2.).............................................................................

3.).............................................................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีประหยัดได้ : .......................บาท

                                                                             -   

รวมงบประมาณท่ีประหยัดด้านบุคลากร

รวมท้ังส้ิน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มในการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธท์างการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 1   รายงานผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รบ
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1. การสร้างรายได้

จากการจัด

การศึกษา

1. การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ

2. การเพ่ิมอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา

3. การบริหารจัดการลูกหนี้ค้างช าระ

4. การรับนักศึกษาต่างชาติ

เงินรายได้จาก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา

5. การเปิดหลักสูตรส าหรับวัยท างาน

6. การเปิดหลักสูตรทีใ่ช้การจัดการศึกษาแบบดิจิทัล

7. เปิดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด (หลักสูตรพันธ์ุใหม)่

จ านวนเงินรายได้

จากการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

Non Degree หรือ

หลักสูตรรูปแบบ

ใหม ่(บาท)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

 

2. จัดกิจกรรม

พิเศษเพ่ือหารายได้

โดยศิษย์เก่า และ

แหล่งทุนบริจาค

อ่ืนๆ

1. การระดมทุนจากศิษย์เก่า

2. การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่า

3. การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอ่ืน รวมทัง้ทุนการศึกษาจาก

หน่วยงานภายนอก

รายได้จากการรับ

บริจาคและการจัด

กิจกรรมเพ่ือหา

รายได้ (บาท)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

 

1. สร้างรายได้

จากการ

ด าเนินงานตาม

พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2562มาตรการ โครงการ/กิจกรรม  ผลการ

ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

รวมท้ังส้ิน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
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อธิ
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1. สร้างรายได้

จากการ

ด าเนินงานตาม

พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

3. เพ่ิมรายได้จาก

การจัดการวิจัย

และทรัพย์สินทาง

ปัญญา

1. น าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

2. การหารายได้จากการขายทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย

จ านวนเงินรายได้

จากการใช้

ประโยชน์

ผลงานวิจัยหรือ

ทรัพย์สินทาง

ปัญญาจาก

ผลงานวิจัย (บาท)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

 

3. การหาทุนวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก

4. สร้างความร่วมมอืด้านวิจัยกับภาคเอกชน

จ านวนเงินจาก

แหล่งทุนวิจัย

ภายนอก (บาท)

   
   

   
   

  -
   

4. การหารายได้

จากการบริการ

วิชาการ

1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน

2. การให้บริการวิชาการตามความต้องการของหน่วยงานภายนอก

3. การเป็นทีป่รึกษาโครงการให้กับหน่วยงานภายนอก

จ านวนเงินรายได้

จากการให้บริการ

วิชาการ (บาท)    
   

   
   

   
  -

   

4. การให้บริการของศูนย์เคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์

5. จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ

6. การให้บริการของหน่วยทดสอบมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

7. การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน

รายได้ของศูนย์

ทดสอบ และศูนย์

เคร่ืองมอืต่างๆ 

(บาท)    
   

   
   

   
   

   
   

-  
 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2562มาตรการ โครงการ/กิจกรรม  ผลการ

ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

รวมท้ังส้ิน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 1 รายงานผลการด าเนินงานประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
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1. สร้างรายได้

จากการ

ด าเนินงานตาม

พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย (ต่อ)

4. การหารายได้

จากการบริการ

วิชาการ (ต่อ)

8. การหารายได้จากการให้บริการทางการแพทย์ จ านวนเงินรายได้

จากโรงพยาบาล 

(บาท)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

 

2. เพ่ิมรายได้จาก

การบริหาร

จัดการทรัพยากร

 ทรัพย์สิน และ

การด าเนินงาน

ด้านต่างๆ

1. เพ่ิมรายได้จาก

การบริหารจัดการ

ทรัพยากร ทรัพย์สิน

1. การหารายได้จากสนามกีฬา

2. การหารายได้จากโรงแรม

3. การหารายได้จากศูนย์ประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา

4. การเพ่ิมรายได้จากผลผลิตของคณะและมหาวิทยาลัย (ผลผลิต

ทีม่าจากการเรียนการสอน)

5. การเพ่ิมรายได้จากผลผลิตของคณะ และมหาวิทยาลัย (ส่ิงของ

หรือผลิตภัณฑ์ทีห่น่วยงานผลิตเพ่ือจ าหน่ายโดยเฉพาะ และมไิด้มา

จากผลผลิตจากการเรียนการสอน)

6. การเพ่ิมรายได้จากการเช่าพ้ืนที่

7. การเพ่ิมรายได้จากการใช้สิทธิในลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย

จ านวนเงินรายได้

จากการบริหาร

ทรัพยากร และการ

ด าเนินงานด้าน

ต่างๆ ของ

มหาวิทยาลัยจากปี

ทีผ่่านมา (บาท)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
-  

 

กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ 2562มาตรการ โครงการ/กิจกรรม  ผลการ

ด าเนินงาน

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

รวมท้ังส้ิน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ 
 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(1) หลักสูตรรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ 

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 



60 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่าและแหล่งทุนบริจาคอ่ืนๆ  

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน/บริษัท/ห้างร้าน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 



61 
 

สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(3) เงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : .................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(4) จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

แหล่งทุน : .....................................................

ทุนวิจัยท่ีได้รับ   : .......บาท

เงินผลประโยชน์/ค่าสาธารณูปโภคท่ีคาดว่าจะได้รับ : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

แหล่งทุน : .....................................................

ทุนวิจัยท่ีได้รับ   : .......บาท

เงินผลประโยชน์/ค่าสาธารณูปโภคท่ีคาดว่าจะได้รับ : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน

(5) รายได้จากการให้บริการวิชาการ

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานท่ี : .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทุนต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานท่ี : .................................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทุนต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(6) รายได้จากศูนย์ทดสอบ และศูนย์เคร่ืองมือต่างๆ

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานทีท่ดสอบ : .......................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานทีท่ดสอบ : .......................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 3 : ...................................

ระยะเวลาในการด าเนินงาน : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานทีท่ดสอบ : .......................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   สรุปรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(7) รายได้จากโรงพยาบาล

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

หน่วยงานย่อย : ................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

หน่วยงานย่อย : ................................................

งบประมาณโครงการ : .....................................บาท

ต้นทนุต่อหน่วย : .....................................บาท

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 2   สรปุรายละเอียดการหารายได้อย่างเป็นรูปธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562        
               ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก............................ (ต่อ) 
 
ล าดับ หลักสูตร/กิจกรรม/โครงการ  ณ ส้ินไตรมาส

(8) รายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน

กิจกรรม/โครงการ 1 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 2 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

กิจกรรม/โครงการ 3 : ...................................

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม : ...........................

กลุ่มเป้าหมาย : .....................................................

จ านวนกลุ่มเป้าหมาย : .........................................คน

สถานที ่: .................................................................

งบประมาณท่ีได้รับ  : .......บาท

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน  : .......บาท

รวมงบประมาณ

รวมเงินคงเหลือจากการด าเนินงาน

                                                                           -   

                                                                           -   

เงินคงเหลือจากการด าเนินงานสะสมท้ังส้ิน -                                                                         

รวมงบประมาณท้ังส้ิน 

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน 
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 3   ภาพรวมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ

ท่ี

คณะ/หน่วยงาน  ผลการด าเนินงานการหารายได้

จากแหล่งอ่ืน 

(ข้อมูลงบประมาณรวมท้ังส้ิน

จากตารางท่ี 2)

เงินคงเหลือจากการด าเนินงาน

(ข้อมูลจากตารางท่ี 2)

1 นิติศาสตร์

2 รัฐศาสตร์

3 บริหารศาสตร์

4 ศิลปศาสตร์

5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

6 พยาบาลศาสตร์

7 เภสัชศาสตร์

8 ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

9 วิทยาศาสตร์

10 วิศวกรรมศาสตร์

11 เกษตรศาสตร์

12 ส านักงานอธิการบดี

14 ส านักวิทยบริการ

15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

16 ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ

17 สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย

รวม                                                    -                                                 -    
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 4   รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ดี

1. พัฒนาระบบ 

และกลไกการ

จัดสรรงบประมาณ

ที่สอดคล้องกับ

พันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย

1.1 ออกระเบียบ 

หลักเกณฑ์ วิธีการและ

เง่ือนไขในการจัดสรร

งบประมาณที่สอดคล้องกับ

พันธกิจและยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย

1.) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ 

วิธีการและเง่ือนไขในการ

จัดสรรงบประมาณที่

สอดคล้องกับพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

2.) การจัดสรรงบประมาณ

สอดคล้องกับพันธกิจและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละการ

จัดสรร

งบประมาณที่

สามารถ

ด าเนินงานได้

ตามเป้าหมาย

ที่ก าหนด

       -   

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวมท้ังส้ิน ปีงบประมาณ 2562
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 4   รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 นิ
ติศ

าส
ตร์

 รัฐ
ศา

สต
ร์

 บ
ริห

าร
ศา

สต
ร์

 ศิ
ลป

ศา
สต

ร์

 วิ
ทย

าลั
ยแ

พท
ยศ

าส
ตร์

ฯ

 พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร์

 เภ
สัช

ศา
สต

ร์

 ศิ
ลป

ปร
ะยุ

กต์
ฯ

 วิ
ทย

าศ
าส

ตร์

 วิ
ศว

กร
รม

ศา
สต

ร์

 เก
ษต

รศ
าส

ตร์

 ส
 านั

กวิ
ทย

บริ
กา

ร

 ส
 านั

กค
อม

พิว
เตอ

ร์ฯ

 ส
 านั

กง
าน

ทรั
พย์

สิน
ฯ

 ส
ถา

นป
ฏิบั

ติก
าร

โรง
แร

ม

 โร
งพิ

มพ์
มห

าวิ
ทย

าลั
ย

 ส
 านั

กง
าน

อธิ
กา

รบ
ดี

2. พัฒนาระบบ 

และกลไกการ

บริหารงบประมาณ

และการเงินอย่างมี

ประสิทธิภาพ มี

ความโปร่งใสและ

ตรวจสอบได้

2.1 ปรับปรุงระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

ฐานข้อมลูทางการเงิน 

(UBUFMIS) เพ่ือการบริหาร

งบประมาณและการเงิน 

และการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือ

การตัดสินใจในทางบริหารได้

2.2 ปรับปรุงกลไกการ

บริหารงบประมาณ และการ

รักษาวินัยด้านงบประมาณ

และการคลัง

1.) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและฐานข้อมลูทาง

การเงิน (UBUFMIS) เพ่ือการ

บริหารงบประมาณและการเงิน

 และการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือ

การตัดสินใจในทางบริหารได้

2.) ปรับปรุงกฎระเบียบที่

เก่ียวข้องกับการเงินให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ

การด าเนินงาน และ

ด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว

3. การก าหนดนโยบายและ

หลักเกณฑ์เพ่ือรักษาวินัยด้าน

งบประมาณและการคลัง

ร้อยละการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

แผ่นดิน

เป็นไปตาม

เป้าหมายที่

ก าหนด

       -   

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวมท้ังส้ิน ปีงบประมาณ 2562
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ตารางที่ 4   รายงานผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 นิติ
ศา

สต
ร์

 รัฐ
ศา

สต
ร์

 บริ
หา

รศ
าส

ตร์

 ศิล
ปศ

าส
ตร์

 วิท
ยา

ลัย
แพ

ทย
ศา

สต
ร์ฯ

 พ
ยา

บา
ลศ

าส
ตร์

 เภ
สัช

ศา
สต

ร์

 ศิล
ปป

ระยุ
กต์

ฯ

 วิท
ยา

ศา
สต

ร์

 วิศ
วก

รรม
ศา

สต
ร์

 เก
ษต

รศ
าส

ตร์

 ส า
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

 ส า
นัก

คอ
มพิ

วเต
อร์

ฯ

 ส า
นัก

งาน
ทรั

พย์
สิน

ฯ

 สถ
าน

ปฏิ
บัติ

กา
รโร

งแ
รม

 โร
งพิ

มพ์
มห

าวิ
ทย

าลั
ย

 ส า
นัก

งาน
อธิ

กา
รบ

ดี

3.  พัฒนาระบบ 

และกลไกการการ

ควบคุมติดตามการ

ใช้จ่ายงบประมาณ

และการเงิน

3.1 ก าหนดนโยบายเร่งรัด

การเบิกจ่าย เพ่ือก ากับและ

ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

1.) เร่งรัดการใช้จ่ายรายจ่าย

ประจ าให้เป็นไปตามมาตรการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณโดยค านึงถึง

ประโยชน์ของทางราชการและ

ระยะเวลาที่ก าหนด

2.) เร่งรัดการก่อหน้ีผูกพัน

ส าหรับรายจ่ายงบลงทุน

เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไป

ตามมาตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณ

3.) การจัดท ารายงานทางการ

เงินและบัญชีทุกรายไตรมาส 

ทุกส้ินปีงบประมาณ และมี

การตรวจสอบบัญชี ของคณะ/

วิทยาลัย/ส านัก

ร้อยละของ

โครงการที่

ด าเนินการ

เบิกจ่าย

งบประมาณ

เงินรายได้

ตาม

ระยะเวลาที่

ก าหนด

       -   

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวมท้ังส้ิน ปีงบประมาณ 2562
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 5  รายงานผลการด าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของคณะ/ส านัก........................................... 
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1. การจัดการส านักงานด้วยระบบส านักงาน

อัตโนมติั (Office Automation)

2. ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างมปีระสิทธิภาพ

3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด

1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส์

2) พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

3) รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการประหยัด

ทรัพยากรส้ินเปลือง

4) ก าหนดมาตรการในการควบคุมการบริหารวัสดุ

ส้ินเปลือง

5) การรวมศูนย์รถยนต์

6) การรวมศูนย์เคร่ืองพิมพ์

 จ านวนค่าใช้จ่าย

งบด าเนินงาน

(บาท)

       -   

4. ชะลอการเปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษา

ไมไ่ด้ตามแผนการรับ

5. ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากร

ร่วมกันอย่างประหยัด

1) การรวมศูนย์ทรัพยากรบุคคล

2) การเปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไมไ่ด้ตาม

แผนการรับ

3) การปรับโครงสร้างองค์กร

 ร้อยละของค่าใช้จ่าย

ด้านบุคลากร

       -   

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวมท้ังส้ิน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

 ปีงบประมาณ 2562
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สรุปตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 
 

ตารางที่ 5  รายงานผลการด าเนินงานการลดค่าใช้จ่ายจากกลยุทธ์การเงิน ยุทธ์ศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ของคณะ/ส านัก........................................... (ต่อ) 
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6. ก าหนดมาตรการในการประหยัดพลังงาน

และควบคุมค่าสาธารณูปโภค

1) รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการประหยัด

พลังงาน

2) ก าหนดมาตรการในการควบคุมค่าสาธารณูปโภค

3) รณรงค์ใช้ระบบ Solar cell และพลังงาน

ทดแทน

4) การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์

เป็นแบบ LED

5) การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเป็น Inverter

ร้อยละของหน่วยการ

ใช้ไฟฟ้า

       -   

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด รวมท้ังส้ิน ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561

 ปีงบประมาณ 2562
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