
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๔/๒๕๖๒  

วันเสาร์ที่  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร และ 

ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕.  รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๖. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายพัน  พงษ์ผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 
 
 

          ผู้ไม่มา... 



๒ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ 
  พัฒนาคุณภาพองค์กร 
๓. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  ทรัพยากรมนุษย์ 
๔. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
๕. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๖. นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา 
  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๗. นายรัชชนนท์  แกะมา  รักษาการต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
๘. นายเสวก  บุญกาญจน์   นิติการปฏิบัติการ ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
     
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
  
 ๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์ 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๑.๒  ขอต้อนรับรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                                 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อ              
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  เพ่ือน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และ          
ในโอกาสนี้จึงขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ซึ่งเริ่มปฏิบัติราชการในต าแหน่งดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยหวังเป็น 
 
         อย่างยิ่ง... 



๓ 
  
อย่างยิ่งว่ารักษาราชการแทนอธิการบดีจะบริหารงานมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวัตถุประสงค์เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
และพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป 
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  ขอยกเลิกให้รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  มาช่วยปฏิบัติงาน  
    ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒  ระเบียบวาระที่ ๑.๑.๒ ขออนุญาตให้รองศาสตราจารย์นงนิตย์   
ธีระวัฒนสุข มาช่วยปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย นั้น แตเ่นื่องจากรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  
มีความประสงค์จะลาจากการปฏิบัติหน้าที่ประจ า เพ่ือไปศึกษาค้นคว้าและเขียนหนังสือด้านเภสัชวิทยา  ซึ่งเป็น
สาขาวิชาที่รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข  ได้ท าการสอนเมื่อครั้งปฏิบัติราชการ ณ คณะเภสัชศาสตร์  และ
เป็นผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นอย่างดี  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติ
การลาดั งกล่ าวแล้ว  ตั้ งแต่วันที่  ๗ พฤษภาคม ถึ งวันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ดั งนั้น  จึ งขอยกเลิกให้                                          
รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข มาช่วยปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

             รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุม              
เพ่ือทราบ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562 มีมติ
แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562  

เพ่ือให้ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และต่อเนื่องบังเกิด
ผลดีต่อทางราชการ ดังนั้น ในระหว่างที่ยังไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี  จึงได้อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 
๔๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และมาตรา ๑๘ มาตรา 21 และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 20           
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 1059/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน         
รองอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าจะได้มีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง                           
รองศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๘๘ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทน                    
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

 

        ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์… 



๔ 
  

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๔๓๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่ง           
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  

๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง                           
รองศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๔๔๐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่ง                    
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  

๔. นายฐิติเดช ลือตระกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์  ต าแหน่งเลขที่ 
๕๘๙ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและ
พัฒนาคุณภาพองค์กร 

๕. นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่ง
เลขที่ ๖๐๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

๖.  นายอรรถพงศ์ กาวาฬ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๓๖๒ สังกัดสาขาวิชา
นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

๑.๒.๒  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปี 
  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก 

  แหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ ๒ 
       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ 
ประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561       
ข้อ 22  ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความ 
ประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับ 
โครงการดังกล่าว และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่ งในไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2562 มีการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก           
จ านวน 13 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 14,073,991.68 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหม่ืนสามพันเก้าร้อยเก้าสิบ-
เอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) จ าแนกเป็นเงินสนับสนุนการวิจัย เป็นจ านวน 2 ,883,233.00 บาท (สองล้านแปด-
แสนแปดหมื่ นสามพันสองร้ อยสามสิบสามบาทถ้ วน)  เงินสนับสนุนการบริการวิ ชาการ  เป็นจ านวน                      
5,016,128.68 บาท (ห้าล้านหนึ่งหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทหกสิบแปดสตางค์) และเงินบริจาคหรือเงิน
ทุนการศึกษา เป็นจ านวน 6,174,630.00 บาท (หกล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) สรุปได้
ดังนี้ 
 
 
            ประเภท… 
 



๕ 
  

ประเภทรายรับ คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 

ขอต้ังแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่าย 

เพ่ิมเติม
ปีงบประมาณ 2562 

1. เงินสนับสนุน
การวิจัย 
(เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมหมายเลข 
1) 
 

1.1 ส านักงาน
บริหาร
บัณฑิตศึกษา 

1) โครงการทุนอุดหนุนการ
ท ากิจกรรมส่งเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ  

352,000.00 225,870.00 

1.2 คณะ
เกษตรศาสตร ์
 

1) โครงการวิจยัเรื่อง 
“การศึกษาความเป็นไปได้ใน
การผลิตเบญจมาศกระถาง
ในจังหวัดอุบลราชธาน”ี  

ส านักงาน
คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  

10,000.00 10,000.00 

  2) โครงการวิจยัเรื่อง 
"ปฏิสัมพันธ์ของโปรตีนถั่ว
เหลืองและแป้งในโมเดลขนม
ช้ันและความคงตัวท่ีอณุหภูมิ
ต่ า" 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)  

69,860.00 69,860.00 

1.3 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
 

1) การศึกษาชลศาสตร์การ
ไหลในแม่น้ ามูลโดยใช้
แบบจ าลองทางกายภาพและ
แบบจ าลองคณติศาสตร ์:
กรณีศึกษาแม่น้ ามลู จาก           
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ถึง 
จุดบรรจบแม่น้ าโขง 

การไฟฟ้าฝา่ยผลิต
แห่งประเทศไทย  

3,796,900.00 1,851,503.00 

2) โครงการ “การพัฒนา
ระบบป้อนมะละกอในเครื่อง
สับมะละกอ” 

กระทรวงวิทยา
ศาตร์และ
เทคโนโลย ี  

726,000.00 726,000.00 

รวม 2,883,233.00 
2. เงินสนับสนุน
การบริการ
วิชาการ 
(เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมหมายเลข 
2) 
 
  
 

2.1 ส านักงาน
ส่งเสริมบรหิาร
งานวิจัยฯ 
  

1) โครงการของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
การบริหารจัดการใน
โปรแกรม ITAP 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) 

403,710.00 403,710.00 

2) โครงการสนับสนุนการจดั 
นิทรรศการ ในงาน 
“มหกรรมงานวิจัยส่วน
ภูมิภาค ประจ าปี 2562” 

มหาวิทยาลยัราช
ภัฏบุรรีัมย ์

10,000.00 10,000.00 

2.2 คณะ
เกษตรศาสตร ์

1) โครงการการเพิ่ม
ศักยภาพอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่
การแข่งขันระดับสากล  

กรมส่งเสรมิ
อุตสาหกรรม 

2,380,000.00 2,380,000.00 

 2.3 คณะศลิป
ประยุกต์และ

1) โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมข้าวหอมมะลิอินทรีย์

พาณิชย์จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

5,157,950.00 2,172,418.68 
 



๖ 
  

ประเภทรายรับ คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 

ขอต้ังแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่าย 

เพ่ิมเติม
ปีงบประมาณ 2562 

สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์ 
 

และข้าวหอมมะลสิิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร ์(GI) สู่สากลครบ
วงจร ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 กิจกรรมพัฒนา 
เกษตรกรคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็น 
“Organic Young Smart 
Farmer 

ครั้งท่ี 1 ศธ.
0529.15.1/002 

ลว 3 ม.ค. 62 
เป็นจ านวน

1,915,021.68 
บาท 

ครั้งท่ี 2 ศธ.
0529.15.1/142     
ลว 24 ม.ค. 62 

เป็นจ านวน 
257,397.00 บาท 

3) โครงการอนรุักษ์ศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน : ไหว้
พระ น าฮอย มูนมัง พุทธ
ศิลป์อีสาน  

 สมาคมสถาปนิก
อีสาน  

81,200.00 50,000.00 

รวม 5,016,128.68 

3. เงินบริจาค/
ทุนการศึกษา 
(เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมหมายเลข 
3) 
 
  

3.1 ส านักงาน
บริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

1) โครงการประกันภัย
รถยนต ์

บริษัทอลิอันซ์  42,620.00  42,620.00 

3.2 คณะ
วิทยาศาสตร ์ 
  

1) โครงการ สควค.ระดับ
ปริญญาโท ประเภท 
Premium รุ่นที่ 6 

สถาบันส่งเสรมิ
การสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีกระ 
ทรวงศึกษาธิการ  

1,017,600.00 1,017,600.00 

2) โครงการบริหารและจัด
การเงินบริจาค 
 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
แห่งชาติ (NSTDA)   
เพื่อมอบเป็น
ทุนการศึกษา 

402,000.00 
 

402,000.00 
 

ครั้งท่ี 1 ศธ.
0529.7.1.5/1494    

ลว 31 ม.ค. 62 
เป็นจ านวน

342,000.00 บาท 
ครั้งท่ี 2 ศธ.

0529.7.1.5/2440    
ลว 22 ก.พ. 62 

เป็นจ านวน 
60,000.00 บาท 



๗ 
  

ประเภทรายรับ คณะ/หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน 
งบประมาณทั้ง

โครงการ 

ขอต้ังแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่าย 

เพ่ิมเติม
ปีงบประมาณ 2562 

   บุคคลทั่วไป 
เพื่อมอบเป็น
ทุนการศึกษา 

310,300.00 310,300.00 
 

ครั้งท่ี 1 ศธ.
0529.7.1.5/1496    

ลว 31 ม.ค. 62 
เป็นจ านวน

214,300.00 บาท 
ครั้งท่ี 2 ศธ.

0529.7.1.5/2442  
ลว 22 ม.ค. 62 

เป็นจ านวน 
96,000.00 บาท 

ผู้สมคัรวิ่งโครงการ 
Science Run 

1,000,000.00 1,000,000.00 
 

ครั้งท่ี 1 ศธ.
0529.7.1.5/2444   

ลว 22 ม.ค. 62 
เป็นจ านวน 

500,000.00  บาท 
ครั้งท่ี 2 ศธ.

0529.7.1.5/2623   
ลว 26 ม.ค. 62 

เป็นจ านวน 
500,000.00  บาท 

 โครงการการ
ประกวดโครงงาน
นักวิทยาศาสตร์
รุ่นเยาว ์ครั้งท่ี  
21 (YSC 2019)  

87,610.00 87,610.00 

โครงการโอลิมปิก
วิชาการ สอวน.ปี
การศึกษา 2561 
ค่าย 2 งวดที่ 2-3 
และเงินสนบัสนุน
การด าเนินงาน
ค่ายดาราศาสตร์ 
ปี 

3,314,500.00 3,314,500.00 

   การศึกษา 2561 
ค่าย 2  

  

รวม 6,174,630.00 
รวมท้ังสิ้น 14,073,991.68 



๘ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 2 เป็นจ านวน
เงินทั้งสิ้น 14,073,991.68 บาท (สิบสี่ล้านเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทหกสิบแปดสตางค์) 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

      ๑.๒.๓  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ
ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุน           
ซึ่งกันและกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์                           
ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือน มีนาคม – เมษายน ๒๕๖๒   

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
            

 ๑.๒.๔  รายงานการตรวจสอบงบการเงิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ างวด 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  
      2561  

        รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามมาตรา 71 
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนด ให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีที่
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน คัดเลือกให้เป็น “ผู้สอบบัญชี” รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                            
ตามมาตรา 70  

 ต่อมา วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี  ในฐานะผู้สอบบัญชี
ได้ออกรายงานประชุมปิดตรวจ รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2561  และข้อเสนอแนะให้ผู้อ านวยการกองคลังแก้ไขข้อผิดพลาด จ านวน 8 ข้อ รายละเอียดตามที่ได้
น าเสนอท่ีประชุมผู้บริหารคราวประชุม เมื่อเดือน มีนาคม 2562 และเสนอรายงานของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยา คราวประชุมครั้งที่ 3/2562  ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562  ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

 
             หลังจาก... 



๙ 
  

หลังจาก กองคลังได้ท าการแก้ไข โดยส่งเอกสารชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมจนเป็นที่ยุติการปรับปรุง
กระบวนการท างาน และน าเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา โดยการปรับปรุงบัญชีต่อสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม      
ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 วาระที่ 2.2.1 โดยสภามหาวิทยาลัย “รับทราบและเห็นชอบ
ตามท่ีกองคลังเสนอ” 

ต่อมาส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีหนังสือ ที่ ตผ.0055.1 อบ (ลับ)/0622   
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง การตรวจสอบรายงานทางการเงิน  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้ความเห็นว่า “รายงานการเงินข้างต้นนี้ แสดงการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดย “ถูกต้องตามที่ควรส าคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด ” อธิการบดี จึงได้มอบ 
ผู้อ านวยการกองคลัง รายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามล าดับ ทั้งนี้ กองคลังได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
มาตรา 72 ที่ก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐน าส่งรายงานการเงินประจ าปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด” เรียบร้อยแล้ว 

  หมายเหตุ : ขอบเขตในการเปิดเผยข้อมูล และน าข้อมูลจากการบันทึกของส่วนราชการในสังกัด                        
มาจัดท ารายงานทางการเงิน ได้มาจาก 2 ส่วน คือ ระบบ Government Fiscal Management Information 
System :GFMIS  & โปรแกรมบันทึกบันชีบันชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS) 

ปัญหาข้อกฎหมายกับข้อเท็จจริง : ประเด็น เรื่อง การขอหนังสือรับรอง โดยให้ “ผู้บริหาร” รับรองถึง
ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน ความถูกต้องของบัญชีและการเงิน เป็นวิธีการหนึ่งที่นิยมปฏิบัติกันตามมาตรฐานการ
สอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงความถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น 
โดยให้ถือปฏิบัติตั้งแต่ 16 มิถุนายน 2540 เป็นต้นมา ซึ่งคณบดีและอธิการบดีได้ลงนามรับรองการเปิดเผยข้อมูลฯ 
ต่อผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินไปแล้วนั้น (อ้างอิงหนังสือที่ ตผ.0022/ว.158 ลงวันที่ 25 เมษายน 2540) โดยเงิน
รายได้ ก่อนปี พ.ศ. 2555  มิได้เปิดเผยในรายงานทางการเงิน ดังกล่าว ประกอบกับมี พ.ร.บ.  วินัยการเงินการคลัง
ของหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งอาจจะมีผลต่อการปฏิบัติงาน 2 มาตรา ดังนี้ 

ส่วนที่ 5 เงินนอกงบประมาณและทุนหมุนเวียน  
 มาตรา 61 เงินนอกงบประมาณที่มีเท่าที่จ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ

ด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการมีเงินนอกงบประมาณนั้น ทั้งนี้ ให้น าความมาตรา 37 วรรคสองมาบังคับกับการ
ใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณด้วยโดยอนุโลม 

 เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้น ามาฝากไว้ที่กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมี
กฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนหรือได้ท าความตกลงกับกระทรวงการคลังเป็นอย่างอ่ืน  

 เว้นแต่จะมีกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน เงินนอกงบประมาณนั้นเมื่อได้ใช้จ่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่หรือด าเนินงานตามวัตถุประสงค์จนบรรลุประสงค์แห่งการนั้นแล้ว มีเงินคงเหลือให้น าส่งคลัง  โดยมีชักช้า ทั้งนี้ 
การน าเงินส่งคลังให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

มาตรา 6๒ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่มิใช่รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหรือมีเงินนอกงบประมาณเกินควร ให้กระทรวงการคลังเรียกให้หน่วยงาน
ของรัฐน าเงินดังกล่าวส่งคลัง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนด  โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี 

 

                   ข้อเท็จจริง… 



๑๐ 
  

ข้อเท็จจริงความมีอยู่จริงของเงินฝากของส่วนราชการที่ “ไม่มีภาระผูกพัน” ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2562 ดังนี้  

๑) คณะวิทยาศาสตร์  เป็นเงินจ านวน  30,262,681.88 บาท 
๒) คณะเกษตรศาสตร์  เป็นเงินจ านวน  5,444,570.60 บาท 
๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นเงินจ านวน  80,123,019.69 บาท 
๔) คณะศิลปศาสตร์ เป็นเงินจ านวน  66,151,124.12 บาท  
๕) คณะเภสัชศาสตร์  เป็นเงินจ านวน  72,170,071.75 บาท 
6) คณะบริหารศาสตร์  เป็นเงินจ านวน   18,632,567.70 บาท   
  และเป็นเงินลงทุน 13,500,000.-บาท  
7) คณะนิติศาสตร์  เป็นเงินจ านวน 8,685,728.38  บาท  
8) คณะรัฐศาสตร์ เป็นเงินจ านวน   19,640,195.66 บาท 
9) โรงพิมพ์ ม.อุบลราชธานี  เป็นเงินจ านวน  10,478,056.75 บาท 

รวมเงินฝากของส่วนราชการที่ไม่มีภาระผูกพันทั้งสิ้น 311,588,016.53 บาท (เงินลงทุน 
13,500,000 บาท)   

 

จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือโปรดทราบ รายงานการตรวจสอบงบการเงิน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ างวดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 
2561 และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการเงินฝากของส่วนราชการตามจ านวนข้างต้น 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยประสานการด าเนินงานกับคณะ/หน่วยงานข้างต้นน าเงินฝากของส่วนราชการ

มาไว้ที่มหาวิทยาลัยเพ่ือให้การจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย ประจ างวดปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒                            
มีความถูกต้อง สอดคล้องกับการมีอยู่จริงของเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง แล้วจึงน าเงินฝากของส่วนราชการจัดตั้งเป้นกองทุนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เช่น กองทุนวิจัย กองทุน
พัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยอาจก าหนดให้มีบัญชีกองทุนย่อยของคณะ/หน่วยงาน ที่น าเงินรายได้มาสะสมไว้ที่                                 
กองทุนฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยและ คณะ/หน่วยงาน ต้องตรวจสอบจ านวนเงินให้ตรงกัน และมีคณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ดังกล่าว 

๒. จัดท าข้อบังคับว่าด้วยการบริหารกองทุนฯ ดังกล่าว โดยมีองค์ประกอบหลัก ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ การได้มา การใช้จ่าย (ซึ่งจะต้องมีแผนการใช้จ่ายเงินจากกองทุนฯ ที่ชัดเจน) การบริหาร และ                                 
การรายงานผลการด าเนินงานของกองทุน เป็นต้น   

๓. มอบอธิการบดี ผู้อ านวยการกองคลัง น าข้อคิดเห็นต่างๆ ที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้ให้
ข้อคิดเห็นไปปรึกษาหารือร่วมกับนางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลัง และพัสดุ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 

           ๑.๒.๕  พระราชบัญญัติ... 



๑๑ 
  

๑.๒.๕  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
    วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 

    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                              
พ.ศ. 2562  ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. 2562  และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  มีการก าหนดรหัสตัวพยัญชนะประจ ากระทรวงและเลขที่หนังสือออกกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมใหม่  โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรหัสตัวพยัญชนะประจ า
เลขที่หนังสือออก คือ รหัสพยัญชนะ อว ๐๖๐๔  ชื่อหน่วยงาน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ชื่อย่อ มอบ. เพ่ือให้งาน
ด้านสารบรรณและการติดต่อประสานงานของส่วนราชการด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การก าหนดรหัสตัวพยัญชนะประจ ากระทรวง
และเลขท่ีหนังสือออก ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
        

มติที่ประชุม         รับทราบ  
  

๑.๒.๖  รายงานผลค าพิพากษาคดีอาญาของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    ภาค 3 
    ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายเสวก  บุญกาญจน์ นิติกรปฏิบัติการ  

น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
 1. เมื่อวันที่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเรื่องคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพ่ือให้ไต่สวนและด าเนินคดีกับศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฎ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรงต่อราชการในสองกรณี คือ ๑) กรณีการยืมและคืนเงินทดรองราชการ (Petty cash) ของอธิการบดี และ           
๒) กรณีการอนุมัติการกู้ยืมเงินสวัสดิการเพื่อการศึกษา  
  2. วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีหนังสือแจ้งค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ 37/2560 เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากราชการ ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 
ตามที่ ส านักงาน ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลทางวินัยอย่างร้ายแรงศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ กรณี อนุมัติ ให้ยืมเงิน
ส ารองจ่ายหมุนเวียน (Petty Cash) และอนุมัติให้กู้ยืมเงินสวัสดิการเพ่ือการศึกษาแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดย
จงใจ หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และแบบแผนของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือ
นโยบายของทางราชการ หรือขาดการเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อันเป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 39 วรรคสามและวรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ          
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
 3. ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3  ได้ยื่นฟ้องนายหรือศาสตราจารย์
ประกอบ วิโรจนกูฏ เป็นจ าเลย ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 เป็นคดีหมายเลขด าที่                      
อท 83/2561 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ขอให้ลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151, 157,               
90, 91 
  4. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ได้มีหมายเรียก พยานซึ่ งประกอบด้วย                                           
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ต าแหน่ง 
 

                  ผู้อ านวยการ… 



๑๒ 
  
ผู้อ านวยการกองแผนงาน นางปนัดดา ฤทธิชู ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน นางนลินี ธนสันติ ต าแหน่ง 
ผู้ อ านวยการกองกลาง นางสาวฐิ ติ ยาภรณ์  บั้ งทองหรือยงมงคล ต าแหน่ งนิติ กรช านาญการ สั งกั ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (เคยปฏิบัติหน้าที่ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งท าหน้าที่รับผิดชอบส านวนการสอบสวนที่มีการฟ้องคดี)  นายสุพัฒน์ เงาะปก 
ต าแหน่ งหั วหน้างานสวนและสิ่ งแวดล้อม นางวนิดา บุญพราหมณ์  ต าแหน่ งนักวิชาการเงินและบัญชี                            
นางสาวมัณฑนา เจือบุญ ต าแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และนายเสวก บุญกาญจน์ ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ   
ให้เดินทางไปเป็นพยานโจทก์ ในคดีอาญา หมายเลขคดีด าที่ อท. 83/2561 ระหว่าง พนักงานอัยการ ส านักงาน
อัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ จ าเลย          
ในระหว่างวันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ         
มิชอบภาค 3 
 5. วันที่ 25 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์คัดถ่ายค าพิพากษาในคดี
ดังกล่าวไปยังส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 ซึ่งส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 ได้ส่งส าเนาค าพิพากษาในคดีหมายเลขคดีด าที่ อท. 83/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 
อท 40/2562 ระหว่าง พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 โจทก์ กับ 
นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ จ าเลย ให้มหาวิทยาลัยตามที่ขอความอนุเคราะห์ โดยศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาค 3 ได้ออกนั่งพิจารณาคดีและอ่านค าพิพากษาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 สรุปความได้ว่า 
คดีนี้  พนักงานอัยการ ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3 โจทก์ ฟ้องนายหรือ
ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ จ าเลยว่า ขณะที่จ าเลยด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้เงิน
ส ารองจ่ายหมุนเวียน (Petty Cash) น าไปใช้จ่ายในโครงการทอดกฐินสามัคคีและมอบทุนการศึกษา ณ วัดหลวง 
จ านวน 500,000 บาท จ่ายให้กับครูโรงเรียนเบญจะมะมหาราชเพ่ือไปศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ จ านวน 2 ครั้ง 
รวมเป็นเงิน 2,274,100 บาท และอนุมัติให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินเพ่ือการศึกษา จ านวน 165 ราย 
รวมเป็นเงินทั้ งสิ้ น 42,348,468 บาท และได้อนุมัติ ให้ผู้กู้บางรายที่ส าเร็จการศึกษาแปลงหนี้ เป็นทุน                            
จ านวน 13 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,129,019 บาท การกระท าของจ าเลยเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย                           
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดย
ทุจริต ขอให้ลงโทษจ าเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151, 157, 90, 91  
   จ าเลยให้การปฏิเสธ  
   ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เงินส ารองจ่ายหมุนเวียน 
(Petty Cash) เป็นเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การใช้จ่ายจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ข้อ 7 และข้อ 8 โครงการ
ทอดกฐินสามัคคีและมอบทุนการศึกษา ณ วัดหลวง โครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูโรงเรียน
เบ็ญจะมะมหาราชทั้งสองโครงการ และการให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยกู้ยืมเงินสวัสดิการเพ่ือการศึกษา การแปลงหนี้
กู้ยืมเป็นทุนการศึกษานั้น ไม่อยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัยและไม่ได้รับความเห็นชอบ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ข้อ 7 และข้อ 8 และมาตรา 15 (9) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
พ.ศ. 2533 การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดตามฟ้อง ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท า จัดการหรือรั กษาทรัพย์             
ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเป็นการปฏิบัติหน้าที่             
โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตอันเป็นความผิดต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ราชการ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และมาตรา 157  
 

พิพากษา… 



๑๓ 
  
  พิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑51, 157 การกระท าของ
จ าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 
ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่
รัฐหรือเจ้าของทรัพย์ รวม 3 กระทง จ าคุกกระทงละ 5 ปี รวมจ าคุก 15 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่              
โดยมิชอบเพ่ือให้ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งใดผู้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต  รวม 2 กระทง จ าคุกกระทงละ 1 ปี                 
รวมจ าคุก 2 ปี ค าให้การรับข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาของจ าเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ                
ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กระทงละหนึ่งในสาม ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ท า จัดการ 
หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์ คงจ าคุก 10 ปี              
ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งใดผู้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต คงจ าคุก           
1 ปี 4 เดือน รวมจ าคุก 11 ปี 4 เดือน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ค าพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ        
มิชอบ ภาค 3 คดีหมายเลขด าที่ อท 83/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท 40/2562 ระหว่าง พนักงานอัยการ 
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3  โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ 
จ าเลย  ที่ได้อ่านค าพิพากษาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 และหากต่อมาคดีนี้มีค าพิพากษาถึงที่สุดเป็นประการใด
แล้ว มหาวิทยาลัยจะรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
    

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
   ๓.๑  การรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  

       กรณีคณะศิลปศาสตร์ 
                รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร   น าเสนอที่ประชุม

เพ่ือทราบ  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2562                     
ระเบียบวาระที่ 3.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเบิกจ่ายโครงการ
ที่ด าเนินการไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0  กรณีคณะศิลปศาสตร์ และระเบียบวาระที่ 4.1.1.4 ขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม          
กรณีคณะศิลปศาสตร์ ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

ก. ระเบียบวาระที่ 3.2 ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อเบิกจ่ายโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖0  

 

 

                อนุมัต.ิ.. 



๑๔ 
  

   อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือเบิกจ่ายให้กับโครงการ
บริหารจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมค่าเบี้ยประกันภัย พรบ. และประกันภัยประเภทที่ ๑ เป็นจ านวน 
๕๑,๘๑๖.๓๒ บาท  (ส าหรับโครงการที่เหลือจ านวน ๖ โครงการ  เป็นจ านวน 367,460.02 บาท ผู้รับผิดชอบไม่ขอ
เบิกค่าใช้จ่ายจากทางราชการและขอส่งใช้คืนเงินยืมทดรองจ่ายทั้งจ านวน) 

กองแผนงานได้ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระที่ 3.2 
ดังกล่าวข้างต้น และขอรายงานผลการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 
   1. คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินงานการขอโอนงบประมาณรายจ่ายและการเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  จากโครงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายบุคลากร รหัสกิจกรรม 
010000030095  ไปยังโครงการบริหารจัดการภายใน รหัสกิจกรรม 010000030037 เป็นจ านวน 
51,816.32 บาท เพ่ือเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย พรบ.และประกันภัยประเภทที่ 1 ซึ่งเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว  
    2. คณะศิลปศาสตร์ รายงานผลการด าเนินการ เรื่อง การช าระเงินคืนเงินยืมทดรองจ่าย กิจกรรม/
โครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 367,460.02 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ที ่ โครงการ 
ผู้รับผิดชอบ

โครงการ 

ค่าใช้จ่าย
โครงการที่
ด าเนินการ

แล้วใน
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 

(บาท) 

ยืมเงิน/จ่ายคืน
เงินยืม (บาท) 

ไม่ได้ยืม
เงิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

1  โครงการวารสารศิลปศาสตร์ ปีท่ี 13 
เล่มที่ 2   

ผศ.ภาสพงศ์ ผิว
พอใช้  

53,590 34,000 19,590 
 

ใบส าคัญรับเงินท่ี 
2073/38 

2  โครงการปรับปรุ งหลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิตสาขาการท่องเที่ยว 
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ.2559  

นางสาวพัชรีธานี  14,668 14,668 - ใบส าคัญรับเงินท่ี 
2073/45  

3 กิจกรรมส่งเสริมพุทธศาสนา เนื่องใน
เ ท ศ ก า ล อ า ส า ฬ ห บู ช า แ ล ะ วั น
เข้าพรรษา 

นายกลม โสภาสิน 3,086 3,086 - ใบส าคัญรับเงินท่ี 
2073/43  

4 กิจกรรมท าบุญตักบาตรงานปีใหม่ 
คณะศิลปศาสตร์ประจ าปี พ.ศ.2560  

นางสาวกชพรรณ 
บุญฉลวย 

62,333 62,333 - ใบส าคัญรับเงินท่ี 
2135/10  

5 โครงการบริหารจัดการทั่วไป กิจกรรม
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

นางสาวกชพรรณ 
บุญฉลวย 

156,873.02 156,873.02 - ใบส าคัญรับเงินท่ี 
2135/09  

6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่แนว
ปฏิบัติที่ดีของผู้เกษียณอายุ ปี 2560 

นางสาวกชพรรณ 
บุญฉลวย 

76,910 76,910 - ใบส าคัญรับเงินท่ี 
2135/08  

รวม 367,460.02 347,870.02 19,590   
 

ทั้งนี้ คณะฯ ได้แนบเอกสาร/หลักฐานใบส าคัญรับเงินในการช าระคืนเงินยืมทดรองจ่าย เป็นจ านวน 
347,870.02 บาท ส่วนค่าใช้จ่ายที่ด าเนินการไปแล้ว ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 ที่เหลืออีกเป็นจ านวน      
19,590 บาท  (367,460.02 - 347,870.02) ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้ยืมเงินทดรองจ่ายและผู้รับผิดชอบ
โครงการเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนดังกล่าว 

         ข.ระเบียบ… 



๑๕ 
  

  ข.ระเบียบวาระที่ 4.1.1.4 ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม กรณีคณะศิลปศาสตร์ 

  1. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษ                                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน 20,000 บาท และพิจารณาอนุมัติการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการจัด
กิจกรรมดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน 20,000 บาท 
   2. อนุมัติการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ จากเงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสม เพ่ือใช้ในด าเนินการจัดโครงการกิจกรรมภาษาอังกฤษ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 80,000 
บาท 

 กองแผนงานได้ติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระที่ 
4.1.1.4 ดังกล่าวข้างต้น และขอรายงานผลการด าเนินการของคณะศิลปศาสตร์ ดังนี้ 

  1. คณะศิลปศาสตร์ ด าเนินงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย จากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพ่ือใช้เบิกจ่ายงบประมาณในการด าเนินการจัดกิจกรรม ในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2561 “กิจกรรมภาษาอังกฤษโดยใช้เงินบริจาคจากบริษัท IT Edusoft ” (กิจกรรมย่อยการบูรณาการค าศัพท์
โดยผูกโยงและถ่ายทอดเป็นเรื่องราวที่กลมกลืนกัน ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรศึกษาทั่วไป ในหัวข้อ 4 หัวข้อที่แตกต่าง
กัน) เป็นจ านวน 20,000 บาท เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายงานผลการ
ด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2562  กรณีคณะศิลปศาสตร์ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ติดตามการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของโครงการต่างๆ ให้
ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบและเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2562 กรณีคณะศิลปศาสตร์ และมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๓.๒  ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร กรณีผู้ด ารงต าแหน่งท่ีมีสิทธิ 
   ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน         
       นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได้เสนอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ วาระ 4.๑.๒.๑ เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจากเงินรายได้ กรณี ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง  
 
                 ตามประกาศ... 



๑๖ 
  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจาก
เงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร  

ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ข้อ 7 ก าหนดไว้ว่า “ข้าราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการบริหาร แต่ไม่มีสิทธิได้รับเงินประจ า
ต าแหน่ง ให้มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้าน
การบริหารจากเงินรายได้ตามอัตราที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้”  

มหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานด้านการ
บริหาร แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ตามความในข้อ 7 ดังกล่าว และมิได้มีการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนตั้งแต่
เดือนมกราคม 2562 เป็นต้นมา ประกอบกับต าแหน่งดังกล่าวมิใช่เป็นต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินประจ าต าแหน่ง
ตามท่ีกฎหมายการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา และท่ี ก.พ.อ. ก าหนด  

และในส่วนของงบประมาณ จากการตรวจสอบพบว่า คณะ/หน่วยงาน ได้ตั้งประมาณการรายจ่าย
ส าหรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว  

ทั้งนี้ ไม่ขัดกับแนวปฏิบัติการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่ง ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ตามหนังสือที่ ศธ 0509(5).2/ว 3 

ดังนั้น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
จึงมีมติเห็นชอบให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานด้านการบริหารแต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งตามอัตรา
ค่าตอบแทนที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารที่ได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วไปตามอัตราเดิมไปจนกว่าจะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งของคณบดี ส าหรับต าแหน่งที่ไม่มีวาระให้จ่ายเงินค่าตอบแทนไปจนกว่าจะก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนฯ ใหม่ 

กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่มีสิทธิได้รับ
เงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร ข้อ ๗ และบัญชีแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน  และเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นแล้ว รายละเอียดดังนี้ 

(๑)  ต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี อัตราการจ่ายค่าตอบแทนฯ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน 

คณะ วิทยาลัย ส านัก 
จ านวน

อัตรา (คน) 
อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

เกษตรศาสตร์ 1 3,500 
 (1) พัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 1 3,500 
วิทยาศาสตร์ 2 ๙,๐๐๐ 
 (1) แผนและงบประมาณ 1 4,500 



๑๗ 
  

คณะ วิทยาลัย ส านัก 
จ านวน

อัตรา (คน) 
อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

 (2) พัฒนานักศึกษา 1 4,500 
วิศวกรรมศาสตร์ 1 3,500 
 (1) พัฒนานักศึกษา 1 3,500 
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 3,500 
 (1) กิจการนักศึกษาและกายภาพสิ่งแวดล้อม 1 3,500 
เภสัชศาสตร์ 4 ๒๒,๔๐๐ 
(๑) กิจการนักศึกษา 1 5,600 
(๒) บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 1 5,600 
(๓) ฝ่ายวิชาการ 1 5,600 
(๔) พัฒนาวิชาชีพ 1 5,600 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 7 ๒๔,๕๐๐ 
(๑)  บริการการศึกษา 1 3,500 
(๒) กิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1 3,500 

(๓) งานคลังและพัสดุ 1 3,500 
(๔) งานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 1 3,500 
(๕) งานพัฒนานักศึกษา 1 3,500 

(๖) พันธกิจสังคม 1 3,500 
(๗) วางแผนและบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 3,500 
พยาบาลศาสตร์ 2 ๑๑,๒๐๐ 
(๑) แผนและประกันคุณภาพการศึกษา  1 5,600 
(๒)  พัฒนานักศึกษา 1 5,600 
ศิลปศาสตร์ 2 ๑๑,๒๐๐ 
(๑) ประกันคุณภาพการศึกษา 1 5,600 
(๒) กิจการนักศึกษา 1 5,600 
นิติศาสตร์ 1 5,600 
(1) กิจการนักศึกษา 1 5,600 
บริหารศาสตร์ 4 ๒๒,๔๐๐ 
(๑) บริหาร 1 5,600 
(๒) วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 1 5,600 
(๓) สื่อสารองค์กร 1 5,600 
(๔) พัฒนานักศึกษา 1 5,600 
รัฐศาสตร์ 1 3,600 
 (1) วิจัยบริการวิชาการ 1 3,600 
 (๒) พัฒนานักศึกษา ๑ ๓,๖00 
ผลรวมทั้งหมด 2๗  

    (๒) ต าแหน่ง... 



๑๘ 
  

(๒) ต าแหน่งหัวหน้าภาควิชา หัวหน้ากลุ่มวิชา หัวหน้าสาขาวิชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า อัตราการจ่ายค่าตอบแทนฯ ไม่เกิน ๕,๖๐๐ บาท/เดือน 

คณะ วิทยาลัย ส านัก จ านวนอัตรา (คน) 
อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

1. คณะเกษตรศาสตร์ 6 5,600 
2. คณะวิทยาศาสตร์ 4 5,600 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5 5,600 
4. คณะบริหารศาสตร์ 3 3,500 
5. คณะรัฐศาสตร์ 2 5,600 
6. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 5,600 
7. คณะเภสัชศาสตร์ 3 5,600 
8. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 2 5,600 
9. ส านักวิทยบริการ 2 3,500 
ผลรวมทั้งหมด 28  

 

(3) ต าแหน่งประธานหลักสูตร อัตราการจ่ายค่าตอบแทนฯ ไม่เกิน 3,0๐๐ บาท/เดือน 

คณะ วิทยาลัย ส านัก จ านวนอัตรา (คน) 
อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 11 3,000 
2. คณะศิลปศาสตร์ 14 3,000 
3. คณะบริหารศาสตร์ 8 3,000 
4. คณะรัฐศาสตร์ 4 3,000 
5. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2 3,000 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 3 3,000 
ผลรวมทั้งหมด 42  

 

(4) ต าแหน่งประธานสภาอาจารย์ อัตราไม่เกิน 5,600 บาท/เดือน  

หน่วยงาน จ านวนอัตรา (คน) 
อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

ส านักงานสภาอาจารย์ 1 5,600 
 

(5) ต าแหน่งประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ อัตราไม่เกิน 3,500 บาท/เดือน  

หน่วยงาน จ านวนอัตรา (คน) 
อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

ส านักงานสภาอาจารย์ 1 3,500 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
  

(6) ต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน สังกัดส านักงานอธิการบดี อัตราไม่เกิน 3,500 บาท/เดือน 

หน่วยงาน จ านวนอัตรา (คน) อัตราที่จ่าย 
(บาท/เดือน) 

1. ส านักงานอธิการบดี 1. หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ 3,500 
2. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 3,500 
3. หัวหน้าส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3,500 
4. หัวหน้าส านักงานรักษาความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 3,500 
5. หัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 3,500 
6. หัวหน้าส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 3,500 

 
7. หัวหน้าส านักงานส่งเสริมบริหาร งานวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3,500 

 8. หัวหน้าส านักงานพัฒนานักศึกษา 3,500 
 9. หัวหน้าส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 3,500 

 

ทั้งนี้ เหตุผลความจ าเป็นและภาระงานของต าแหน่งตามบัญชีแนบท้ายประกาศฯ ความคุ้มค่าคุ้มทุนของหลักสูตร และ
สถานะทางการเงิน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารที่ได้แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วไปตามอัตราเดิมไปจนกว่าจะครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งของคณบดี ส าหรับต าแหน่งที่ไม่มีวาระให้จ่ายเงินค่าตอบแทนไปจนกว่าจะก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
จ่ายค่าตอบแทนฯ ใหม่  

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขประกาศฯ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ และระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

หมายเหตุ ระเบียบวาระการประชุมนี้ ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ และศาสตราจารย์ระพีพันธ์ ปิตาคะโส 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  ขออนุญาตประธานที่ประชุมออกจากห้อง
ประชุม เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

 ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการจัดท าวิจัยสถาบันเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการมอบหมายภาระงานที่แตกต่างกันของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารในแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
และในต าแหน่งต่างๆ เช่น ผู้ช่วยคณบดี เป็นต้น และศึกษาวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางการบริหารงานของ                    
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๒. การเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานด้านการบริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับ
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่ตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไว้แล้วให้ด าเนินการ
เบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ ดังกล่าว จนถึงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ส าหรับในปีงบประมาณต่อไปให้ขึ้นอยู่กับสถานะ
ทางการเงินของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และมหาวิทยาลัย 
               ๓. มอบมหาวิทยาลัย... 



๒๐ 
  

๓. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน และเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานด้านการบริหาร ฉบับใหม่ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะท างาน ในเบื้องต้น 
ดังนี้ 
            1)  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย   ประธานคณะท างาน 
                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
               2)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  คณะท างาน  
                              กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

   มติที่ประชุม     อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๓.๓  การด าเนินงานเพื่อปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัย 
          ในก ากับของรัฐ 
     รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบ 
(ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... เพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ                 
สภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

(๑) ในการไปชี้แจง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในก ากับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อ  
กรรมาธิการ มหาวิทยาลัยควรมอบหมายให้ผู้แทนของมหาวิทยาลัยน าเสนออภิปรายเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการขอใช้
ที่ดินที่เป็นของกรมป่าไม้ต่อกรรมาธิการด้วย เพ่ือกรรมาธิการจักได้พิจารณาและให้ความเห็นว่ากรมป่าไม้จัก
ด าเนินการปรับเปลี่ยนการใช้พื้นที่ให้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้อย่างไร  

(๒) เห็นควรให้แก้ไขเพ่ิมเติม (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... หมวด ๑             
บททั่วไป หน้าที ๓ มาตรา ๑๓ แก้ไขเป็น “กิจการของมหาวิทยาลัยไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายว่าด้วยการ
คุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ แต่มหาวิทยาลัยอาจจัดสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์ให้กับ
พนักงานมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด” 

เนื่องจากผลการออกเสียงแสดงความเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ปรากฏว่าบุคลากรเสียงส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ร้อยละ ๕๖.๖๙) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ จึงได้มีมติเห็นชอบรายงานผลการออกเสียงแสดงความคิดเห็นของบุคลากร
ที่มีต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และอนุมัติให้ยุติการ
ด าเนินงานการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ยกเลิกประกาศฯ เรื่อง 
แต่งตั้ งคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัย  
ในก ากับของรัฐ วันที่ 4 กันยายน 2560 และประกาศฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการเพ่ือปรับเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัยฯ (ฉบับที่ 2) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งค าสั่งอ่ืนที่ออกตามความในประกาศดังกล่าว  

   คณะกรรมการ... 



๒๑ 
  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖2                
ได้พิจารณานโยบายและสาระส าคัญจากการบรรยายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก 
นายแพทย์อุดม คชินทร เรื่อง สถานภาพการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
นโยบายการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐให้ไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒          
ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมติที่ประชุมผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๑๒ แห่ง                   
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  จึงได้มีมติเห็นชอบในหลักการที่จะด าเนินการ
ปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1) ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ที่สภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้อง
กับกฎหมายที่ออกตามการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  

(2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มี (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562   

(3) เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  ที่ปรับแก้ไขตาม ข้อ (1) และ 
(๒) ต่อคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบเพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยมีรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย  เป็นประธานกรรมการ 
ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2562   

(4) เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
ระบบฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562  

(5) เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบแล้ว ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

(๑)  สรุปสาระส าคัญจากการบรรยายพิเศษของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ            
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
 (๑.๑) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ ได้ออกแบบ (Design) ให้เป็นกระทรวงเล็ก มีหน้าที่ในการ
สนับสนุน ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามภารกิจของตนเอง กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะสนับสนุน  
แต่ละมหาวิทยาลัยด าเนินการตามความถนัดและจุดแข็งของมหาวิทยาลัยให้สามารถก้าวไปข้างหน้าเพ่ือการพัฒนา
ประเทศต่อไป 

(๑.๒) มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องมุ่งเน้น (Focus) จุดแข็งของตนเอง ที่ตอบโจทก์ประเทศ และ
ยุทธศาสตร์ชาติ ต้องช่วยประเทศชาติให้พัฒนาขึ้นกว่าเดิม ถ้ามหาวิทยาลัยด าเนินการแล้วตอบยุทธศาสตร์ชาติ 
กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะจัดสรรงบประมาณให้ ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เป็นผู้ดูแลงบประมาณเกี่ยวกับการ
วิจัยและนวัตกรรม ในรูปแบบของ agenda-based     

(๑.๓) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะมุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ โดยมีส านักงานปลัดกระทรวง
เท่านั้นที่เป็นส่วนราชการ ส่วนงานที่เหลือต่อไปจะเป็นนอกระบบ เป็นองค์การมหาชน ส าหรับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยที่ยังไม่ออกนอกระบบ รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันให้ออกนอกระบบ แต่ข้อจ ากัดในขณะนี้ คือ 
ความพร้อมมีน้อยมากในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
 

   (๑.๔) กระทรวง… 



๒๒ 
  

(๑.๔) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยออกนอกระบบทุกมหาวิทยาลัย        
แต่ต้องมีความพร้อม เป็นสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวัง หากแต่ละมหาวิทยาลัยไปปรับกระบวนการและยกระดับตัวเองให้มีความ
พร้อมในการออกนอกระบบ รัฐบาลยินดีผลักดัน ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยใดมีความพร้อมขอให้ออกนอกระบบได้เลย 
และหากมหาวิทยาลัยพร้อมใจกันยื่นเสนอ พรบ. ออกนอกระบบเป็นกลุ่ม โอกาสผ่านจะสูง 

 (๒) มติที่ประชุมผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๑๒ แห่ง เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสรุปมีดังนี้ 

(๒.๑) ให้ผู้แทนมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม 12 แห่ง ประกอบด้วย ๑) มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ๒) มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๓) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ๔) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๕) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ๖) สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ๗) มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ๘) 
มหาวิทยาลัยนครพนม ๙) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๑๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ร าชมงคลธัญบุ รี  ๑๒ )  มหาวิทยาลั ยน เรศว ร  และผู้ แทนส านั ก ง านคณะกรรมการการ อุดมศึ กษา  
น าผลการประชุมไปเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

(๒.๒) มหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... มาที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือตรวจสอบ ภายในเดือนพฤษภาคม หรือ มิถุนายน ๒๕๖๒ และขอให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ไป
พร้อมกัน เพ่ือความสะดวกในการชี้แจงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา 

(๒.๓) ส าหรับตัวอย่าง พ.ร.บ. ของมหาวิทยาลัยที่ได้ออกนอกระบบไปแล้ว สามารถขอเอกสาร
ได้จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รายละเอียดตามรายงานการประชุมดังกล่าว ตามหนังสือมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ ศธ ๐๕๒๙/๐๕๑๗๓ วันที่ ๑ เมษายน 
๒๕๖๒ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

(1)  ปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ที่สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
กฎหมายที่ออกตามการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และพระราชบัญญัติวินัย
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2562  

(2)  จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มี ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562   

(3)  เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  ที่ปรับแก้ไขตาม ข้อ (1) และ (๒) 
ต่อคณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์ระบบเพ่ือจัดท าร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือการปรับเปลี่ยน
สถานภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยมีรองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย  เป็นประธานกรรมการ ภายในวันที่ 
21 มิถุนายน 2562   

(4)  เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการศึกษาวิเคราะห์
ระบบฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 มิถุนายน 2562  

(5)  เสนอ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ
แล้ว ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในต้นเดือนกรกฎาคม 2562 
 
 

                 ทั้งนี…้ 



๒๓ 
  

ทั้งนี้ ในการพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ขอความ
อนุเคราะห์รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาฯ และมหาวิทยาลัยจะได้แต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มีต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... และคณะท างานเพ่ือจัดท ากฎหมายล าดับรองตามล าดับต่อไป 

 

ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกวา้งขวาง ดังนี้ 
๑. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ

จุดเด่นจุดด้อยในการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
ไว้ดังนี้  

- ความเป็นอิสระทางวิชาการและคล่องตัวในการด าเนินงาน ทั้งในด้านการบัญญัติ กฎหมายและ
ระเบียบการด าเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และการปรับระบบบริหารเพ่ือรองรับภารกิจและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันท่วงที เช่น การจัดตั้งหรือยุบหน่วยงาน เป็นต้น  ซึ่งหากยังคง
สถานะมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ เป็นส่วนราชการแล้ว จะต้องด าเนินงานภายใต้
กฎหมายต่างๆ ที่ภาครัฐได้บัญญัติขึ้นเรื่อยๆ อาจส่งผลให้การด าเนินงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

- การบริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลเป็นวงเงินรวม (Block Grant) ท าให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สะสมได้ ไม่ต้องใช้จ่ายให้หมดภายในปีงบประมาณ ซึ่งงบประมาณท่ีสะสมดังกล่าวสามารถน ามา
จดัตั้งเป็นกองทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ เงื่อนไขของความส าเร็จ คือ สภามหาวิทยาลัยต้องเข้มแข็งและมีธรรมาภิบาล และการออกแบบ
ระบบการบริหารจัดการให้มีความรับผิดรับชอบ (Accountability) ของผู้บริหาร อีกทั้ง การสร้างความรู้ความเข้าใจ
กับบุคลากร 

๒. หลังจากที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับจุดเด่นจุดด้อยใน
การปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการไปเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐให้ที่ประชุม           
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบแล้ว และประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีการสอบถามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยในที่ประชุม โดยประธานสภาอาจารย์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปรับเปลี่ยน
สถานภาพมหาวิทยาลัยฯ โดยแสดงความกังวลในเรื่องระยะเวลาที่จะท าความเข้าใจกับประชาคม แต่ในขณะนี้
ประชาคมเองก็ยอมรับแล้วว่า มหาวิทยาลัยมีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยฯ เป็นมหาวิทยาลัย
ในก ากับของรัฐ แต่อาจมีบางประเด็นที่ประชาคมประสงค์จะให้มีการปรับปรุง/แก้ไขใน (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ 
หากมหาวิทยาลัยได้ชี้แจงต่อประชาคมอย่างทั่วถึงแล้ว ประชาคมจะมีความเข้าใจในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
มากขึ้น และจะเป็นผลดีต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

๓. มอบมหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงานและระยะเวลาที่ก าหนด  
 

   มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

           ระเบียบวาระท่ี  ๔...  



๒๔ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 

   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
          ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2  
                                                      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย  โดยมีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560  ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ  ซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   

 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 
(Government Fiscal Management Information System : GFMIS)  และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้ )               
มาจากระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2.ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 
- บทสรุปและวิเคราะห์งบการเงิน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ส าหรับ
รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2562 
  ๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562  (UBUFMIS) 
  3. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยติดตามตรวจสอบรายงานสถานะเงินฝากคงเหลือของสถานปฏิบัติการโรงแรม

และการท่องเที่ยว และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรายงานสรุปรายรับ – รายจ่าย ของ                  
คณะ/หน่วยงาน จากระบบ UBUFMIS (เงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) กรณี  คณะศิลปศาสตร์                           
คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และส านักวิทยบริการ ที่มสีถานะทางการเงินที่ติดลบ 

 

                 ๒. มอบมหาวิทยาลัย… 



๒๕ 
  
   ๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมในส่วนผลการด าเนินงาน ค่าใช้จ่าย รายการ
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ที่มีการใช้จ่ายในรายการดังกล่าวจ านวนมาก คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๙๖ ของ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะการบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

 มติที่ประชุม     เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

   

   ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการตรวจสอบงบการเงิน และรายงานผลการวิเคราะห์ 
           งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
                           คณบดีคณะรัฐศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วน งานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ                   
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน 
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้น ๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็น
ผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้
ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบวัน
นับวันสิ้นปีบัญชีและระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ ๕๑ เมื่อถึงงวดการบัญชีให้ส่วนราชการ 
จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานและหมายเหตุประกอบงบ นั้น 
 เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเงินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓๔๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ และรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อ
วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ และคณะท าการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งส านักงานตรวจสอบภายในรายงานการสอบทาน
งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะรัฐศาสตร์  ตามบันทึกข้อความที่                                  
ศธ ๐๕๒๙.๑.๓/๖๓ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยสรุปดังนี้ 
 

๑. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ 
รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากการจัดการศึกษา       ๑๙,๘๒๔,๔๘๕.๐๐ บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ   ๑๐๓,๒๐๒.๘๒ บาท 
รายได้อ่ืน ๆ     ๒๑๗,๗๗๕.๓๓ บาท 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน      ๒๑,๖๖๗,๒๖๓.๑๕ บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  
 ค่าใช้จ่ายด้ายบุคลากร   ๑๑,๒๓๖,๙๔๖.๔๕ บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ภายในประเทศ     ๑๕๒,๓๕๘.๐๐ บาท 
 ค่าใช้จ่ายเดินทาง-ภายในประเทศ       ๑๙,๖๖๒.๙๕ บาท 
 

        ค่าตอบแทน… 



๒๖ 
  

 ค่าตอบแทน        ๕๙๑,๔๑๗.๒๕ บาท 
 ค่าใช้สอย        ๕๔๙,๗๕๓.๔๙ บาท 
 ค่าวัสดุ          ๘๖,๑๗๓.๐๕ บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค        ๙๖๑,๖๐๐.๙๘ บาท 
 ค่าใช้จ่ายโครงการ     ๑,๐๘๐,๒๕๖.๗๔ บาท 
 ค่าเสื่อมราคา      ๓,๙๙๓,๓๑๕.๖๘ บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน          ๑๘,๙๓๐,๖๔๔.๕๙ บาท  
 รวมรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย            ๒,๗๓๖,๖๑๘.๕๖ บาท 
 

๒. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
สินทรัพย์หมุนเวียน    ๒๕,๕๓๐,๙๐๗.๓๒ บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    ๕๑,๖๘๘,๖๔๙.๑๔ บาท 
รวมสินทรัพย์    ๗๗,๒๑๙,๕๕๖.๔๖ บาท  
หนี้สินรวม                  ๙๕๕,๐๒๓.๖๒ บาท 
ส่วนทุน     ๗๖,๒๖๔,๕๓๒.๘๔ บาท  
รวมหนี้สินและทุน    ๗๗,๒๑๙,๕๕๖.๔๖ บาท 
 

        ๓. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๓.๑ การวิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน 

        - ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์ มีสินทรัพย์รวม จ านวน ๗๗,๒๑๙,๕๕๖.๔๖ บาท  
เพ่ิมขึ้น ๓๓,๑๙๒,๙๕๖.๐๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๗๕.๓๙ เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากออมทรัพย์ใน
ธนาคารพาณิชย์ ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 

- ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์ มีหนี้สินรวมจ านวน ๙๕๕,๐๒๓.๖๒ บาท คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ ๑.๒๔ ของหนี้สินและส่วนทุน ลดลง ๑๕,๔๘๙,๑๒๒.๑๓ บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๙๔.๑๙  
เมื่อเทียบกับปีก่อน หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

- ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์ มีส่วนทุนรวม ๗๖,๒๖๔,๕๓๒.๘๔ บาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ ๙๘.๗๖ ของหนี้สินและส่วนทุน เพ่ิมขึ้น ๔๘,๖๘๒,๕๘๔.๓๕ บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ๑๗๖.๕๐ บาท         
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการรับโอนอาคาร สิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 

๓.๒ การวิเคราะห์จากผลการด าเนินงาน 
- ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน  

๒,๗๓๖,๖๑๘.๕๖ บาท ลดลง ๒๒,๔๕๐,๔๙๕.๗๔ บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ (๘๙.๑๓) เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากมีรายได้จากการจัดการศึกษาลดลง  

- ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน  
๒๑,๖๖๗,๒๖๓.๑๕ บาท ลดลง ๒๒,๔๙๗,๓๑๑.๖๑ บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ (๕๐.๙๔)  เมื่อเทียบกับปีก่อน 
ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการจัดการศึกษา 

- ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ คณะรัฐศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานสุทธิ จ านวน  
๑๘,๙๓๐,๖๔๔.๕๙ บาท ลดลง ๔๖,๘๑๕.๘๗ บาท หรือ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ (๐.๒๕) เมื่อเทียบจากปีก่อน            
ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายบุคลากร และค่าเสื่อมราคา  
 

๓.๓ การวิเคราะห์… 



๒๗ 
  

 ๓.๓ การวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงิน 
        ๓.๓.๑ การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น ๒๖.๗๓ เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๒๔.๙๒ เท่า แสดงว่าคณะฯ        
มีความคล่องตัวทางการเงินเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเป็น  ๒๖.๖๔ เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๒๔.๘๔ เท่า แสดงว่า 
คณะฯ มีคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน หรือมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด 
ให้ได้เร็ว เนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า ๑ 

๓.๓.๒ การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
- อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  คณะรัฐศาสตร์ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิด

รายได้ ๐.๒๘ เท่า ลดลงจากปีก่อน ๐.๗๒ เท่า แสดงว่าคณะฯ สามารถใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้
ลดลง 

- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้และระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้๕๔.๘๒ รอบ แต่ละ 
รอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ ๖.๖๖ วัน ถือว่ามีประสิทธิภาพลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน มีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 
๗๐.๙๕ รอบ และแต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ ๕.๑๔ วัน ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืมลดลง และใช้
ระยะเวลาในการเก็บหนี้เพิ่มขึ้น 

๓.๓.๓ อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ๐.๐๑ เท่า ลดลงจากปีก่อน ๐.๕๘ เท่า แสดงว่าคณะฯ มีความเสี่ยง 

ในการก่อหนี้ลดลงและคณะฯ ยังมีความสามารถในการก่อหนี้เพิ่มข้ึนในอนาคต 
- อัตราส่วนหนี้รวมต่อสินทรัพย์ ๐.๐๑ เท่า ลดลงจากปีก่อน ๐.๓๖ เท่า แสดงว่า คณะฯ ม ี

การช าระหนี้กองคลังในส่วนเจ้าหนี้-กองคลัง ท าให้คณะฯ ภาระมีหนี้สินลดลง และมีโอกาสยืมเงินจากกองคลังในครั้ง
ต่อไปได้มากข้ึน 

๓.๓.๔ ความสามารถในการหาก าไร 
- อัตราก าไรต่อรายได้ ๑๒.๖๓ % ลดลงจากปีก่อน ๔๔.๔๐  % แสดงว่าคณะฯ มีผลตอบแทน 

ในการท าก าไรลดลง เนื่องจากมีรายได้จากกการด าเนินงานลดลง  
- อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ ๓.๕๔ % ลดลงจากปีก่อน ๕๓.๖๗ % แสดงว่าคณะฯ มี

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่อยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรลดลง 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน  และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชีและรายงานผลการด าเนินงานต่อ

สภามหาวิทยาลัย 
๒. มอบคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการประมาณการรายรับและรายจ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต       

จากจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษาต่อไป และวิเคราะห์สถานะทางการเงินของ
คณะเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 

  มติที่ประชุม      เห็นชอบ  และมอบคณะรัฐศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

                    ๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติ... 



๒๘ 
  

๔.๑.๑.๓  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
           รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
           กรณีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

      รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ตั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 163,304,709.74 บาท ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
แต่เนื่องจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการจัดการเ รียน
การสอน คือ กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตา จ านวน 20 เครื่อง เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท ซึ่งกล้อง
จุลทรรศน์ที่มีอยู่จ านวนไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่ต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการเรียนการสอน อีกทั้งกล้อง
จุลทรรศน์เดิมที่มีอยู่มีความเสื่อมคุณภาพตามระยะเวลาที่ใช้ งานมาหลายปี ดังนั้น จึงมีความต้องการจัดหากล้อง
จุลทรรศน์เพ่ิมเติมให้มีจ านวนที่เพียงพอและมีคุณภาพดีเหมาะสม ทั้งในด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยร่วมด้วย  
  ประกอบกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ ได้ย้ายการให้บริการแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก 
คลินิกพิเศษ แผนกเภสัชกรรม และห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จากอาคารผู้ป่วยนอกมายังอาคารโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อาคาร 8 ชั้น) ซึ่งเริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่  24 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโดยใช้พ้ืนที่ชั้น 
1 - 3 ซึ่งภายในพ้ืนที่ดังกล่าวยังไม่มีการติดตั้งสายอินเตอร์เน็ตและสายไฟฟ้า และไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
ห้องคลังยาและเวชภัณฑ์เพ่ือรับรองการใช้งานอย่างครบถ้วน อีกทั้งเพ่ือให้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลได้รับการออกแบบ
และปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการของสถานพยาบาลที่มีคุณภาพ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการออกแบบภายในอาคารส าหรับพ้ืนที่ชั้น 8 หอผู้ป่วยพิเศษ รวม
งบประมาณเพ่ือการติดตั้งระบบประกอบอาคารและการออกแบบพ้ืนที่ภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ เป็นจ านวน 
797,000 บาท (ตามบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.16.1.7/013 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) 
 

ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารสุข จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมคงเหลือ (ที่อยู่
มหาวิทยาลัย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 1,897,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเจ็ด
พันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ตารางท่ี 1...



๒๙ 
  
ตารางท่ี 1 รายละเอียดการแผนการใช้จ่ายและเหตุผลความจ าเป็นที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม 

โครงการ งบรายจ่าย 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการเงินและ

ทรัพย์สิน ฉบับที่ 2 ข้อ 
20 

เหตุผลความจ าเป็น ช่วงเวลาด าเนิน 

ข้อประกอบการพิจารณา 

ใบเสนอ
ราคา 

แบบรูป BQR 

โครงการ
จัดซื้อ
ครุภัณฑ์
การศึกษา 

ครุภัณฑ์ กล้อง
จุลทรรศน์ชนิด 
2 กระบอกตา 
(จ านวน 20
เครื่อง / เครื่อง
ละ55,000
บาท 

1,100,000  ข้อ (3 ) จัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็นในการจัดการเรียน
การสอนและการ
ด าเนินงาน 

กล้องจุลทรรศน์ที่มีอยู่มีจ านวนไม่เพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษาที่ต้องใช้กล้องฯ ในการเรียน
การสอน อีกทั้งกล้องฯ เดิมที่มีอยู่มีความเสื่อม
คุณภาพตามระยะเวลาที่ใช้งานมาหลายปี 
ดังนั้นจงึมีความต้องการจัดหากล้องฯ เพิ่มเติม
ให้มีจ านวนที่เพียงพอและมีคุณภาพดีเหมาะสม
ทั้งในด้านการเรียนการสอนและงานวิจยัร่วม
ด้วย วิทยาลัยฯ ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่
ถ้วนรอบคอบตามหลักวิชาการและประโยชน์
จากการใช้งานแล้ว มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ
กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตา จ านวน 
20 เคร่ือง เพื่อตอบสนองต่อการเรียนการสอน
แก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้สอนอันเป็นพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง
ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจ้างและ

1 มี.ค.62-30 
เม.ย.62 
(เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมหมายเลข 
5) 

 3 ร้าน 
 
 
 
(เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
หมาย 
เลข 9) 

    



๓๐ 
  

โครงการ งบรายจ่าย 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการเงินและ

ทรัพย์สิน ฉบับที่ 2 ข้อ 
20 

เหตุผลความจ าเป็น ช่วงเวลาด าเนิน 

ข้อประกอบการพิจารณา 

ใบเสนอ
ราคา 

แบบรูป BQR 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 4) 

โครงการ
ให้บริการ
ทาง
การแพทย์ 

ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมา
ปรับปรุงสาย
อินเตอร์เน็ต
และสายไฟฟา้ 
(1 งาน) 

360,000 ข้อ (2) เพื่อก่อสร้าง ต่อ
เติมปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

เนื่องจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานไีด้ยา้ยการให้บริการแผนก
อุบัติเหตุฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยนอก คลินิกพิเศษ 
แผนกเภสัชกรรม และห้องปฏิบตัิการเทคนิค
การแพทย์มายังสถานที่แห่งใหม่ อาคาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อาคาร 
8 ชั้น) เร่ิมเปิดบริการตั้งแต่วนัที่ 24 ธันวาคม 
2561 โดยใช้พื้นทีช่ั้น 1 - 3 ซึง่ภายในพืน้ที่
ดังกล่าวยังไม่มีการติดตัง้สายอินเตอร์เน็ตและ
สายไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานอย่างครบถ้วน 
จึงขอใช้เงินคงเหลือสะสมเพื่อด าเนินการจา้ง
เหมาบริการติดตั้งสายอินเทอร์เน็ตและ
สายไฟฟ้า ซึ่งเมื่อด าเนนิการเสรจ็สิ้นจะ
สามารถใช้งานพืน้ทีไ่ด้ครบถ้วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพื้นที่ชัน้ 3 ซึ่งเป็นที่ตั้งของคลินิกพิเศษ 
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4) 

1 ก.ค.62 - 31 
ก.ค.62  
 
(เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมหมายเลข 
5) 

 1 ร้าน 
 
 
(เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
หมาย 
เลข 9) 

    



๓๑ 
  

โครงการ งบรายจ่าย 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการเงินและ

ทรัพย์สิน ฉบับที่ 2 ข้อ 
20 

เหตุผลความจ าเป็น ช่วงเวลาด าเนิน 

ข้อประกอบการพิจารณา 

ใบเสนอ
ราคา 

แบบรูป BQR 

  สิ่งก่อสร้าง ค่าออกแบบ
ตกแต่งภายใน
อาคาร
โรงพยาบาล 
(1 งาน) 

192,000  ข้อ (2) เพื่อก่อสร้าง ต่อ
เติมปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

ตามที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานไีด้
ย้ายที่ท าการโดยเปดิให้บริการ ณ อาคาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (อาคาร 
8 ชั้น) ซึ่งในการใช้งานอาคารดังกล่าว 
โรงพยาบาลได้มีแผน และด าเนนิการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ครุภัณฑ์ส านักงาน 
วัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่ก าหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ดี
เพื่อให้การบริการทางการแพทย์ของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในดา้น
อาคารสถานที่มีคุณภาพและสอดคล้องตาม
มาตรฐาน จึงขอใช้เงินสะสมคงเหลือเพื่อจ้าง
เหมาบริการออกแบบตกแต่งภายในอาคาร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้
โรงพยาบาลมพีื้นที่ภายในอาคารที่ได้รับการ
ออกแบบและปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสม
และสอดคล้องกับมาตรฐานการให้บริการของ
สถานพยาบาลที่มีคุณภาพ โดยจะเป็นการ
ออกแบบภายในอาคารส าหรับพื้นที่ชัน้ 8 หอ

1 ก.ค.62 - 31 
ส.ค.62  
 
(เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมหมายเลข 
5) 

    
 
 
 
 
 
(เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
หมาย 
เลข 8) 

  
 
 
 
 
 
(เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
หมาย 
เลข 8)  



๓๒ 
  

โครงการ งบรายจ่าย 
รายการ
ค่าใช้จ่าย 

งบ 
ประมาณ 
(บาท) 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการเงินและ

ทรัพย์สิน ฉบับที่ 2 ข้อ 
20 

เหตุผลความจ าเป็น ช่วงเวลาด าเนิน 

ข้อประกอบการพิจารณา 

ใบเสนอ
ราคา 

แบบรูป BQR 

ผู้ป่วยพิเศษ เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้
ภายในปีงบประมาณ 2563 (เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 4) 

  ครุภัณฑ์ เครื่องปรับอาก
าศห้องคลังยา
และเวชภัณฑ ์
(1 ระบบ) 

245,000 ข้อ (2) เพื่อก่อสร้าง ต่อ
เติมปรับปรุงอาคารและ
สิ่งก่อสร้าง เพื่อประโยชน์
ในการด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

ห้องคลังยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 ของ
อาคาร โดยเป็นห้องขนาด 130 ตารางเมตร 
สามารถเก็บยาและเวชภัณฑ์ได้เพียงพอกับการ
ให้บริการ รวมถึงขณะนี้ได้ด าเนนิการติดตั้งชั้น
วางยา ชั้นวางเวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ควบคุม
ความชื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการ
รักษาสภาพของยาและเวชภัณฑ์ให้สามารถใช้
งานได้เป็นปกติ จ าเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิให้
อยู่ในระดับเหมาะสมตลอด 24 ชั่วโมง จงึขอ
ใช้เงินสะสมคงเหลือเพื่อจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศจ านวน 3 เคร่ือง พร้อม
ติดตั้ง ส าหรับใช้งานที่ห้องดังกล่าว 
(เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 4) 

1 ส.ค.62 - 31 
ส.ค.62 
 
(เอกสาร
ประกอบการ
ประชุมหมายเลข 
5) 

 3 ร้าน 
 
 
 
(เอกสาร
ประกอบ
การ
ประชุม
หมาย 
เลข 9) 

    

รวม 1,897,000  



๓๓ 
  
ตามบันทึกข้อความ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ที่ ศธ 0529.16.1.5/0126 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่องขอ
ข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีบัญชีเงินฝากส่วนกลาง -กองคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 
2561 เป็นจ านวน 85,918,437.80 บาท (แปดสิบห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสี่ร้อยสามสิบเจ็ดบาทแปดสิบ
สตางค์) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติให้ใช้ข้อมูลมีบัญชีเงินฝากส่วนกลาง -กองคลัง ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562  
 ทั้งนี้ กองคลัง จึงได้สรุปข้อมูลเงินฝากส่วนกลาง-กองคลังของวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2562 บัญชีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง มียอดคงเหลือหลังภาระผูกพัน เป็นจ านวน 75,428,333.08 บาท 
(เจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบสามบาทแปดสตางค์) ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม (ที่อยู่
มหาวิทยาลัย) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม เป็นจ านวน 1 ,897,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่น
เจ็ดพันบาทถ้วน)  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา อนุมัติการใช้ เงินรายได้คงเหลือสะสม                                    
(ที่อยู่มหาวิทยาลัย) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ เป็นจ านวน 1,897,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการใช้รายได้คงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัย นั้น ควรน ามาใช้จ่ายใน
รายการที่ส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินการ ทั้งนี้ ควรวางแผนการใช้จ่ายตั้งแต่ต้นปีงบประมาณและบรรจุรายการ
ค่าใช้จ่ายไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ ส าหรับ คณะ/หน่วยงาน ที่เสนอ
ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมในระหว่างปีงบประมาณ ต้องพิจารณาถึงการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
 

    มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๔.๑.๑.๔  รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒  
                (ณ ๓๑ มีนาคม  ๒๕๖๒) 
   รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ เห็นชอบมาตรการด้าน
การงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนแม่บท โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไม่รวมงบกลาง) ประกอบด้วย การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่าย
ประจ า เป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ และรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีต่อส านัก
งบประมาณ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการติดตามและประเมินผลตามแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
นั้น  
 มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) ดังนี้ 
 
 

                                                     จากผลการ… 



๓๔ 
  
                จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๒ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย 
๔๘๐,๐๘๒,๖๒๗.๑๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๒๔ เกินเป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๑.๒๔ (เป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๕๔.๐๐) โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด 

ก. รายจ่ายประจ า ๗๑๑,๗๖๙,๗๐๐ ๔๔๔,๙๖๗,๖๒๑.๒๔ ๒๖๖,๘๐๒,๐๗๘.๗๖ ๖๒.๕๒ ๕๗.๐๐ 

งบบุคลากร ๒๓๐,๔๕๙,๕๐๐ ๑๒๔,๗๒๓,๓๙๐.๒๓ ๑๐๕,๗๓๖,๑๐๙.๗๗  ๕๔.๑๒  
งบด าเนินงาน ๙๑,๓๕๓,๕๐๐ ๒๕,๖๒๑,๐๕๙.๑๗ ๖๕,๗๓๒,๔๔๐.๘๓  ๒๘.๐๕  
งบเงินอุดหนุน ๓๕๒,๗๕๐,๘๐๐ ๒๖๔,,๓๙๔,๘๐๐.๐๐ ๘๘,๓๕๖,๐๐๐.๐๐ ๗๔.๙๕  
งบรายจ่ายอื่น ๓๗,๒๐๕,๙๐๐ ๓๐,๒๒๘,๓๗๑.๘๔ ๖,๙๗๗,๕๒๘.๑๖ ๘๑.๒๕  

ข. รายจ่ายลงทุน ๑๕๗,๒๗๙,๖๐๐ ๓๕,๑๑๕,๐๐๕.๙๒ ๑๒๒,๑๖๔,๕๙๔.๐๘ ๒๒.๓๓ ๔๕.๐๐ 

รวม ๘๖๙,๐๔๙,๓๐๐ ๔๘๐,๐๘๒,๖๒๗.๑๖ ๓๘๘,๙๖๖,๖๗๒.๘๔ ๕๕.๒๔ ๕๔.๐๐ 
 

- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน ๗๑๑,๗๖๙,๗๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๔๔,๙๖๗,๖๒๑.๒๔ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๒ เกินเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  ร้อยละ  ๕.๕๒  (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๕๗) 

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน ๑๕๗,๒๗๙,๖๐๐ บาท ลงนามครบทุกรายการ เบิกจ่าย 
๓๕,๑๑๕,๐๐๕.๙๒ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๓๓ ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๒๒.๖๗ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 
๔๕.๐๐)  

ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
   รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๗  คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าร้อย
ละ ๕๗ มี ๑๑ หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ ๕๗ มี ๔ หน่วยงาน  ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน  (ร้อยละ) 
๑. คณะพยาบาลศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ 

๒. คณะศิลปประยุกต์ฯ ๑๐๐.๐๐ 
๓. คณะบริหารศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ 

๔. คณะรัฐศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ 

๕. ส านักทรัพย์สินฯ ๙๙.๙๙ 

๖. คณะนิติศาสตร์ ๘๑.๔๑ 

๗. คณะศิลปศาสตร์ ๘๐.๒๔ 

๘. คณะเภสัชศาสตร์ ๗๐.๑๓ 

๙. คณะเกษตรศาสตร์ ๖๔.๗๙ 
๑๐. หน่วยงานกลาง ๖๒.๑๖ 
๑๑. คณะวิทยาศาสตร์ ๕๘.๒๗ 
๑๒. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๔๗.๓๔ 
๑๓. ส านักวิทยบริการ ๔๔.๗๔ 
๑๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔๔.๔๗ 
๑๕. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ๓๕.๒๙ 

รวม ๖๒.๕๒ 

 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๗ 



๓๕ 
  
รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๔๕ คณะที่ได้รับการจัดสรรมี ๖ หน่วยงาน มีผลการ
เบิกจ่ายสูงกว่าร้อยละ ๔๕ มี ๑ หน่วยงาน และต่ ากว่าร้อยละ ๔๕ มี ๕ หน่วยงาน    ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

   ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ ๕๔ คณะที่มีผลการเบิกจ่าย        
สูงกว่าร้อยละ ๕๔ มี ๑๑ หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ ๕๔  มี ๕ หน่วยงาน  ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน  (ร้อยละ) 
๑. คณะศิลปประยุกต์ฯ ๑๐๐.๐๐ 
๒. คณะบริหารศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ 

๓. คณะรัฐศาสตร์ ๑๐๐.๐๐ 

๔. ส านักทรัพย์สินฯ ๙๙.๙๙ 

๕. คณะพยาบาลศาสตร์ ๙๗.๗๙ 

๖. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ๘๔.๕๙ 

๗. คณะนิติศาสตร์ ๘๑.๔๑ 

๘. คณะศิลปศาสตร์ ๘๐.๒๔ 

๙. คณะเกษตรศาสตร์ ๖๔.๗๙ 

๑๐. หน่วยงานกลาง ๖๐.๗๑ 

๑๑. คณะวิทยาศาสตร์ ๕๘.๒๗ 

๑๒. ส านักวิทยบริการ ๔๔.๗๔ 

๑๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔๔.๔๗ 

๑๔. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๓๔.๓๘ 

๑๕. คณะเภสัชศาสตร์ ๒๑.๓๖ 

๑๖. อุทยานวิทยาศาสตร์ ๑๒.๙๑ 
รวม ๕๕.๒๔ 

 

 ส าหรับหน่วยงานที่เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ได้จัดท าแผนการเบิกจ่าย                           
แต่ละเดือน  
 
 
 
                  ทั้งนี…้ 

คณะ/หน่วยงาน งบรายจ่ายประจ า 
(ร้อยละ) 

๑. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ๙๙.๕๔ 
๒. หน่วยงานกลาง ๓๘.๖๙ 
๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๒๘.๓๒ 
๔. คณะพยาบาลศาสตร์ ๒๓.๑๔ 

๕. อุทยานวิทยาศาสตร์ ๑๒.๙๑ 

๖. คณะเภสัชศาสตร์ ๐ 

รวม ๒๒.๓๓ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๔๕ 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๕๔  



๓๖ 
  
 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยมีเงินกันเบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑                       
ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน ๓ รายการ วงเงิน ๑๑,๘๕๗,๗๓๐ บาท คือ โครงการปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม                     
โครงการก่อสร้างอาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม ระบบบริการนักศึกษาแบบ One  stop  Service                
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ได้ด าเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นไตรมาสที่ ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
   

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยแจ้ง คณะ วิทยาลัย และส านัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายเร่งด าเนินการ

เบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนดไว้  และวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท าให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
พร้อมทั้งเสนอแนวทางการด าเนินงาน ทั้งนี้ ในส่วนงบด าเนินงาน ให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เร่งเบิกจ่ายงบด าเนินงาน
จากงบประมาณแผ่นดินก่อนที่จะเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ส าหรับงบลงทุน มหาวิทยาลัยควรมี
คณะท างานเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ ของการบริหารสัญญาและเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑.๑.๕  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม  
             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  
ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการ
พิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ซึ่งในไตรมาสที่ 2 มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมี
วงเงินเพ่ิมเติม จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 360 ,100 บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)               
สรุปได้ดังนี้ 
 

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ค่าลงทะเบียน โครงการอนุรักษ์
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอีสาน : 
ไหว้พระ น าฮอย 
มูนมัง พุทธศิลป์
อีสาน 

แต่เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องด าเนินโครงการ
ภายใต้แผนการจัดหารายได้โครงการสร้าง
ร า ย ได้ จ า ก ก า ร บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ต า ม ที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความ
เห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อ
วันที่  29 มิ.ย.61 โดยใช้งบประมาณจาก
รายรับจากค่าลงทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ คณะฯ
ได้รับความเห็นชอบการปรับแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จาก
ค่าลงทะเบียนแล้ว จ านวน  31,200 บาท ใน

35,100 



๓๗ 
  

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 2 เม.ย.62 และ 
จ า น ว น  3 , 9 0 0  บ า ท  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  
6/2562 เมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 และได้รับเงิน
สนับสนุนจากสมาคมสถาปนิกแห่งประเทศไทย 
อีกจ านวน 50,000 บาท รวมงบประมาณทั้ง
โครงการ เป็นจ านวน 85,100 บาท 

2. โครงการ
อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

เงินสนับสนุน
การวิจัย 

โครงการบริหาร
จัดการทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

เป็นรายรับที่ได้จากการอนุญาตให้ผู้ประกอบ 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งต้องจัด 
สรรให้แก่ นักวิจัย : คณะ : มหาวิทยาลัย ใน
สั ดส่ วน  70  :  15  :  15 ตามระ เบี ยบ
มหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 ในข้อ 18 
ก าหนดให้มีการจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิได้รับจาก
รายได้สุทธิ ให้แก่ นักวิจัย : คณะ : มหาวิทยาลัย
ในสัดส่วน 70 : 15 : 15  
ซึ่งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มิได้ตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายดังกล่าวไว้ ดังนั้น เพ่ือ
จัดสรรให้แก่ นักวิจัย : คณะ : มหาวิทยาลัย ใน
สัดส่วน 70 : 15 : 15 ดังนี้ 

1) เพ่ือจ่ายให้นักวิจัย 70%  
        เป็นจ านวนเงิน 227,500 บาท  

2) เพ่ือจ่ายให้คณะ/หน่วยงาน 15% 
เป็นจ านวนเงิน 48,750 บาท 

3) เพ่ือจ่ายให้มหาวิทยาลัย 15% 
        เป็นจ านวนเงิน 48,750 บาท 
รวมเป็นงบประมาณท้ังสิ้น 325,000 บาท 

325,000 

รวมทั้งสิ้น 360,100 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นจ านวน 360,100 บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)   
     

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 
 
 
 

                     4.1.๑.๖  รายงาน... 



๓๘ 
  

           4.1.๑.๖  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
              ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

         รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร  น าเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) และ           
กองแผนงานแจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือทราบและด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย      
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
มี 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
1.1) ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1.2) ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น 

 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
2.1) ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.2) ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
2.3) ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลา 

ที่ก าหนด 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
มี 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
3.1) จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ล้านบาท) 
3.2) ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 
3.3) ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 

กองแผนงานเสนอผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุม         
ครั้งที่ 6/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม  ๒๕๖2 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้เพ่ิมข้อมูลการรายงานผลกิจกรรมที่
สร้างรายได้ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ณ สิ้นไตรมาส 2 เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป กองแผนงานได้แจ้ง   
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือจัดท าข้อมูลสรุปกิจกรรมการหารายได้ ณ สิ้นไตรมาส 2 และส่งข้อมูลมายังกองแผนงาน  

บัดนี้ กองแผนงานได้จัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

      ตารางท่ี 1...   



๓๙ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานภาพรวมตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

ประเภท ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 1 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 2 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ที่ 3 

รวม ร้อยละ 

ตั วชี้ วั ดที่ บรรลุ ผลการด า เนิน งานตามค่ า
เป้ าหมายที่ ก าหนด และยั ง ไม่สิ้ นสุ ดการ
ด าเนินงาน 

1 - 1 2 25.00 

ตัวชี้ วัดที่ อยู่ ระหว่ างด า เนินงานและยั ง ไม่
บรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด 

1 3 2 6 75.00 

รวม 2 3 3 8 ๑๐๐.00 
 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ 
สิ้นไตรมาส มีจ านวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด และยังไม่สิ้นสุด
การด าเนินงาน จ านวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลตาม         
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         ตารางท่ี 2… 
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2  
 

 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 2)

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

1.1) การสร้างรายได้
จากการจัดการศึกษา

(1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ
(2) การเพ่ิมอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
(3) การบริหารจัดการลูกหนี้ค้างช าระ
(4) การรับนักศึกษาต่างชาติ

เงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา (บาท)

  560,065,100.00     270,136,900.00

ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 59                     59.79
ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ร้อยละ 41                      40.21

รวมเงินรายได้จาก
แหล่งอ่ืน (บาท)

  298,284,180.00     181,694,962.10

(5) การเปิดหลักสูตรส าหรับวัยท างาน
(6) การเปิดหลักสูตรทีใ่ช้การจัดการศึกษา
แบบดิจิทลั
(7) เปิดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด (หลักสูตรพันธ์ุใหม)่

จ านวนเงินรายได้จาก
การบริหารจัดการ
หลักสูตร Non 
Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 
(บาท)

         18,887,600            100,000.00

1.2) จัดกิจกรรมพิเศษ
เพ่ือหารายได้โดยศิษย์
เก่า และแหล่งทนุ
บริจาคอ่ืนๆ

(1) การระดมทนุจากศิษย์เก่า
(2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดย
ศิษย์เก่า
(3) การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอ่ืน 
รวมทัง้ทนุการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก
 เช่น งบประมาณสนับสนุนจาก สบพช .

รายได้จากการรับ
บริจาคและการจัด
กิจกรรมเพ่ือหารายได้
 (บาท)

         58,835,200       35,100,476.79

1.การหารายได้เพ่ือการ
มีเสถียรภาพทางการเงิน

1.1 รายได้จากการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และการ
บริหารจัดการทรัพย์สิน
เพ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการ
สนับสนุนการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย

1.) สร้างรายได้จากการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 2)

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

1.3) เพ่ิมรายได้จาก
การจัดการวิจัยและ
ทรัพย์สินทางปัญญา

(1) น าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(2) การหารายได้จากการขายทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากผลงานวิจัย

จ านวนเงินรายได้จาก
การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา
จากผลงานวิจัย (บาท)

           3,090,000              13,231.21

(3) การหาทนุวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก
(4) สร้างความร่วมมอืด้านวิจัยกับ
ภาคเอกชน

จ านวนเงินจากแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก 
(บาท)

         36,614,700       12,753,431.76

(1) จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน
(2) การให้บริการวิชาการตามความ
ต้องการของหน่วยงานภายนอก
(3) การเป็นทีป่รึกษาโครงการให้กับ
หน่วยงานภายนอก

จ านวนเงินรายได้จาก
การให้บริการวิชาการ
 (บาท)

       138,914,480       61,263,968.98

(4) การให้บริการของศูนย์เคร่ืองมอื
วิทยาศาสตร์
(5) จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(6) การให้บริการของหน่วยทดสอบ
มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(7) การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน

รายได้ของศูนย์
ทดสอบ และศูนย์
เคร่ืองมือต่างๆ (บาท)

         19,090,000       11,162,281.00

(8) การหารายได้จากการให้บริการทาง
การแพทย์

จ านวนเงินรายได้จาก
โรงพยาบาล (บาท)

         22,852,200       11,069,468.74

1.4) การหารายได้
จากการบริการวิชาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 2)

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

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 
และมไิด้มาจากผลผลิตจากการเรียนการ
สอน)
(6) การเพ่ิมรายได้จากการเช่าพ้ืนที่
(7) การเพ่ิมรายได้จากการใช้สิทธิใน
ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย

จ านวนเงินรายได้จาก
การบริหารทรัพยากร
 และการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย (บาท)

         90,957,500       50,232,103.62
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 2)

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

1.) พัฒนาระบบ และ
กลไกการจัดสรร
งบประมาณทีส่อดคล้อง
กับพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

1.1) ออกระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขในการจัดสรร
งบประมาณที่
สอดคล้องกับพันธกิจ
และยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

(1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย
(2) การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับ
พันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณท่ี
สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

85                      60.65

2.) พัฒนาระบบ และ
กลไกการบริหาร
งบประมาณและการเงิน
อย่างมปีระสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้

1.1) ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูทาง
การเงิน (UBUFMIS) 
เพ่ือการบริหาร
งบประมาณและ
การเงิน และการ
วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือ
การตัดสินใจในทาง
บริหารได้
1.2) ปรับปรุงกลไก
การบริหารงบประมาณ
 และการรักษาวินัย
ด้านงบประมาณและ
การคลัง

(1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูทางการเงิน (UBUFMIS) 
เพ่ือการบริหารงบประมาณและการเงิน 
และการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือการตัดสินใจ
ในทางบริหารได้
(2) ปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ก่ียวข้องกับ
การเงินให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
และด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว
(3) การก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
เพ่ือรักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

100  55.24
(จ านวน 

480,082,627.16 
บาท)

2. พัฒนาการบริหาร
งบประมาณและการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพ่ือ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

2.1 มรีะบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร
จัดการและการควบคุมการ
ใช้จ่ายงบประมาณทีม่ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 2)

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

3.)  พัฒนาระบบ และ
กลไกการการควบคุม
ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณและการเงิน

1.1) ก าหนดนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่าย เพ่ือ
ก ากับและติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ

(1) เร่งรัดการใช้จ่ายรายจ่ายประจ าให้
เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและระยะเวลาทีก่ าหนด
(2) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันส าหรับรายจ่าย
งบลงทนุเพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ
(3) การจัดท ารายงานทางการเงินและ
บัญชีทกุรายไตรมาส ทกุส้ินปีงบประมาณ 
และมกีารตรวจสอบบัญชี ของคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก

ร้อยละของโครงการ
ท่ีด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเงิน
รายได้ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด

100  31.71
(จ านวน 

263,805,937.39 
บาท)

3. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณและลด
รายจ่าย

3.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.) พัฒนาประสิทธิภาพ
การท างานและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการท างาน

1.1) การจัดการ
ส านักงานด้วยระบบ
ส านักงานอัตโนมติั 
(Office Automation)
1.2) ก าหนดนโยบาย
ในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ
1.3) ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด

(1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(2) พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(3) รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการ
ประหยัดทรัพยากรส้ินเปลือง
(4) ก าหนดมาตรการในการควบคุมการ
บริหารวัสดุส้ินเปลือง
(5) การรวมศูนย์รถยนต์
(6) การรวมศูนย์เคร่ืองพิมพ์

 จ านวนค่าใช้จ่ายงบ
ด าเนินงานท่ีลดลงเม่ือ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 
(ล้านบาท)

 ลดลง  5.5 ล้านบาท  ลดลง 6.83 ล้านบาท
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 

กองแผนงานได้สรุปรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 2)

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

1.4) ชะลอการเปิด
หลักสูตรทีรั่บนักศึกษา
ไมไ่ด้ตามแผนการรับ
1.5) ก าหนดนโยบาย
ในการใช้ทรัพยากร
บุคคลร่วมกันอย่าง
ประหยัด

(1) การรวมศูนย์ทรัพยากรบุคคล
(2) การปิดหลักสูตรทีรั่บนักศึกษาไมไ่ด้
ตามแผนการรับ
(3) การปรับโครงสร้างองค์กร

 ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรท่ีลดลง
จากปีท่ีผ่านมา

 ลดลง
ร้อยละ 5

 เพ่ิมข้ึน 43.18
(จ านวน 

134,084,050.71 
บาท)

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) การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดฟลูออ
เรสเซนต์เป็นแบบ LED
(5) การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเป็น 
Inverter

ร้อยละของหน่วยการ
ใช้ไฟฟ้าท่ีลดลงเม่ือ
เทียบกับปีท่ีผ่าน

 ลดลง
ร้อยละ 2

 เพ่ิมข้ึน 18.18
(จ านวน 827,927.2 

กิโลวัตต์ช่ัวโมง)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   

1.)  ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด และยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 
ประเภท หน่วย

ที่วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

1.1 ร้อยละรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ร้อย
ละ 

59 59.79 
(จ านวนเงิน 270,136,900 บาท) 

- คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 47.57  
(จ านวนเงิน 8,033,630  บาท) 

- คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 97.42  
(จ านวนเงิน 13,889,680  บาท) 

- คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 92.21 
(จ านวนเงิน 44,494,425  บาท) 

- คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 78.55  
(จ านวนเงิน 10,562,875 บาท) 

- คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 89.15  
(จ านวนเงิน 15,240,520  บาท) 

- คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 85.64  
(จ านวนเงิน  14,817,240 บาท) 

- คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 43.11  
(จ านวนเงิน 19,271,830  บาท) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 72.03  
(จ านวนเงิน  23,380,690 บาท) 

- คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 54.53  
(จ านวนเงิน 6,704,850  บาท) 

- คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 92.15  
(จ านวนเงิน 19,831,150   บาท) 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร้อยละ 
29.67  
(ไม่รวมงบประมาณสนับสนุนจาก สบพช.)  
(จ านวนเงิน 14,692,535  บาท) 

- ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 48.25  
(จ านวนเงิน 61,777,875  บาท) 

- ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 98.19   
(จ านวนเงิน 8,719,800  บาท) 

- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละ 99.16    
(จ านวนเงิน 8,719,800  บาท) 

(ใช้ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา) 
   ประเด็น… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   

1.) ตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
ประเภท หน่วย

ที่วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

1.2 ร้อยละรายได้จาก
แหล่งอ่ืน 

ร้อย
ละ 

41 40.21 
(จ านวนเงิน 181,694,962.10 บาท) 

- คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 52.43  
(จ านวนเงิน 8,852,931.56 บาท) 

- คณะนติิศาสตร์ ร้อยละ 2.58  
(จ านวนเงิน 367,610 บาท) 

- คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 7.79  
(จ านวนเงิน 3,758,518.40 บาท) 

- คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 21.45  
(จ านวนเงิน 2,883,696.92 บาท) 

- คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 10.58  
(จ านวนเงิน 1,854,528.53 บาท) 

- คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 14.36  
(จ านวนเงิน 2,483,792.16 บาท) 

- คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 56.89  
(จ านวนเงิน 25,436,647.82 บาท) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 27.97  
(จ านวนเงิน  9,080,420 บาท) 

- คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 45.47  
(จ านวนเงิน 5,589,853.48 บาท) 

- คณะศลิปศาสตร์ ร้อยละ 7.85  
(จ านวนเงิน 1,690,395.81 บาท) 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร้อยละ 70.33 
(จ านวนเงิน 34,826,910.74 บาท) 

- ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 51.75  
(จ านวนเงิน 66,271,923.23  บาท) 

- ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 1.81  
(จ านวนเงิน 161,030 บาท) 

- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละ 0.84  
(จ านวนเงิน 74,000 บาท) 

- ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสทิธิประโยชน์  ร้อยละ 100 
(จ านวนเงิน 11,849,245.15 บาท) 

- สถานปฏิบัติการโรงแรม ร้อยละ 100  
(จ านวนเงิน 4,540,226.90 บาท) 

- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 100  
(จ านวนเงิน 1,973,231.40 บาท) (ใช้ข้อมูลโรงพิมพ์ฯ) 
(ใช้ข้อมูลจากกองคลัง) 
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานหารายได้ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน (รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ประมาณการรายรับ 
จากรายได้แหล่งอ่ืน

ปีงบประมาณ 
2562 

ในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จา่ย
ประจ าปี 2562) 

(ต้นปี)

 รายรับต้ังเพ่ิมกลางปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ณ ส้ินไตรมาส 2 : 
1 ตุลาคม -31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองแผนงาน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติต้ังแผนเพ่ิมกลางปี)

 รวมประมาณการรายรับจาก
รายได้แหล่งอ่ืน (ต้นปี) กับ

รายรับต้ังเพ่ิมกลาง
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ณ ส้ินไตรมาส 2 
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2561)

(ข้อมูลจากกองแผนงาน)

 เป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืน 

ส้ินไตรมาส 2
(คณะเสนอเม่ือ

วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2561)

 สรุปผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่าง
แผนการหารายได้ 
ณ ส้ินไตรมาส 2 

กับผลการด าเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาส 2

 ผลต่างระหว่างประมาณการ
รายรับจากรายได้

 จากแหล่งอ่ืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กับผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2

 เงินคงเหลือจาก
การด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ณ ส้ินไตรมาส 2

 สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) เม่ือ

เทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 2)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)-(5) (10)  (11)=(7)*100/(5) (12) (13)

1 นิติศาสตร์     14,971,600                             -              14,971,600.00                  1,720,000                367,610.00 -           1,352,390.00 -         14,603,990.00          93,729.66                       2.46                   0.18

2 รัฐศาสตร์       5,380,000                             -                5,380,000.00                  3,439,000             2,483,792.16 -              955,207.84 -           2,896,207.84                        -                       46.17                 25.59

3 บริหารศาสตร์     17,055,000                             -              17,055,000.00                  4,870,000             3,758,518.40 -           1,111,481.60 -         13,296,481.60    1,989,024.60                     22.04                 10.38

4 ศิลปศาสตร์     11,598,000                             -              11,598,000.00                  1,660,785             1,690,395.81                  29,610.81 -           9,907,604.19    1,300,881.81                     14.57                   5.33

5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข

    70,178,800                             -              70,178,800.00                  1,442,818          34,826,910.74          33,384,092.74 -         35,351,889.26          89,090.00                     49.63                 41.41  - รวมประมาณการรายรับจาก 
สบพช. 41,160,000 บาท
 - รายรับจาก สบพช. ณ ส้ิน
ไตรมาสที ่2 เท่ากับ 
21,643,400 บาท

6 พยาบาลศาสตร์     20,545,400                             -              20,545,400.00                  4,440,300             2,883,696.92 -           1,556,603.08 -         17,661,703.08       572,496.92                     14.04                   7.92

7 เภสัชศาสตร์       9,600,000                             -                9,600,000.00                  1,850,000             1,854,528.53                    4,528.53 -           7,745,471.47          96,988.53                     19.32                 10.35

ล าดับ
ท่ี

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หมายเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) 
เม่ือเทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 1)
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานหารายได้ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน (รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 ประมาณการรายรับ 
จากรายได้แหล่งอ่ืน

ปีงบประมาณ 
2562 

ในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จา่ย
ประจ าปี 2562) 

(ต้นปี)

 รายรับต้ังเพ่ิมกลางปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ณ ส้ินไตรมาส 2 : 
1 ตุลาคม -31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองแผนงาน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติต้ังแผนเพ่ิมกลางปี)

 รวมประมาณการรายรับจาก
รายได้แหล่งอ่ืน (ต้นปี) กับ

รายรับต้ังเพ่ิมกลาง
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ณ ส้ินไตรมาส 2 
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2561)

(ข้อมูลจากกองแผนงาน)

 เป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืน 

ส้ินไตรมาส 2
(คณะเสนอเม่ือ

วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2561)

 สรุปผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่าง
แผนการหารายได้ 
ณ ส้ินไตรมาส 2 

กับผลการด าเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาส 2

 ผลต่างระหว่างประมาณการ
รายรับจากรายได้

 จากแหล่งอ่ืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กับผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2

 เงินคงเหลือจาก
การด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ณ ส้ินไตรมาส 2

 สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) เม่ือ

เทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 2)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)-(5) (10)  (11)=(7)*100/(5) (12) (13)

8 ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

      1,590,000          2,222,418.68              3,812,418.68                  2,140,000             5,589,853.48             3,449,853.48             1,777,434.80    2,348,812.00                   146.62               139.46 ข้อมลูการต้ังงบประมาณเพ่ิม
กลางปี กองแผนงานสรุปจาก
ข้อมลูทีค่ณะเสนอมายังกอง
แผนงาน (เป็นรายรับจริงที่
รับเข้าในเดือนตุลาคม 2561   
และคณะน าส่งเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

9 วิทยาศาสตร์     32,270,000          6,132,010.00            38,402,010.00                  7,140,000          25,436,647.82          18,296,647.82 -         12,965,362.18                        -                       66.24                 44.50 ข้อมลูการต้ังงบประมาณเพ่ิม
กลางปี กองแผนงานสรุปจาก
ข้อมลูทีค่ณะเสนอมายังกอง
แผนงาน (เป็นรายรับจริงที่
รับเข้าในระหว่างไตรมาสที ่ 2  
และคณะน าส่งเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ล าดับ
ท่ี

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หมายเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) 
เม่ือเทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 1)
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานหารายได้ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน (รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 ประมาณการรายรับ 
จากรายได้แหล่งอ่ืน

ปีงบประมาณ 
2562 

ในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จา่ย
ประจ าปี 2562) 

(ต้นปี)

 รายรับต้ังเพ่ิมกลางปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ณ ส้ินไตรมาส 2 : 
1 ตุลาคม -31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองแผนงาน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติต้ังแผนเพ่ิมกลางปี)

 รวมประมาณการรายรับจาก
รายได้แหล่งอ่ืน (ต้นปี) กับ

รายรับต้ังเพ่ิมกลาง
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ณ ส้ินไตรมาส 2 
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2561)

(ข้อมูลจากกองแผนงาน)

 เป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืน 

ส้ินไตรมาส 2
(คณะเสนอเม่ือ

วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2561)

 สรุปผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่าง
แผนการหารายได้ 
ณ ส้ินไตรมาส 2 

กับผลการด าเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาส 2

 ผลต่างระหว่างประมาณการ
รายรับจากรายได้

 จากแหล่งอ่ืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กับผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2

 เงินคงเหลือจาก
การด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ณ ส้ินไตรมาส 2

 สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) เม่ือ

เทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 2)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)-(5) (10)  (11)=(7)*100/(5) (12) (13)

10 วิศวกรรมศาสตร์     24,057,600          2,577,503.00            26,635,103.00                  5,126,500             9,080,420.00             3,953,920.00 -         17,554,683.00    1,505,877.50                     34.09                 12.02 ข้อมลูการต้ังงบประมาณเพ่ิม
กลางปี กองแผนงานสรุปจาก
ข้อมลูทีค่ณะเสนอมายังกอง
แผนงาน (เป็นรายรับจริงที่
รับเข้าในระหว่างไตรมาสที ่ 2  
และคณะน าส่งเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

11 เกษตรศาสตร์     22,033,300          2,459,860.00            24,493,160.00                  9,825,100             8,852,931.56 -              972,168.44 -         15,640,228.44                        -                       36.14                   6.90 ข้อมลูการต้ังงบประมาณเพ่ิม
กลางปี กองแผนงานสรุปจาก
ข้อมลูทีค่ณะเสนอมายังกอง
แผนงาน (เป็นรายรับจริงที่
รับเข้าในระหว่างไตรมาสที ่ 1 
และ 2  และคณะน าส่งเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

ล าดับ
ท่ี

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หมายเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) 
เม่ือเทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 1)
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานหารายได้ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน (รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 

 ประมาณการรายรับ 
จากรายได้แหล่งอ่ืน

ปีงบประมาณ 
2562 

ในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จา่ย
ประจ าปี 2562) 

(ต้นปี)

 รายรับต้ังเพ่ิมกลางปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ณ ส้ินไตรมาส 2 : 
1 ตุลาคม -31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองแผนงาน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติต้ังแผนเพ่ิมกลางปี)

 รวมประมาณการรายรับจาก
รายได้แหล่งอ่ืน (ต้นปี) กับ

รายรับต้ังเพ่ิมกลาง
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ณ ส้ินไตรมาส 2 
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2561)

(ข้อมูลจากกองแผนงาน)

 เป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืน 

ส้ินไตรมาส 2
(คณะเสนอเม่ือ

วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2561)

 สรุปผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่าง
แผนการหารายได้ 
ณ ส้ินไตรมาส 2 

กับผลการด าเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาส 2

 ผลต่างระหว่างประมาณการ
รายรับจากรายได้

 จากแหล่งอ่ืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กับผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2

 เงินคงเหลือจาก
การด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ณ ส้ินไตรมาส 2

 สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) เม่ือ

เทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 2)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)-(5) (10)  (11)=(7)*100/(5) (12) (13)

12 ส านักงานอธิการบดี   101,357,700             682,200.00          102,039,900.00                                -            66,271,923.23          66,271,923.23 -         35,767,976.77                     64.95                 38.72 ข้อมลูการต้ังงบประมาณเพ่ิม
กลางปี กองแผนงานสรุปจาก
ข้อมลูทีห่น่วยงานเสนอมายัง
กองแผนงาน (เป็นรายรับจริงที่
รับเข้าในระหว่างไตรมาสที ่ 2  
และคณะน าส่งเงินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

13 ส านักวิทยบริการ          119,000                             -                   119,000.00                       16,500                161,030.00                144,530.00                  42,030.00       161,030.00                   135.32                 12.01

14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          150,000                             -                   150,000.00                       45,000                  74,000.00                  29,000.00 -                76,000.00          74,000.00                     49.33                 38.00

15 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

    32,634,000                             -              32,634,000.00          11,849,245.15          11,849,245.15 -         20,784,754.85  11,849,245.15                     36.31                 27.38

16 สถานปฏิบัติการโรงแรม
มหาวิทยาลัย

    12,000,000                             -              12,000,000.00                  4,000,000             4,540,226.90                540,226.90 -           7,459,773.10                        -                       37.84                 11.13

ล าดับ
ท่ี

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หมายเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) 
เม่ือเทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 1)
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ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานหารายได้ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน (รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 

 ประมาณการรายรับ 
จากรายได้แหล่งอ่ืน

ปีงบประมาณ 
2562 

ในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จา่ย
ประจ าปี 2562) 

(ต้นปี)

 รายรับต้ังเพ่ิมกลางปี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

(ณ ส้ินไตรมาส 2 : 
1 ตุลาคม -31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองแผนงาน
น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติต้ังแผนเพ่ิมกลางปี)

 รวมประมาณการรายรับจาก
รายได้แหล่งอ่ืน (ต้นปี) กับ

รายรับต้ังเพ่ิมกลาง
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562

ณ ส้ินไตรมาส 2 
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 2561)

(ข้อมูลจากกองแผนงาน)

 เป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืน 

ส้ินไตรมาส 2
(คณะเสนอเม่ือ

วันท่ี 20 พฤศจกิายน 2561)

 สรุปผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2
(1 ตุลาคม-31 มีนาคม 

2562)
(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่าง
แผนการหารายได้ 
ณ ส้ินไตรมาส 2 

กับผลการด าเนินงาน 
ณ ส้ินไตรมาส 2

 ผลต่างระหว่างประมาณการ
รายรับจากรายได้

 จากแหล่งอ่ืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

กับผลการด าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ณ ส้ินไตรมาส 2

 เงินคงเหลือจาก
การด าเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ณ ส้ินไตรมาส 2

 สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) เม่ือ

เทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 2)

(1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8)=(7)-(6) (9)=(7)-(5) (10)  (11)=(7)*100/(5) (12) (13)

17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย     10,444,500                             -              10,444,500.00                  2,144,500             1,973,231.40 -              171,268.60 -           8,471,268.60                        -                       18.89                 12.00 ใช้ข้อมลูรายงานของโรงพิมพ์ 
เนื่องจากโรงพิมพ์ยังมไิด้มกีาร
เบิกจ่ายผ่านระบบ UBUFMIS

18 จัดสรรเข้าทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10 จากเงิน
ผลประโยชน์ของส านักงาน
อธิการบดี

      3,256,800                             -                3,256,800.00                                -                                  -   -           3,256,800.00                        -                             -                          -   

รวม   389,241,700        14,073,991.68          403,315,691.68                49,860,503         181,694,962.10         131,834,459.10 -       221,620,729.58   20,081,176.17                     45.05                 28.24                                 -   

ล าดับ
ท่ี

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หมายเหตุปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  สรุปผลการด าเนินงาน 
(ร้อยละผลการ

ด าเนินงาน
(ข้อมูลจากกองคลัง) 
เม่ือเทียบกับเป้าหมาย/
แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน 
ส้ินไตรมาส 1)
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ณ สิ้นไตรมาส 2 คณะ/หน่วยงานที่มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาบรรลุค่าเป้าหมาย 
ประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์  คิดเป็นร้อยละ 97.42  คณะบริหารศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 92.21  คณะพยาบาล
ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 78.55  คณะเภสัชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 89.15  คณะรัฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 85.64  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 72.03  คณะศิลปศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 92.15  ส านักวิทยบริการ คิด
เป็นร้อยละ 98.19 และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 99.16 

ส าหรับผลการด าเนินงานการหารายได้จากแหล่งอ่ืนสะสม (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา)  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้รายงานผลการด าเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น  181,694,962.10 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 45.05  ของประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (จากประมาณการรายรับที่ก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อรวมกับรายรับจริงที่ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม)  
และมีรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมขึ้นจากสิ้นไตรมาส 1  ร้อยละ 16.81  (สิ้นไตรมาส 1 ร้อยละ 28.24)  
โดยรายได้จากแหล่งอ่ืนสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ตามจ านวนที่กล่าวข้างต้นนั้น เป็นผลมาจากรายได้จากแหล่งอ่ืน 
ณ สิ้นไตรมาส 1 เป็นเงิน 113,877,672.66 บาท และเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน ณ สิ้นไตรมาส 2 รวมเป็นเงิน 
67,817,289.44 บาท ซึ่งกิจกรรมที่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หารายได้จากแหล่งอ่ืนมากที่สุด คือ รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการเป็นเงิน ๖๑,๒๖๓,๙๖๘.๙๘ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  ๓๓.๗๒ ของรายได้จากแหล่งอ่ืนทั้งหมด 
และรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย จะน้ อยที่สุด เป็นเงิน
๑๓,๒๓๑.๒๑ บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ  ๐.๐๑ ของรายได้จากแหล่งอื่นทั้งหมด  

ส าหรับ คณะ/หน่วยงานที่มีผลการด าเนินหารายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา) บรรลุค่าเป้าหมาย ประกอบด้วยคณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 52.43  คณะวิทยาศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 56.89  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 45.47  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 73.00  ส านักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 51.75  ส านักงานบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 100  สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คิดเป็นร้อยละ 100  
และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ประเด็น… 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

1.) ตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ประเภท หน่วย
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2.1 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบ
เพ่ือใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 
 

 

ร้อย
ละ 

85 60.65 
- คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 

79.40 
- คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 63.40 
- คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 

80.89 
- คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 

75.36 
- คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 

84.64 
- คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 81.11 
- คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 

56.75 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 

66.60 
- คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 

50.30 
- คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 52.45 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข ร้อยละ 60.93 
- ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 

66.43 
- ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 70.64 
- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

ร้อยละ 58.20 
- ส านักงานบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ ร้อยละ 43.03 
- สถานปฏิบัติการโรงแรม ร้อยละ 

17.33 
- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 

23.62 (ใช้ข้อมูลโรงพิมพ์ฯ) 
(ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 

ที ่ ประเภท-รายการ ปี 2562 
1 ด้านการผลิตบัณฑิต  70.00 

1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 50.00 
1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20.00 
1.3 งบลงทุน  - 
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.00 
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8.00 
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่    น ูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  0.50 
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00 
6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์  1.50 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
 2.00 

  รวม  100.00 
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ประเภท หน่วย
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2.2 ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 
แผ่ นดิน เป็ น ไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 55.24 
(จ านวนเงิน 480,082,627.16 บาท) 

- คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 64.79  
(จ านวนเงิน 7,534,140.58 บาท) 

- คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 81.41  
(จ านวนเงิน 377,600 บาท) 

- คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 100  
(จ านวนเงิน 2,165,000 บาท) 

- คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 97.79  
(จ านวนเงิน 14,747,880 บาท) 

- คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 21.36  
(จ านวนเงิน 9,760,328.96 บาท) 

- คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 100  
(จ านวนเงิน 822,600 บาท) 

- คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 58.27  
(จ านวนเงิน 13,071,219.25 บาท) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 44.47  
(จ านวนเงิน 5,014,517.27 บาท) 

- คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 100  
(จ านวนเงิน 332,600 บาท) 

- คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 80.24  
(จ านวนเงิน 3,469,315.30 บาท) 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร้อยละ 
34.38 (จ านวนเงิน 19,590,120.88 บาท) 

- ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 57.71  
(จ านวนเงิน 398,810,875.72 บาท) 

- ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 44.47  
(จ านวนเงิน 2,087,760.70 บาท) 

- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละ 84.59  
(จ านวนเงิน 3,222,779.50 บาท) 

- ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 
99.99   (จ านวนเงิน  75,889 บาท) 
(ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
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ประเภท หน่วย
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

2.3 ร้อยละของ
โครงการที่ 
ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 

ร้อยละ 100 31.71 
(จ านวนเงิน 263,805,937.39 บาท) 

- คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 24.91  
(จ านวนเงิน 7,878,993.89 บาท) 

- คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 27.12  
(จ านวนเงิน 8,642,768.48 บาท) 

- คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 27.86  
(จ านวนเงิน 22,896,687.90 บาท) 

- คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 14.14  
(จ านวนเงิน 4,439,320.70 บาท) 

- คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 15.74  
(จ านวนเงิน 6,990,915.70 บาท) 

- คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 29.63  
(จ านวนเงิน 7,556,939.12 บาท) 

- คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 48.06  
(จ านวนเงิน 27,767,795.55 บาท) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 38.68  
(จ านวนเงิน 20,158,737.62 บาท) 

- คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 69.52  
(จ านวนเงิน 7,504,493.25 บาท) 

- คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 31.17  
(จ านวนเงิน 12,919,177.57 บาท) 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ร้อยละ 21.79 
(จ านวนเงิน 21,144,501.68 บาท) 

- ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 36.49  
(จ านวนเงิน 92,818,925.12 บาท) 

- ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 34.66  
(จ านวนเงิน 5,184,080.06 บาท) 

- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละ 24.49  
(จ านวนเงิน 3,666,805.19 บาท) 

- ส านักงานบริหารทรัพย์สนิและสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 
30.44 (จ านวนเงนิ 7,151,406.10 บาท) 

- สถานปฏิบัติการโรงแรม ร้อยละ 45.23  
(จ านวนเงิน  4,342,181.19 บาท) 

- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 32.82  
(จ านวนเงิน 2,742,208.27 บาท) (ใช้ข้อมูลโรงพิมพ์ฯ) 

(ใช้ข้อมูลจากกองคลัง) 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

 นิติ
ศาสตร์

 รัฐ
ศาสตร์

 บริหาร
ศาสตร์

 ศิลป
ศาสตร์

 แพทย
ศาสตร์ฯ

 พยาบาล
ศาสตร์

 เภสัช
ศาสตร์

 ศิลป
ประยุกต์ฯ

 วิทยา
ศาสตร์

 วิศวกรรม
ศาสตร์

 เกษตร
ศาสตร์

 ส านัก
วิทยบริการ

 ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ

 ส านักงาน
บริหารทรัพย์สินฯ

 สถานปฏิบัติการ
โรงแรม

มหาวิทยาลัย

 โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย

 ส านักงาน
อธิการบดี

2.1) ร้อยละการ
จัดสรรงบประมาณที่
สามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนด

85                63.40                81.11                80.89                52.45                60.93                75.36                84.64                50.30                56.75                66.60                79.40                70.64                58.20                 43.03              17.33              23.62                  66.43                    60.65

2.2) ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด

100                81.41              100.00              100.00                80.24                34.28                97.79                21.36              100.00                58.27                44.47                64.79                44.74                84.59                 99.99                   -                     -                    57.71                    55.24

การเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน
เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนด (บาท)

      377,600.00       822,600.00    2,165,000.00    3,469,315.30  19,590,120.88  14,747,880.00    9,760,328.96       332,600.00  13,071,219.25    5,014,517.27    7,534,140.58    2,087,760.70    3,222,779.50          75,889.00                   -                     -    397,810,875.72    480,082,627.16

2.3) ร้อยละของ
โครงการที่ด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด

100                27.12                29.63                27.86                31.17                21.79                14.14                15.74                69.52                48.06                38.68                24.91                34.66                24.49                 30.44              45.23              32.82                  36.49                    31.71

การเบิกจ่าย
งบประมาณเงิน
รายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
(บาท)

   8,642,768.48    7,556,939.12  22,896,687.90  12,919,177.57  21,144,501.68    4,439,320.70    6,990,915.70    7,504,493.25  27,767,795.55  20,158,737.62    7,878,993.89    5,184,080.06    3,666,805.19     7,151,406.10  4,342,181.19  2,742,208.27    92,818,925.12    263,805,937.39

ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย

 ปีงบประมาณ 2562  (ณ ส้ินไตรมาส 2)  รวมท้ังส้ิน
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 ผลการด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวชี้วัดร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ผลการ
ด าเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  60.65 (ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๘๕)  
และยังไม่มีคณะ/หน่วยงานด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ผลการด าเนินงาน
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 55.24  (ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐)   แต่มี
คณะ/หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ประกอบด้วยคณะบริหารศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 100  คณะรัฐศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 100 และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อย
ละ 100 

ตัวชี้วัดร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
ผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 31.71 (ผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 
๑๐๐)   และยังไม่มีคณะ/หน่วยงานด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
1.)  ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด และยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ประเภท หน่วยที่วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

3.1 จ านวนค่าใช้จ่ายงบ
ด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา   

ล้านบาท ลดลง 5.5 ลดลง 6.83 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ายลดลงจ านวน  

6,831,027.65 บาท) 
- คณะเกษตรศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 1.75 

(เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,753,570.58 บาท) 
- คณะนิติศาสตร์ ลดลง 0.31 

(ลดลงจ านวน 308,046.81 บาท) 
- คณะบริหารศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 5.85 

(เพ่ิมขึ้นจ านวน 5,852,030.91 บาท) 
- คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ิมขึ้น 0.69 

(เพ่ิมขึ้นจ านวน 690,735.72 บาท) 
- คณะเภสัชศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 2.00 

(เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,998,513.76 บาท) 
- คณะรัฐศาสตร์ ลดลง 0.38 

(ลดลงจ านวน 376,395.96 บาท) 
- คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึน 20.66 

(เพ่ิมขึ้นจ านวน 20,664,353.15 บาท) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลง 6.03 

(ลดลงจ านวน 6,027,371.27 บาท) 
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ประเภท หน่วยที่วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

   - คณะศิลปประยุกต์ฯ เพ่ิมข้ึน 2.15 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 2,149,652.80 บาท) 

- คณะศิลปศาสตร์ ลดลง 2.56 
- (ลดลงจ านวน 2,563,277.53 บาท) 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพิ่มข้ึน 

12.38 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 12,376,336.35 บาท) 

- ส านักงานอธิการบดี ลดลง 40.16 
(ลดลงจ านวน 40,161,549.07 บาท) 

- ส านักวิทยบริการ เพิ่มข้ึน 0.73 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 732,233.37 บาท) 

- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลดลง 3.49 
(ลดลงจ านวน  3,487,772.41 บาท) 

- ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  
ลดลง 0.87 (ลดลงจ านวน  869,266.46 บาท) 

- สถานปฏิบัติการโรงแรม เพ่ิมขึ้น 1.00  
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 1,001,170.81 บาท) 

- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ลดลง  0.26 
(ลดลงจ านวน 255,945.59 บาท)  (ใช้ข้อมูลจากโรงพิมพ์
ฯ) 

(ใช้ข้อมูลจากกองคลัง) 
 

2.) ตัวช้ีวัดที่อยู่ระหว่างด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
 

ประเภท หน่วยที่วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

3.2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ ลดลง 5 เพิ่มข้ึน 43.18 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกจ่ายเพิ่มขึ้นจ านวน 

134,084,050.71 บาท) 
- คณะเกษตรศาสตร์ ลดลงร้อยละ 29.38 

(ลดลงจ านวน 496,146.17 บาท) 
- คณะนิติศาสตร์ ลดลงร้อยละ 3.40 

(ลดลงจ านวน  212,140.00 บาท) 
- คณะบริหารศาสตร์ ลดลงร้อยละ 4.11 

(ลดลงจ านวน 423,499.35 บาท) 
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ประเภท หน่วยที่วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

   - คณะพยาบาลศาสตร์ ลดลงร้อยละ 1.70 
- (ลดลงจ านวน  21,230.00 บาท) 
- คณะเภสัชศาสตร์ ลดลงร้อยละ 2.49 

(ลดลงจ านวน  69,726.24 บาท) 
- คณะรัฐศาสตร์ ลดลงร้อยละ 10.33 

(ลดลงจ านวน  585,127.13 บาท) 
- คณะวิทยาศาสตร์ ลดลงร้อยละ 22.62 

(ลดลงจ านวน 1,825,244.68 บาท) 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 4.68 

(ลดลงจ านวน 243,436.75 บาท) 
- คณะศิลปประยุกต์ฯ ลดลงร้อยละ 22.09 

(ลดลงจ านวน 965,225.81 บาท) 
- คณะศิลปศาสตร์ ลดลงร้อยละ 17.18 

(ลดลงจ านวน  1,546,410.59 บาท) 
- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

ลดลงร้อยละ 73.42 
(ลดลงจ านวน 22,174,257.81 บาท) 

- ส านักงานอธิการบดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 74.88  
(เพ่ิมขึ้นจ านวน  163,169,224.35  บาท) 
(ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน
ทั้งมหาวิทยาลัย วางฎีกาเบิกจ่ายท่ีส านักงาน
อธิการบดี) 

- ส านักวิทยบริการ ลดลงร้อยละ 0.11 
(ลดลงจ านวน  1,520  บาท) 

- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลดลงร้อยละ 
38.52 
(ลดลงจ านวน  727,720 บาท) 

- ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.76   
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 42,928.34  บาท) 

- สถานปฏิบัติการโรงแรม เพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.31  
(เพ่ิมขึ้นจ านวน  4,437.72 บาท) 

- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.08 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 159,144.83 บาท )ใช้ข้อมูล
จากโรงพิมพ์ฯ) 

(ใช้ข้อมูลจากกองคลัง) 
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ประเภท หน่วยที่วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

3.3 ร้อยละของหน่วยการใช้
ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่
ผ่านมา 
 

ร้อยละ ลดลง 2 เพิ่มข้ึน 18.18 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานการใช้ไ  ้า

เพิ่มข้ึนจ านวน  827,927.21  
กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะเกษตรศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1.22 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน  3,653.30  กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะนิติศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 48.25 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 42,251 กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะบริหารศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 37.14 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 58,641.51 กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 27.20 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน  17,297  กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะเภสัชศาสตร์ ลดลงร้อยละ 2.61 
(ลดลงจ านวน  5,566  กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะรัฐศาสตร์ ลดลงร้อยละ 19.67 
(ลดลงจ านวน  15,457 กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.53 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน  35,342.20 กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 2.26 
(ลดลงจ านวน  9,144  กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- คณะศิลปประยุกต์ฯ ลดลงร้อยละ 1.17 
(ลดลงจ านวน  333.40 กิโลวตัต์ชั่วโมง) 

- คณะศิลปศาสตร์ ลดลงร้อยละ 53.19 
(ลดลงจ านวน 222,787.65 กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 62.49 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 272,055  กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- ส านักงานอธิการบดี เพ่ิมข้ึนร้อยละ 63.75 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 540,350.81 กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- ส านักวิทยบริการ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.38 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน  31,591  กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพิ่มข้ึนร้อยละ 
7.88 
(เพ่ิมขึ้นจ านวน 22,363  กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

- ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.65  
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ประเภท หน่วยที่วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 

   - (เพ่ิมขึ้นจ านวน 54,510.44 กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
- สถานปฏิบัติการโรงแรม ลดลงร้อยละ 1.72 

(ลดลงจ านวน  1,600 กิโลวัตต์ชั่วโมง) 
- โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.19 

(เพ่ิมขึ้นจ านวน  4,760 กิโลวตัต์ชั่วโมง) 
(ใช้ข้อมูลจากส านักงานบริหารกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 
ในด้านการลดรายจ่าย   คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบการลดรายจ่าย 3 

ด้าน ประกอบด้วยด้านพลังงาน (ค่าไฟฟ้า)  ด้านงบด าเนินงาน  และด้านงบบุคลากร  และในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานด้านการลดรายจ่าย รวมการประหยัด
ด้านงบด าเนินงานและงบบุคลากร ทั้งสิ้น 83,341,309.63 บาท  ดังนี้ 

1) ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ใช้ข้อมูลจากกองคลัง  ในช่วงระหว่างประจ าเดือนตุลาคม 
- มีนาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 
2  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก มีการเบิกจ่ายงบด าเนินงานลดลงทั้งสิ้น  6,831,027.65 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
๖.๓๘ (จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้จะต้องลดลงร้อยละ ๕.๕) โดยมีคณะ/ส านัก ที่สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายที่ก าหนด คือ คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ส านักงาน
อธิการบดี  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  และโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย   

2) ด้านการประหยัดงบบุคลากร  ใช้ข้อมูลจากกองคลัง  ในช่วงระหว่างประจ าเดือนตุลาคม - 
มีนาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีงบประมาณ พ.ศ. 256๑  ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 
2  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก มีการเบิกจ่ายงบบุคลากรเพิ่มขึ้นจ านวน 34,084,050.71 บาท   บาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 43.18 (จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้จะต้องลดลงร้อยละ ๕)   

3) ด้านการประหยัดพลังงาน (ค่าไ  ้า)  ใช้ข้อมูลจากส านักงานบริหารกายภาพฯ ในช่วง
ระหว่างประจ าเดือนตุลาคม - มีนาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒ เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีงบประมาณ 
พ.ศ. 256๑ ซึ่ง ณ สิ้นไตรมาส 2 มีจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 18.18 (จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้จะต้อง
ลดลงร้อยละ ๒) ซึ่งทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ไม่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้  
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
 

 

 

 นิติ
ศาสตร์

 รัฐ
ศาสตร์

 บริหาร
ศาสตร์

 ศิลป
ศาสตร์

 แพทย
ศาสตร์ฯ

 พยาบาล
ศาสตร์

 เภสัช
ศาสตร์

 ศิลป
ประยุกต์ฯ

 วิทยา
ศาสตร์

 วิศวกรรม
ศาสตร์

 เกษตร
ศาสตร์

 ส านัก
วิทยบริการ

 ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ

 ส านักงาน
บริหารทรัพย์สินฯ

 สถานปฏิบัติการ
โรงแรม

มหาวิทยาลัย

 โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย

 ส านักงาน
อธิการบดี

 พ.ศ. 2561  2,756,816.24  3,186,519.90    8,205,207.33  9,856,295.02  17,731,740.31  17,276,924.98  11,883,162.81  2,073,273.00  24,492,897.85  24,825,690.84  11,323,886.90  4,244,340.24  9,022,482.43  4,336,757.31  1,363,690.19  2,037,435.61    150,259,122.07    304,876,243.03

 พ.ศ. 2562  2,448,769.43  2,810,123.94  14,057,238.24  7,293,017.49  30,108,076.66  17,967,660.70  13,881,676.57  4,222,925.80  45,157,251.00  18,798,319.57  13,077,457.48  4,976,573.61  5,534,710.02  3,467,490.85  2,364,861.00  1,781,490.02    110,097,573.00    298,045,215.38

 เพ่ิม/ลด -   308,046.81 -   376,395.96    5,852,030.91 -2,563,277.53  12,376,336.35       690,735.72    1,998,513.76  2,149,652.80  20,664,353.15 -  6,027,371.27    1,753,570.58     732,233.37 -3,487,772.41 -   869,266.46  1,001,170.81 -   255,945.59 -    40,161,549.07 -      6,831,027.65

 ล้านบาท                0.31                0.38                  5.85                2.56                12.38                  0.69                  2.00                2.15                20.66                  6.03                  1.75               0.73                3.49               0.87                1.00                0.26                    40.16                      6.83

 3.2) ร้อยละ
ของค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรที่
ลดลง
จากปีที่ผ่านมา

-              3.40 -            10.33 -                4.11 -           17.18 -              73.42 -                1.70 -                2.49 -            22.09 -              22.62 -                4.68 -              29.38 -              0.11 -            38.52               1.76                0.31              23.08                    74.88                    43.18

 พ.ศ. 2561  6,245,560.00  5,664,192.13  10,295,740.00  8,998,874.76  30,201,130.39    1,250,770.00    2,801,798.00  4,370,490.00    8,068,975.50    5,203,180.50    1,688,769.50  1,404,800.00  1,889,020.00  2,432,661.66  1,417,702.10     689,604.00    217,908,919.98    310,532,188.52

 พ.ศ. 2562  6,033,420.00  5,079,065.00    9,872,240.65  7,452,464.17    8,026,872.58    1,229,540.00    2,732,071.76  3,405,264.19    6,243,730.82    4,959,743.75    1,192,623.33  1,403,280.00  1,161,300.00  2,475,590.00  1,422,139.82     848,748.83    381,078,144.33    444,616,239.23

 เพ่ิม/ลด -   212,140.00 -   585,127.13 -     423,499.35 -1,546,410.59 -22,174,257.81 -       21,230.00 -       69,726.24 -   965,225.81 -  1,825,244.68 -     243,436.75 -     496,146.17 -       1,520.00 -   727,720.00       42,928.34         4,437.72     159,144.83    163,169,224.35    134,084,050.71

 จ านวน
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร
(บาท)

 3.1) จ านวน
ค่าใช้จ่ายงบ
ด าเนินงาน
(บาท)

ตัวช้ีวัด  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562  (ณ ส้ินไตรมาส 2)  รวมท้ังส้ิน
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย (ต่อ) 

 

 นิติ
ศาสตร์

 รัฐ
ศาสตร์

 บริหาร
ศาสตร์

 ศิลป
ศาสตร์

 แพทย
ศาสตร์ฯ

 พยาบาล
ศาสตร์

 เภสัช
ศาสตร์

 ศิลป
ประยุกต์ฯ

 วิทยา
ศาสตร์

 วิศวกรรม
ศาสตร์

 เกษตร
ศาสตร์

 ส านัก
วิทยบริการ

 ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ

 ส านักงาน
บริหารทรัพย์สินฯ

 สถานปฏิบัติการ
โรงแรม

มหาวิทยาลัย

 โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย

 ส านักงาน
อธิการบดี

3.3) ร้อยละ
ของหน่วยการ
ใช้ไฟฟ้าที่
ลดลงเมือ่
เทียบกับปีที่
ผ่าน

             48.25 -           19.67                37.14 -            53.19                62.49                27.20 -                2.61 -             1.17                  6.53 -                2.26                  1.22              11.38               7.88             17.65 -             1.72              31.19                    63.75                    18.18

 พ.ศ. 2561       87,573.00       78,599.00       157,896.00     418,878.65       435,392.00         63,600.00       213,249.00       28,437.20       541,210.60       403,967.00       298,382.90     277,536.00     283,626.00     308,921.96       93,200.00       15,260.00           847,674.50        4,553,403.81

 พ.ศ. 2562     129,824.00       63,142.00       216,537.51     196,091.00       707,447.00         80,897.00       207,683.00       28,103.80       576,552.80       394,823.00       302,036.20     309,127.00     305,989.00     363,432.40       91,600.00       20,020.00        1,388,025.31        5,381,331.02

 เพ่ิม/ลด       42,251.00 -     15,457.00         58,641.51 -   222,787.65       272,055.00         17,297.00 -         5,566.00 -          333.40         35,342.20 -         9,144.00           3,653.30       31,591.00       22,363.00       54,510.44 -       1,600.00         4,760.00           540,350.81           827,927.21

 พ.ศ. 2561     403,188.11     366,822.78       991,547.91  1,474,496.04    2,077,365.49       433,652.03       809,678.56     171,891.90    2,689,391.32    1,275,970.38    1,510,191.81  1,029,158.51     874,025.79  1,152,399.17     555,390.96       93,160.85        5,390,697.00      21,299,028.61

 พ.ศ. 2562     771,135.08     780,624.30    1,895,872.03  2,605,652.42    4,283,090.10       710,605.70    1,374,026.06     312,823.11    4,839,580.56    2,434,650.04    1,558,011.99  1,743,241.46  1,515,899.02  2,129,541.98     927,716.54     169,172.23        9,747,819.24      37,799,461.85

 เพ่ิม/ลด     367,946.97     413,801.52       904,324.12  1,131,156.38    2,205,724.61       276,953.67       564,347.50     140,931.21    2,150,189.24    1,158,679.66         47,820.18     714,082.95     641,873.23     977,142.81     372,325.58       76,011.38        4,357,122.24      16,500,433.25

 ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562  (ณ ส้ินไตรมาส 2)  รวมท้ังส้ิน

จ านวน
ค่าใช้จ่ายด้าน
ค่าไฟฟ้า
(บาท)

จ านวนหน่วย
การใช้ไฟฟ้า
(กิโลวัตต์ชั่วโมง)

ตัวช้ีวัด
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ตารางท่ี 6  สรุปกิจกรรมลดรายจ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

 
 
 
 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ท่ีประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)
1 นิติศาสตร์                 -          308,046.81        212,140.00        520,186.81 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

 - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
1.) การแจ้งเวียนหนังสือราชการทัว่ไปภายในคณะให้แจ้งเวียนผ่านระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ DMS
2.) การประชุมในแต่ละระดับใช้การประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ 
3.) ใช้ช่องทางการส่ือสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์
4.) ใช้กระดาษเฉพาะทีต้่องส่งออกภายในนอกหรือเป็นเร่ืองทีจ่ าเป็นต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร
5.) ใช้กระดาษรีไซเคิลเมือ่จ าเป็นต้องใช้กระดาษในการแจ้งเร่ืองราวภายในคณะ
ด้านบุคคลากร  ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-

2 รัฐศาสตร์                 -          376,395.96        585,127.13        961,523.09 ด้านการประหยัดพลังงาน ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
1.) ใช้ระบบ e meeting / การแจ้งเวียนเอกสารผ่านระบบ e mail เพ่ือลดการใช้กระดาษ 
ด้านบุคคลากร ด าเนินการดังนี้
1.) ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ และเปล่ียนรสถานภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่าย
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ตารางท่ี 6  สรุปกิจกรรมลดรายจ่ายภาพรวมของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ต่อ) 
 

 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ท่ีประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)
3 บริหารศาสตร์                 -                          -          423,499.35        423,499.35 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้

  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านบุคคลากร  ด าเนินการดังนี้
1.) ตรึงอัตราก าลังของสายสนับสนุนวิชาการ และลดอัตราการจ้างเหมาบริการ

4 ศิลปศาสตร์                 -       2,563,277.53     1,546,410.59     4,109,688.12 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน   ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านบุคคลากร  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-

5 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข

                -                          -     22,174,257.81   22,174,257.81 ด้านการประหยัดพลังงาน  วิธีการด าเนินงาน ดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  การด าเนินงาน ดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านบุคลากร ด าเนินการดังนี้
วิธีการด าเนินงาน  : คงจ านวนบุคลากร
1.) ไมม่กีารจ้างเพ่ิมกรณีบุคลากรเกษียณอายุ
2.) เกล่ียอัตราก าลังบุคลากรทีม่อียู่โดยการปรับภาระงานให้เหมาะสม
3.) คงอัตราก าลังบุคลากรให้มปีริมาณเพียงพอต่อการให้บริการทางการแพทย์
4.) คงอัตราก าลังบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนตามสัดส่วน FTES
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ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ท่ีประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)
6 พยาบาลศาสตร์                 -                          -             21,230.00           21,230.00 ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้

  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านบุคคลากร    ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-

7 เภสัชศาสตร์                 -                          -             69,726.24          69,726.24 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้
กิจกรรม/โครงการ 1 : .การปรับลดอัตราจ้างเหมาบริการรายบุคคล
วิธีการด าเนินงาน  :  พัฒนาระบบสารสนเทศมารองรับการด าเนินงาน แทนการปฏิบัติงานด้วยตัวบุคคล เพ่ือปรับลด
อัตราจ้างเหมาบริการรายบุคคลลงจากปีทีผ่่านมา
1.) ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 
2.) ค่าจ้างเหมางานดูแลสวนและภูมทิศัน์ 
3.) ค่าจ้างเหมาบริการรายบุคคล 
กิจกรรม/โครงการ 2 : การปรับลดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  
วิธีการด าเนินงาน  :
1.) พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับการปฏิบัติงานให้มคีวามสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงานย่ิงข้ึน  
2.) ส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการผ่านระบบออนไลน์ โดยไมจ่ าเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติราชการที่
คณะเภสัชศาสตร์ โดยไมม่กีารเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
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ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ท่ีประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

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

และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์

                -                          -          965,225.81        965,225.81 ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านบุคคลากร    ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-

9 วิทยาศาสตร์                 -                          -       1,825,244.68     1,825,244.68 ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านบุคคลากร    ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-

10 วิศวกรรมศาสตร์                 -       6,027,371.27        243,436.75     6,270,808.02 ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-
ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้
กิจกรรม/โครงการ 1 :โครงการจ้างเหมางาน



69 
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ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ท่ีประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)
11 เกษตรศาสตร์                 -                          -          496,146.17        496,146.17 ด้านการประหยัดพลังงาน ด าเนินการดังนี้

 - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-
ด้านบุคลากร   ด าเนินการดังนี้
กิจกรรม/โครงการ 1 : โครงการจ้างเหมาเตรียมวัสดุปฏิบัติการรายวิชาต่าง ๆ 
วิธีการด าเนินงาน  :  จ้างเหมาแรงงานเป็นราย 6  เดือน
กิจกรรม/โครงการ 2  : โครงการจ้างเหมาบริการคณะเกษตรศาสตร์
วิธีการด าเนินงาน  :  จ้างเหมาแรงงานเป็นราย 6  เดือน

12 ส านักงานอธิการบดี                 -     40,161,549.07                        -     40,161,549.07 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
1.) น าระบบ E-meeting มาใช้ในการประชุม 
2.) น าระบบ E-Document มาใช้ในการบริหารเอกสาร 
3.) น า Google Drive มาใช้ในการด าเนินการ
ด้านบุคลากร   ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-

13 ส านักวิทยบริการ                 -                          -               1,520.00             1,520.00 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน   ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-
ด้านบุคลากร  ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-
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ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ท่ีประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7)
14 ส านักคอมพิวเตอร์

และเครือข่าย
                -       3,487,772.41        727,720.00     4,215,492.41 ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้

  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
กิจกรรม/โครงการ 1 : การบริหารจัดการภายในหน่วยงาน
1.) ลดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายทีไ่มจ่ าเป็น
2.) ลดค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่างและเครืองด่ืมในการจัดประชุมภายในหน่วยงาน
3.) ใช้ระบบต่างๆของมหาวทยิาลัย เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสาร เช่น ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ , ระบบประชุม
ออนไลน์
ด้านบุคลากร   ด าเนินการดังนี้
1.) บูรณาการการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากร

15 ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์

                -   869,266.46                        -          869,266.46 ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
กิจกรรม/โครงการ 1 : ลดการใช้วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน
1.) เช่าเคร่ืองพิมพ์เอกสาร
2.) ลดใช้กระดาษโดยใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
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ล าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย

ด้านการ
ประหยัด
พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

งบด าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ท่ีประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 หมายเหตุ

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

โรงแรมมหาวิทยาลัย
                -                          -                          -                          -   ด้านการประหยัดพลังงาน   ด าเนินการดังนี้

  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านบุคคลากร    ด าเนินการดังนี้
 - ไมม่ ี-

17 โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย

                -          255,945.59                        -          255,945.59 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-
ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  ด าเนินการดังนี้
1.) การน ากระดาษทีใ่ช้แล้วกลับมาใช้ซ้ า และรับ-ส่งหนังสือเอกสารด้วยระบบE-Documet
2.) การลดการประชุมผู้บริหารจากรายเดือนเป็นรายไตรมาส
ด้านบุคคลากร   ด าเนินการดังนี้
  - ไมม่ ี-

                -     54,049,625.10   29,291,684.53   83,341,309.63รวมค่าใช้จ่ายท่ีลดได้



๗๒ 
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้   
- มอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมายการ

ด าเนินงานที่ก าหนดค่าเป้าหมายตามช่วงระยะเวลาในการรายงาน หรือก าหนดค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส เพ่ือให้
การเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานมีความชัดเจน และทราบถึงการบรรลุผลการด าเนินงานในแต่ละไตรมาส 
อีกทั้ง ชี้แจงสาเหตุที่ผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และแนวทางการ
ปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้   
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

          ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์และ 
        แผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
        งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่  ๒  

     (ณ ๑ ตุลาคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
                                    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุ่งหมายที่จะ
ก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 
การบริหารงาน และตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการ
บริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖
2  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ซึ่งกองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปร ะจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  

 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 มีจ านวน

ทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 14 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 29.17 และ
ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 34 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 70.83 ดังแสดงผลในตารางและมี
รายละเอียดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

 
ประเภท… 



๗๓ 
  

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 14 29.17 
     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและสิ้นสุดการด าเนินงาน 1 2.08 
     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 13 27.09 
  ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 34 70.83 
     - ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและสิ้นสุดการด าเนินงาน 2 4.17 
     - ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานแต่ยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 22 45.83 
     - ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงานและจะรายงานผลเม่ือสิ้นไตรมาส 3 และ 4 10 20.83 

รวม 48 100.00 
 

๑.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 0.75 1.01 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 2.60 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 0.38 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 1.24 
คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 1.84 

คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 0.0009 
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 0.004 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 

2. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่งของสังคมด้านภาวะ
ผู้น า การท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการพัฒนาตนเอง ความ
ใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80.00 84.00 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 80.80 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 84.60 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 81.00 
คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 81.80 
คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 87.80 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 82.00 
- สาขาแพทยศาสตร์ ร้อยละ 79.80 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 84.20 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 81 
คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 84.80 

คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 85.80 
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 87.60 
คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 87.80 

ข้อมูลประมวลผล ครั้งที่ 3 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 100 123 
สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 14 โครงการ 

คณะเกษตรศาสตร์ 21 โครงการ 
คณะวิทยาศาสตร์ 16 โครงการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6 โครงการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 5 โครงการ 



๗๔ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 4 โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 10 โครงการ 
คณะบริหารศาสตร์ 24 โครงการ 

คณะนิติศาสตร์ 19 โครงการ 
คณะรัฐศาสตร์ 4 โครงการ 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความ
ร่วมมือกับองค์กรภายนอก 

โครงการ 25 26 
สนง.ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 26 โครงการ 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 85.00 85.57 
4. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการบริการวิชาการ ร้อยละ 10.00 17.27 

คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 27.68 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 37.95 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 3.32 

คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 0.14 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงไปสู่การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ 
กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 20.00 23.01 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 3 8 
3. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 80.00 82.00 
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 85.00 86.00 

5. จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หมวดความรู ้ 3 8 
6. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรม 10 18 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน าเทคโนโลยีดิจิดัล
มาใช้ในการด าเนินการ 

- ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบแจ้งเวียน
อิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 

- ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meting) 
- ระบบจองรถยนต์การให้บริการยานพาหนะ 
- ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
- ระบบ UBU LMS 
- ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

ร้อยละ 60.00 83.34 
1. ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และระบบแ จ้ง เ วี ยน อิ เ ล็ กทรอนิ กส์           
(E-document) 
2. ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
(E-meting) 
3.  ระบบจองรถยนต์ การ ใ ห้บริ กา ร
ยานพาหนะ 
4. ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 
5. ระบบบริหารงานบุคคล DMS 

2 . รายได้สุทธิที่ เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base 
line ปี 2559 

ร้อยละ 4.00 100.00 
การบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 

และทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
50,245,334 บาท เทียบกับ Base line 

ปี 2559 จ านวน 27,353,936 บาท 
 
 



๗๕ 
  

ที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 34 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพ (กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

ร้อยละ 85.00 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

2. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ร้อยละ 85.00 81.41 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 81.33 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 72.14 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 87.44 
คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 60.38 

คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 100 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 91.28 
- สาขาแพทยศาสตร์ ร้อยละ 95.83 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 86.73 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 100 
คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 74.72 

คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 78.68 
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 80.21 
คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 92.48 

ข้อมูลประมวลผล ครั้งที่ 4 
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ร้อยละ 80.00 71.09 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 61.48 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 63.04 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 79.52 
คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 50 
คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 100 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 68.88 
- สาขาแพทยศาสตร์ ร้อยละ 100.00 

- สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ร้อยละ 37.76 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 100 
คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 53.99 

คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 74.89 
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 59.74 
คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 78.8 
ข้อมูลประมวลผล ครั้งที่ 4 

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562 
4. จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี ผลงาน 25 3 

คณะวิทยาศาสตร์ 2 ผลงาน 
คณะนิติศาสตร์ 1 ผลงาน 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 
5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบ
ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ B1 
ของ CEFR LEVEL 

ร้อยละ 30.00 13.35 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 2.12 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 7.25 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 14.06 
คณะศิลปประยุกต์ฯ ร้อยละ 5.88 
คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 61.82 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 57.14 
คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 21.18 



๗๖ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 21.46 
คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 5.32 

คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 3.88 
คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 4.29 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา (กพอ.)  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ 

ร้อยละ 50.00 24.53 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 5.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 7.50 
คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 2.55 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 47.62 
คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 60.00 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 

2. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 20.76 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 20.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 15.00 
คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 27.27 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 

3. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน/
ชิ้นงาน 

15 7 
คณะเกษตรศาสตร์ 4 ผลงาน/ชิ้นงาน 
คณะวิทยาศาสตร์ 1 ผลงาน/ชิ้นงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ผลงาน/ชิ้นงาน 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 
4. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่
ชุมชน/สังคม 

ร้อยละ 50.00 9.84 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 3.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 16.67 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่
น าความรู้ และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยของจ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 85.00 69.40 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 21.00 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 80.00 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 15.38 

คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 100 
คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 100 

คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 100 
2. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อ
ตอบสนองสังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

15 13 
คณะเกษตรศาสตร์ 2 โครงการ 
คณะเภสัชศาสตร์ 1 โครงการ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 2 โครงการ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 4 โครงการ 
คณะบริหารศาสตร์ 2 โครงการ 

คณะนิติศาสตร์ 2 โครงการ 



๗๗ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60.00 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

4. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น ราย 10 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

5. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  
* ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 95.00 84.05 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่
รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ 
* ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามเอกสารงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ร้อยละ 80 

ร้อยละ 90.00 81.65 

7. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รับรอง 1 - 
รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

8. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการด าเนินการใน
พื้นที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการน าความรู้
จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 15.00 13.93 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 15.00 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 18.75 
คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 5.00 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ร้อยละ 30.77 
คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 0.11 

และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  
ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า กิจกรรมต่อปี 

ผลงาน 75 56 
และอยู่ระหว่างด าเนินการ 19 โครงการ 

2. จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน กิจกรรม 10 9 
คณะเกษตรศาสตร์ 3 กิจกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 กิจกรรม 
คณะบริหารศาสตร์ 1 กิจกรรม 

คณะนิติศาสตร์ 3 กิจกรรม 
คณะรัฐศาสตร์ 1 กิจกรรม 
และคณะ/วิทยาลัยอ่ืน ๆ  

ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมผล 
3. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ตามเป้าหมายโครงการ 

ร้อยละ 84.00 29.70 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

คะแนน 5.00 - 
อยู่ระหว่างก ากับติดตามผล จะรายงาน

ผ่านระบบ ITAS ของส านักงาน ป.ป.ช. ใน
เดือนมิถุนายนและระบบจะประมวลผลใน
เดือนสิงหาคม และแจ้งผลการประเมินใน

เดือนกันยายน 2562 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ปี 2562 เนื่องจากสภามีมติเห็นชอบ (ร่าง) พรบ.
มหา วิท ยาลั ย อุบลราชธ านี  ( ค รั้ ง ที่  
4/2559 วันที่ 28 พ.ค. 2559) และให้



๗๘ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
การออกเสียงประชามติในปี 2561 ซ่ึงใน
ปี 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอ 
(ร่าง) พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อ
กร รมการบริ ห ารมหา วิทยาลั ย เ พ่ื อ
พิจารณาทบทวน (ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัย
เพ่ือเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

3. จ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ 
200 คะแนนขึ้นไป 

จ านวน
หน่วยงาน 

1 - 
จะรายงานผลการประเมิน ณ สิ้นไตรมาส 3 

(อยู่ระหว่างสรรหาผู้ตรวจประเมิน) 

4. ระดับความส าเร็จในการเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการ
จัดการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
เกณฑ์ระดับ 
ระดับ 1 : แจ้งหน่วยงาน ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการ
จัดการของเสียอันตราย ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด และประเมินผลการ
ด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ฯ 
ระดับ 2 : ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการขยะและของ
เสียอันตรายในห้องปฏิบัติการภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราธานี เพื่อ
ติดตามผลการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการจัดการของ
เสียอันตราย 
ระดับ 3 : รายงานผลการด าเนินการต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยต่อไป 
ระดับ 4 : น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงในปีต่อไป  

ระดับ 4 1 
ส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการ
ประชุมเพ่ือจัดท าปฏิทินในการเข้าประเมิน
การจัดการขยะและของเสียอันตรายภายใน
ห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 
4 เมษายน 2562 โดยมีมติในที่ประชุม 
คือ มอบส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดท าแบบประเมิน
ระบบกา รบริ ก า ร จั ด ก าร ขยะ  ต าม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เพ่ิมเติม 
และเป็นเจ้าภาพในการจัดอบรมการจัดการ
ข ย ะ แ ล ะ ข อ ง เ สี ย อั น ต ร า ย ภ า ย ใ น
ห้องปฏิบัติการ ในช่วงเดือน มิ ถุนายน 
2562 และก าหนดการด าเนินงานในการ
ประเมิน ภายในเดือนสิงหาคม 2562 

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหาร
จัดการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.10 3.62 
ส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจในรอบ 6 เดือน (ต.ค.
2560-มี.ค.61) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับมา
ปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานในด้านการซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ และตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ อยู่ระหว่างการ
วิเคราะห์ผลการประเมิน 

6. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
สถาบันอุดมศึกษา 
* ผลการด าเนินงานเป็นผลการด าเนินงาน ณ สิ้นปี พ.ศ. 2561 

คะแนน 5.00 3.80 
เกณฑ์ ในการรายงานของกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) กระทรวงพลังงาน จะรายงานผล
ตามปีปฏิทิน และสามารถสรุปผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ ภายใน 3 เดือนหลัง
สิ้นปีปฏิทิน และรายงานผลการประเมิน
ต่อส านักงาน ก.พ.ร. เพ่ือประกาศเผยแพร่
ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ต่ อ ไ ป  ( ป ร ะ ก า ศ ผ ล 
http://www.e-report.energy.go.th/) 

7. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติ
ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
เกณฑ์ระดับ 
ระดับ 1 : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ/คณะท างานเกี่ยวกับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว   

ระดับ 4 2 
ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ด า เนิ น กา ร จัดท า  ( ร่ า ง )  น โ ยบาย / 
แผนงาน/  แนวปฏิ บัติ ใ นการ พัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน



๗๙ 
  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ระดับ 2 : นโยบาย/ แผนงาน/ แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
ระดับ 3 : แผนการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   
ระดับ 4 : สรุปรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว   

การด าเนินงานตามแผนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

8. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่
สู่สังคมภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป ี 40 31 
คณะเกษตรศาสตร์ 1 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 3 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4 คน 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 3 

เภสัชศาสตร์ 3 คน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 3 คน 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1 คน 

คณะศิลปศาสตร์ 4 คน 
คณะบริหารศาสตร์ 1 คน 

คณะนิติศาสตร์ 1 คน 
คณะรัฐศาสตร์ 1 คน 

อาจารย์ 6 คน 
* เป็นผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่
สร้างชื่อเสียงและประชาสัมพันธ์ผ่าน
สื่อกลางของมหาวิทยาลัย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง ร้อยละ 55.00 - 
อยู่ระหว่างการด าเนินการรวบรวมและ
สรุปผลการประเมิน จะแล้วเสร็จในเดือน
เมษายน 2562 (กองการเจ้าหน้าที่) 

2. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชู
เกียรติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน 30 - 
อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมและสรุป
การประเมินผลจะแล้ว เสร็จในเดือน
กรกฎาคม 2562 (กองการเจ้าหน้าที่) 

3. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับที่มีความสุขในการ
ปฏิบัติงาน 

คะแนน 50.00 - 
อยู่ระหว่างด าเนินการตอบแบบสอบถาม
ในระบบ HAPPINOMETER และประมวลผล 

4. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร คะแนน 50.00 แล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2562 (กอง
การเจ้าหน้าที่) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลยัด้วยโครงข่ายดิจิตอล 

ระดับ 5.00 4.00 
อยู่ระหว่างน าเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักเพ่ือให้ข้อเสนอแนะและน า
ผลการด าเนินงานไปจัดท าแผนปรับปรุง
ต่อไป 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการระบบเครือข่าย ระดับ 3.75 3.39 
  
 

2. แผนปฏิบัติ... 
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2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส             
ที่ 2  มีจ านวนทั้งสิ้น 58 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 13 ตัวชี้วัด คิดเป็น            
ร้อยละ 22.41 และตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 45 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.59 ดังแสดงผล
ในตารางและมีรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวช้ีวัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 13 22.41 
     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและสิ้นสุดการด าเนินงาน 6 10.34 
     - ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 7 12.07 
  ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด 45 77.59 
     - ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานแต่ยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 13 22.42 
     - ตัวชี้วัดที่ไม่มีผลการด าเนินงานและจะรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 3 และ 4 32 55.17 

รวม 58 100.00 
 

 2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 13 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 
1. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร ์ คน 16 16 100 

 
2. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 80 80 100 
 

3. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นทีไ่ด้รับบริการ ร้อยละ 80  85.12  100 
 

4. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 110,000  253,752  100 
 
 
 

                   5. ผลผลิต... 

                  2. ผลผลิต
... 
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5. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการศิลปวฒันธรรม 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

โครงการ 82  82 100 

 

6. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

โครงการ 90 90 100 

 

7. โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนนิการ 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

โครงการ 1  1 100 

 

8. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนนิการ 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

โครงการ 1  1 100 

9. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนนิการ 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

โครงการ 12  12 100 

 

10. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนนิการ 
* สิ้นสุดการด าเนินงาน 

โครงการ 5 5 100 

 

 
 
              11. โครงการ… 
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11. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่สามารถใช้งาน
ได้(12 ชั่วโมง = 1 คร้ัง/อุปกรณ์) 

ร้อยละ 95.00 97.75 100 

2. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณ
เครือข่ายไร้สาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่
ให้บริการ 

ร้อยละ 95.00 96.67 100 

3. ร้อยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือข่าย
มากกว่า 2 Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปีที่ผ่าน
มา  

ร้อยละ 10.00 10.00 100 
 

 

 2.2 ตัวชี้วัดที่ไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายท่ีก าหนด มีทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 
1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 2,230 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ คน 7,200 5,848 ต่ ากว่าเปา้หมาย 1,352 คน 
คณะเกษตรศาสตร์ 1,048 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 2,001 คน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,515 คน 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 284 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 81.22 เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ล้านบาท 34.26 16.85 ต่ ากว่าเปา้หมาย 17.41 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 49.18 เมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
 

2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 380 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 260 - - 
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ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ คน 1,390 1,383 ต่ ากว่าเปา้หมาย 7 คน 
คณะเภสัชศาสตร์ 584 คน 740 
วิทยาแพทยศาสตร์ฯ 559 คน 

คณะพยาบาลศาสตร์ 240 คน 320 
(คิดเป็นร้อยละ 99.50 เมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ล้านบาท 15.48 9.65 ต่ ากว่าเปา้หมาย 5.83 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 62.34 เมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
 

๓. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 2,485 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ คน 8,890 7,970 ต่ ากว่าเปา้หมาย 920 คน 
คณะศิลปศาสตร์ 1,951 คน 

คณะบริหารศาสตร์ 3,464 คน 
คณะนิติศาสตร์ 1,233 คน 
คณะรัฐศาสตร์ 1,322 คน 

(คิดเป็นร้อยละ 89.65 เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร ล้านบาท 15.53 4.32 ต่ ากว่าเปา้หมาย 11.21 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 27.82 เมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
 

 
 
 
 
                    4. ผลผลิต... 
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4. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ สาขาแพทยศาสตร์ คน - - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาแพทยศาสตร์ คน - - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาแพทยศาสตร ์

ร้อยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขา
แพทยศาสตร ์

ร้อยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
5. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คน - - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร ์ คน 40 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร ์

ร้อยละ 100.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขา
พยาบาลศาสตร ์

ร้อยละ 98.00 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

6. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ป่วยนอก คน/ป ี  43,800   12,211  ต่ ากว่าเปา้หมาย 31,589 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 27.88 เมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้น        
ไตรมาส 4 

2. จ านวนผู้ป่วยใน คน/ป ี  5,800  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 
 
 
 
 

       7. ผลผลิต... 



๘๕ 
  
7. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน  16,000   5,227  ต่ ากว่าเปา้หมาย 10,733 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 32.67 เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตร

มาส 4 

2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ  95  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ  95  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

4. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรร 

ล้านบาท 7.28 4.88 ต่ ากว่าเปา้หมาย 2.40 ล้าน
บาท 

(คิดเป็นร้อยละ 67.03 เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตร

มาส 4 
 

8. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95 0.00 - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 95 0 - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

3. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่
ได้รับ 

ล้านบาท 26.69 24.21 ต่ ากว่าเปา้หมาย 2.48 ล้านบาท 
(คิดเป็นร้อยละ 90.71 เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 

4 
 

9. โครงการ : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

10. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 



๘๖ 
  
11. โครงการ : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

12. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูชัน้ประถมศึกษา/
นักเรียน อายุ 5-14 ปี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

คน 1,340  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

โครงการหลัก : โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตส าหรับวัยเรียน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. มีการส่งเสริมการเรียนรู้ และทักษะการด ารงชีวิต 
สู่ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ปี 

คน 1,400  1,327 ต่ ากว่าเปา้หมาย 73 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 94.79 เมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 
 

13. โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารครบวงจร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. สามารถยกระดับ สรา้งมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ  
SMEs 

รายการ 60  - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

14. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 90 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

15. โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 81 ต่ ากว่าเปา้หมาย 9 คน 
(คิดเป็นร้อยละ 90.00 เมื่อเทียบกับค่า

เป้าหมาย) และรายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ
บริการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ร้อยละ 100 - - 
รายงานผลเมื่อสิ้นไตรมาส 4 

 

 
                 16. โครงการ... 



๘๗ 
  
16. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนครั้งต่อปีที่ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้
งานได้เกิน 30 นาที 

คร้ัง 1 10 มากกว่าเป้าหมาย 9 ครั้ง 
เนื่องจากในระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 
ผู้ให้บริการ Uninet เกิดเหตุสายไฟเบอร์
ขาดช ารุดเป็นเหตุท าให้ระบบอินเตอร์เน็ตไม่
สามารถใช้งานได ้

 

3. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณการรายจ่ายส าหรับโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 1,700,909,000 บาท และ ณ สิ้นไตรมาส 2 ผลการเบิกจ่าย
รวมทั้งสิ้น 760,598,339.33 บาท  โดยสรุปได้ดังนี้ 

- โครงการ/กิจกรรมรวมทั้งสิ้น 785 โครงการ  
- ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 191 โครงการ (โครงการ/กิจกรรมลักษณะบริการ

วิชาการ และโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและนอกหลักสูตร และ
โครงการจัดหาครุภัณฑ์)  

- ผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย  จ านวน 22 โครงการ (โครงการลักษณะบริการวิชาการ)  
- ผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย จ านวน 37 โครงการ (โครงการลักษณะบริการวิชาการ และ         

อ่ืนๆ)   
- อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 535 โครงการ   

 ทั้งนี้  โครงการค่าจ้างบุคลากร/เงินเดือนค่าจ้างบุคลากรเงินงบประมาณแผ่นดินของบุคลากรทั้ง
มหาวิทยาลัย วางฎีกาและเบิกจ่ายที่ส่วนกลางส านักงานอธิการบดี  รายละเอียดดังตารางสรุป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               ตารางสรุปผล...



88 
  
ตารางสรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 
 

ตาม
เป้าหมาย

ต่ ากว่า
เป้าหมาย

สูงกว่า
เป้าหมาย

อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ผลรวม
ท้ังหมด

1. คณะเกษตรศาสตร์            90,538,220    14,665,753.34             16.20             1             -             10            47           58              7.39

2. คณะวิทยาศาสตร์     157,966,350.00    41,221,680.20             26.10            -               -               1            44           45              5.73

3. คณะวิศวกรรมศาสตร์          113,030,160    22,485,425.39             19.89             1             -             17            40           58              7.39

4. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์

      15,221,860.00      9,200,333.25             60.44             2             -               2            19           23              2.93

5. คณะศิลปศาสตร์            96,420,340    21,694,356.79             22.50            -               -              -              52           52              6.62

6. คณะบริหารศาสตร์          106,415,900    20,115,088.09             18.90             9             -               1            61           71              9.04

7. คณะนิติศาสตร์            34,421,020      8,835,436.13             25.67             1             -               6            31           38              4.84

8. คณะรัฐศาสตร์            30,492,280      8,265,388.59             27.11            -               -              -              27           27              3.44

9. คณะเภสัชศาสตร์          127,376,060    40,004,939.79             31.41            -               -              -              37           37              4.71

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ          215,162,700    47,805,754.23             22.22            -               -              -              31           31              3.95

11. คณะพยาบาลศาสตร์            51,073,760      7,010,221.04             13.73            -                1            -              26           27              3.44

12. ส านักวิทยบริการ            31,653,560      7,409,178.03             23.41            -               -              -              11           11              1.40

13. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย

           21,386,940      6,818,448.02             31.88            -               -              -              21           21              2.68

14. ส านักทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

           23,572,400      6,981,385.90             29.62             2             -              -              23           25              3.18

15. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

        8,355,600.00      2,742,208.27             32.82            -               -              -                1             1              0.13

16. โรงแรมมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

        9,600,000.00      4,712,941.55             49.09            -               -              -                7             7              0.89

17. ส านักงานอธิการบดี          568,221,850  490,629,800.72             86.34         175            21            -              57         253            32.23

ผลรวมท้ังหมด  1,700,909,000.00  760,598,339.33             44.72         191            22           37          535         785          100.00

จ านวนโครงการคณะ/หน่วยงาน งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรร (บาท)

จา่ยจริง 
ณ ส้ินไตรมาส 2 

(บาท)

ร้อยละจ านวน
โครงการ ของ

จ านวนโครงการ
ท้ังหมด

 ร้อยละการ
เบิกจา่ยของ

งบประมาณท่ี
ได้รับจดัสรร

 ข้อมูลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 2 จากคณะ/หน่วยงานสรุปรายงานน าเสนอ 

 



๘๙ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                    
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  และให้ข้อเสนอแนะและแนวทางเพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการกระตุ้นการด าเนินงานคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดต่างๆ รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการด าเนินงานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น  
๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการถ่ายทอดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดต่างๆ ให้กับคณะ/หน่วยงาน เพ่ือที่จะ

สามารถติดตามผลการด าเนินงานกับคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบให้จัดท ารายงานปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
และแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ทั้งนี้ รวมถึง
แนวทางความร่วมมือเพ่ือปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงานด้านต่างๆ ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน กับ คณะ/หน่วยงาน และ
ระหว่าง คณะ/หน่วยงาน กับมหาวิทยาลัย 

๓. มอบมหาวิทยาลัยปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงาน โดยเปรียบเทียบค่าเป้าหมาย
การด าเนินงานที่ก าหนดค่าเป้าหมายตามช่วงระยะเวลาในการรายงาน หรือก าหนดค่าเป้าหมายเป็นรายไตรมาส 
เพ่ือให้การเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงานมีความชัดเจน และทราบถึงการบรรลุผลการด าเนินงานในแต่ละ 
ไตรมาส 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

     ๔.๑.๒.๒  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
          การทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
          รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 มีแนวทางในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  และได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามค าสั่งที่ 759/2562 สั่ง ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562 
ซึ่งกองแผนงานรับผิดชอบตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต) O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

  ดังนั้น กองแผนงานจึงได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
ทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่งก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการเพ่ือพัฒนาระบบ
คุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562                     
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และเสนอให้คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานที่ด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่เก่ียวข้อง เสนอ 

 

              โครงการ... 



๙๐ 
  
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือบรรจุในแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ                           
พ.ศ. ๒๕๖2 เพ่ิมเติมที่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่มีความสอดคล้องกับมาตรการและตัวชี้วัดใน
แผนฯ โดยประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยมต่อต้านการทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ประกอบด้วย               
4 มาตรการ ดังนี้ 

1.1 เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

1.2 สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
1.3 พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือสร้างค่านิยมต่อต้านการ

ทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา 
1.4 พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักศึกษา บุคลากร

และประชาชนทั่วไป 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประกอบด้วย 3 มาตรการ ดังนี้ 
2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
2.2 พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
2.3 พัฒนาระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบใน

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ ดังนี้ 
3.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพ่ือลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐในการปฏิบัติงาน 
3.2 พัฒนาระบบและกลไกในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 
3.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
3.4 พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประกอบด้วย 1 มาตรการ ดังนี้ 
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และการประพฤติมิชอบ 
  ซึ่งกองแผนงานจะด าเนินการก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยภายในเดือนพฤษภาคมต่อไป เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ของส านักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) 

 

             จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ปฏิบัติงานภายใต้หลักนิติรัฐและหลักธรรมาภิบาลต่อไป 
 

    มติที่ประชุม       เห็นชอบ 
 
            ระเบียบวาระท่ี  ๔...     



๙๑ 
  
 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  การก าหนดจ านวนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่งรองอธิการบดี และ 
        ผู้ช่วยอธิการบดี 

  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติ
แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย อุบลราชธานีที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒  

ตามความในมาตรา ๑๕ (๕) มาตรา ๑๘ และมาตรา ๑๔ (๒) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัย มีอ านาจ และหน้าที่แต่งตั้งรอง
อธิการบดี จ านวนไม่เกิน ๗ คน โดยค าแนะน าของอธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่และ รับผิดชอบตามที่อธิการบดี
มอบหมาย โดยให้แต่งตั้งจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๒๐ แห่ง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
พ.ศ. ๒๕๓๓ 

ประกอบกับคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากรใน สถาบันอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.พ.อ. มอบหมาย ได้ก าหนดแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการก าหนดต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่จะให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการได้รับเงินประจ าต าแหน่งของข้าราชการพล เรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยการก าหนดจ านวน
ต าแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีๆ ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์ที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้ ใน
การก าหนดจ านวนต าแหน่งดังกล่าว ไม่จ าเป็นต้อง ก าหนดไว้ให้เต็มจ านวนอัตราสูงสุดที่กฎหมายก าหนดให้ได้รับเงิน
ประจ าต าแหน่งจากเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยต้องมีข้อพึงพิจารณาอย่างน้อย ดังต่อไปนี้  

๑. พิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นของส่วนราชการ โดยต้องวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนคณะ หรือ
หน่วยงาน ขนาด โครงสร้าง นโยบาย ยุทธศาสตร์ พันธกิจ อัตราก าลัง จ านวนนักศึกษา และข้อมูลจ าเป็นอย่างอ่ืน
ตามท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  

๒. พิจารณาภาระงานทางงบประมาณ ความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน และความ ประหยัด  
๓.  ต้อง ไม่ เป็นการขั ดหรือแย้ งกับข้ อบั งคับ  ระเบียบ หรื อประกาศ อ่ืนที่ เ กี่ ยวข้อ งของ 

สภาสถาบันอุดมศึกษา  
รายละเอียดตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๙(๕).๒/ว ๓ ลงวันที่ ๗ 

มีนาคม ๒๕๖๒  
ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารราชการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไป ด้วยความ

เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอเพ่ือพิจารณา ดังนี้  

(๑) การพิจารณาก าหนดจ านวนต าแหน่งรองอธิการบดี และต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้พิจารณาจากเหตุผลความจ าเป็น และข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

(๑.๑) นโยบายสภามหาวิทยาลัย  
(๑ .๒ ) ปรัชญา  วิสั ยทัศน์  อัตลั กษณ์  เอกลักษณ์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  เป้ าประสงค์   

กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชี้วัด ตามแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี ของมหาวิทยาลัย  
(๑.๓) โครงสร้างการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  

               (๑.๔) จ านวน… 



๙๒ 
  

(๑.๔) จ านวนนักศึกษา และแผนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
(๑.๕) อัตราก าลังของมหาวิทยาลัย  
(๑.๖) ภาระทางงบประมาณของมหาวิทยาลัย  
(๑.๗) ความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อนของการปฏิบัติงาน  
(๑.๘) การเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย  
(๑.9) ต้องไม่เป็นการขัดหรือแย้งกับข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศอ่ืนที่มหาวิทยาลัย ก าหนด  
(๑.10) อ่ืน ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

 (๒) การก าหนดจ านวนต าแหน่งรองอธิการบดี และต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ของ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ขอเสนอก าหนด จ านวน
ต าแหน่งรองอธิการบดี และต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดี ดังนี้  

(๑) รองอธิการบดี  มีจ านวนไม่เกิน ๗ อัตรา  
(๒) ผู้ช่วยอธิการบดี  มีจ านวนไม่เกิน ๕ อัตรา  

จ านวนต าแหน่งที่ก าหนดดังกล่าวไม่ขัดหรือแย้งกับมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  

ทั้งนี้ ต าแหน่งรองอธิการบดีจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินได้ไม่เกินห้าอัตรา และผู้ช่วย
อธิการบดีจะได้รับเงินประจ าต าแหน่งจากงบประมาณแผ่นดินได้ไม่เกินสามอัตรา ทั้งนี้ เหตุผลความจ าเป็น และข้อมูล
ประกอบการพิจาณา มีรายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาก าหนดจ านวนต าแหน่ง
รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการก าหนดจ านวนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร 
ต าแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- การก าหนดจ านวนต าแหน่งประเภทผู้บริหารต าแหน่งรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี  ในส่วน

ของหน้าที่และความรับผิดชอบของต าแหน่งในฝ่ายต่างๆ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจากยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย เช่น การพัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบดิจิทัล เป็นต้น  ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ
ให้สอดรับกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  ซึ่งควรต้องมีผู้รับผิดชอบการด าเนินงานในด้านดังกล่าว            
อีกทั้งอาจพิจารณาจากนโยบายรัฐบาล หรือนโยบายจากการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยร่วมท างานและแก้ไขปัญหาของพื้นที่  ซึ่งจ าเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบการด าเนินงาน
ในด้านดังกล่าวด้วยเช่นกัน 
 

  มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๒  ขอแต่งตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒           
มีมติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

       มหาวิทยาลัย... 



๙๓ 
  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562  
 ตามความในมาตรา 18 มาตรา 19 วรรคสี่  และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2541 ซึ่งก าหนดไว้ว่า ให้มีอธิการบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และอาจมีรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีหรือจะมี
ทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้ จ านวนรอง
อธิการบดีมีจ านวนไม่เกินเจ็ดคน และให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งรองอธิการบดี โดยค าแนะน าของอธิการบดีจาก
บุคคลผู้มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนดในมาตรา 20 นั้น  

เพ่ือให้การบริหารราชการและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด จึงขอเสนอแต่งตั้ง  
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

(๑) รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขท่ี ๘๘ สังกดัภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

(๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๔๓๓ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรอง
อธิการบดีฝ่ายบริหาร  

(๓) รองศาสตราจารย์ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๔๔๐ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการ
บดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  

(๔) นายฐิติเดช ลือตระกูล ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ 
๕๘๙ สังกัดกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

(๕) นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ 
ต าแหน่งเลขที่ ๖๐๙ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี        
ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  

(๖) นายอรรถพงศ์ กาวาฬ พนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่งอาจารย์ ต าแหน่งเลขที่ ๓๖๒ สังกัด
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
 มหาวิทยาลัยได้ตรวจสอบแล้วบุคคลที่เสนอขอแต่งตั้งให้ด ารงรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒๕๔๑) และมีจ านวนต าแหน่งรองอธิการบดี จ านวน ๖ ราย ซึ่งไม่เกินจ านวนที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

                   ๔.๒.๓  ขอแต่งตั้ง... 



๙๔ 
  

      ๔.๒.๓  ขอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
         อุบลราชธานี 

 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒               
มีมติแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป จนกว่าจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ความละเอียดตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๙/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งรักษา
ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สั่ง ณ วันที่ 22 เมษายน 2562  

ตามความในมาตรา 12 (6) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2541 ก าหนดไว้ว่า “กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งคน ซึ่งอธิการบดีเลือกจาก
ผู้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดี” ดังนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอเสนอ รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ต าแหน่งเลขท่ี ๘๘ สังกัดภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เป็นกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติ แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์         
พงษ์รัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๔  การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 
    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วน
งาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน  เมื่ออธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติงานในต าแหน่งครบระยะเวลา ๒ ปี และ ๔ ปี นั้น 
  เนื่องด้วยอธิการบดี  ได้ปฏิบัติงานมาครบระยะเวลา ๔ ปี เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ดังนั้น            
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี ตามข้อ ๕ และ ข้อ ๖           
แห่งข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 
๒. กรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ     เป็นกรรมการ 
ได้แก่  ๒.๑ .....................................................................  
        ๒.๒ ......................................................................  

๓. กรรมการจ านวนไม่เกิน ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
ภายนอกที่มีประสบการณ์ด้านบริหารไม่ต่ ากว่าระดับ 
คณบดีหรือเทียบเท่า      เป็นกรรมการ 
ได้แก่  ๓.๑ ...................................................................... 
        ๓.๒ ......................................................................  
 

                     ๔. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์...   



๙๕ 
  

๔. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์    เลขานุการ 
รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา   แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
อธิการบดี  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานกรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ       กรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๔. ศาสตราจารย์ละออศรี  เสนาะเมือง    กรรมการ 

  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๕. รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์  นันทานิช  กรรมการ 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๖. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  เลขานุการ 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 

    ๔.๒.๕  ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และ 
      เครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  2 ราย  

       รักษาการรองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพัฒนา  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน ส านัก ศูนย์              
พ.ศ. 2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการประจ าสถาบัน ส านัก ศูนย์            
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย ข้อ 6.6 ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งแต่งตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยจ านวนไม่เกิน 3 คน เป็นกรรมการ และ
ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 18/2560 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งประกอบไปด้วย นายกิติศักดิ์ จิรวรรณกูล และนายธีรชั ย -
หลาวทอง ซึ่งมีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  
ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 มีมติเห็นชอบให้เสนอ
รายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ                             
ทั้ง 2 ราย นั้น 

ดังนั้น เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  จึงน าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

 
 

                        ๑. นายวรสรวง...   



๙๖ 
  

1. นายวรสรวง  ดวงจินดา  
2. นายกิตติรักษ์  ม่วงมิ่งสุข  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๖  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน 

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   
ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การน าเสนอรายชื่อล่าช้าเนื่องจากนักศึกษามีหนี้สินค้าง
ช าระซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๑ คน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา  

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๗  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑ คน 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การน าเสนอรายชื่อล่าช้าเนื่องจากนักศึกษามีหนี้สินค้าง
ช าระซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๑ คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๑ คน  

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
          ๔.๒.๘  ขออนุมัติ... 



๙๗ 
  

    ๔.๒.๘  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คน 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามท่ี งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาและการ
ได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขอ
อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสังกัดของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี ้

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 

๒. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑ คน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คน 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๙  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๘๘ คน 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่ งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๘๘ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา เคมี จ านวน ๓ คน 
๑.๒ สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๒ คน 
๑.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๕ คน 
๑.๔ สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๑๐ คน 
๑.๕ สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓ คน 
๑.๖ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๑ คน 
๑.๗ สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
๑.๘ สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๓ คน 

 
                                                                                              ๒. คณะเกษตรศาสตร์... 



๙๘ 
  

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๒ คน 
๒.๒ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๓ คน 
๒.๓ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๗ คน 
๒.๔ สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน 
๒.๕ สาขาวิชา ประมง จ านวน ๒ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๕ คน 
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑๒ คน 
๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๔ คน 
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๙ คน 
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
๓.๖ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑๔ คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๔๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๔.๑ สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน 
๔.๒ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๔ คน 
๔.๓ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๒๘ คน 
๔.๔ สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๔ คน 
๔.๕ สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จ านวน ๒ คน 
๔.๖ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๓ คน 
๔.๗ สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๒ คน 
๔.๘ สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและ

วัฒนธรรมลาว 
จ านวน ๑ คน 

๔.๙ สาขาวิชา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน ๑ คน 
๔.๑๐ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๒ คน 

๕. คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๕.๑ สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

๖. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๖๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๖.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๘ คน 
๖.๒ สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๒๐ คน 
๖.๓ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑๑ คน 
๖.๔ สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๔ คน 
๖.๕ สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๑๒ คน 



๙๙ 
  

๖.๖ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๓ คน 
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๗.๑ สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
๗.๒ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ านวน ๒ คน 
๗.๓ สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ คน 

๘. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๕๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๘.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๕๕ คน 

๙. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๙.๑ สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๑๐ คน 
๙.๒ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๔ คน 
๙.๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๗ คน 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒๘๘ คน 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

     ๔.๒.๑๐  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖)  จ านวน ๑๔ คน  

          รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ด้วยส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖) ตามหลักเกณฑ์ที่
บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา            
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว 
  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖) จ านวน ๑๔ คน จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้    

  ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๓ คน 
  ๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑๑ คน 
  ๑.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๑๑ คน 
       ๒. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
       ๒.๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน ๑ คน 
       ๓. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  ๑ คน 

๓.๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  ชวีเวชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

             ระดับ… 



๑๐๐ 
  
ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
                ๑. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
  ๑.๑ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖)  จ านวน ๑๔ คน 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
          ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  
                                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ 
       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
คณะเกษตรศาสตร์ได้ด าเนินการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๓๓ 
สังกัดวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๓๑    
มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๔ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๕ ครั้งที่ ๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ครั้งที่ ๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งที่ ๔ หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงก่อน
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมสาขาวิชาเอกจากเดิม ๓ สาขาวิชาเป็น ๔ สาขาวิชาเอก ประกอบด้วย 
สาขาวิชาเอกพืชไร่ สาขาวิชาเอกพืชสวน สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์ และสาขาวิชาเอกประมง เพ่ือให้ครอบคลุม
กิจกรรมด้านการเกษตรทั้งหมด  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๓๑ รุ่น             
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑๙๓ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา             
ในหลักสูตรไปแล้ว ๒๗ รุ่น จ านวน ๒,๗๕๕ คน ปัจจุบันมีนักศึกษาคงเหลือในหลักสูตรจ านวน ๗๗๓ คน หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ เป็นหลักสูตรที่พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                  
พ.ศ. ๒๕๕๒  โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๖๑ กล่าวคือ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการเกษตร สามารถประกอบสัมมาอาชีพที่
มั่นคงด้านการเกษตรหรืออาชีพอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร                   
ความมานะ และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพด้านการเกษตร เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเกษตร มีทักษะ
ศตวรรษที่  ๒๑ สามารถบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เ พ่ือพัฒนาชุมชนหรือแก้ไขปัญหาสังคมท้องถิ่นของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และมีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ  เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๒           เป็นหลักสูตร ปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และส าเร็จ
การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
หมวดวิชา ศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๔ หน่วยกิต และหมวดวิชา         
 

            เลือกเสรี… 



๑๐๑ 
  
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและ 
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-
เวลาราชการและวันหยุดราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  จ านวนรับนักศึกษา ๓๒๐ คน/ปี (จ านวนสาขาวิชาเอกละ ๘๐ คน) ประมาณการค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๒๘,๐๐๔.๐๗ บาท/คน/ปี (ไม่น าค่าจ้างอาจารย์มาพิจารณา ทั้งนี้ เงินเดือน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและเงินเดือนอาจารย์ผู้สอนเป็นบุคลากรเงินงบประมาณแผ่นดินทุกท่าน)  เรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ภาคการศึกษา คิดเป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/-
คน/ปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๑๒ คน                  
มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้รับการตรวจสอบ
ความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.นรินทร บุญพราหมณ์ คณบดี                                  
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ และได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับต่อไป อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูล
ลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ 

๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
        รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เปิดรับนักศึกษารุ่น
แรกตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีการปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๑ ครั้ง คือ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจาก ตามประกาศกระทรวง  ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศ ณ วันที่  ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ก าหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาใดจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์  อยู่ในวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้
บังคับ ต้องปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศนี้ ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะพยาบาลศาสตร์ พัฒนาและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์              
พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตบัณฑิตให้ “เก่ง” โดยมีความรู้ด้านวิชาการและการพยาบาล พร้อมทั้งมีทักษะปฏิบัติ
ทางการพยาบาล สามารถประยุกต์หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการดูแลสุขภาพ “ดี” ได้แก่ มีคุณธรรมจริยธรรม         
ให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และ “มีจิตอาสา” ในการดูแลและให้การบริการด้านสุขภาพ สอดคล้อง
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มีเป้าประสงค์ เพ่ือมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศ ทางวิชาการ และเชี่ยวชาญใน
ทักษะวิชาชีพ การเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศ                 

 

                       ทันต่อเทคโนโลยี… 



๑๐๒ 
  
ทันต่อเทคโนโลยี มีความอุตสาหะในการท างาน มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม และความพอเพียงมีมนุษยสัมพันธ์ 
(มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ๒๕๖๐) โดยเน้นการจัดการเรียนสอนที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน (Outcome 
base education : OBE) รวมถึงสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั่นคือ “สร้างสรรค์ สามัคคี 
ส านึกดีต่อสังคม” โดยเปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 
๘ ปี เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ๑๓๘ หน่วยกิต  
ประกอบด้วย  
  ๑.  หมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป  ไ ม่น้อยกว่า  ๓๐ หน่ วยกิ ต  (กลุ่ มภาษา รวม ๑๕ หน่ วยกิต                                   
กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ รวม ๖ หน่วยกิต กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต  กลุ่มวิชาเลือกศึกษาท่ัวไป ๓ หน่วยกิต)   
  ๒. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๒๐ หน่วยกิต     
กลุ่มวิชาชีพทฤษฎี ไม่น้อยกว่า ๔๖ หน่วยกิต, กลุ่มวิชาชีพปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต) 
        ๓. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  

           จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบบการจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค 
จัดการเรียนการสอน วัน – เวลาราชการ และวันหยุดราชการ การรับเข้าศึกษาและคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา เป็นไป
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างประเทศ ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ จ านวนรับเข้าศึกษา ๑๐๐ คน/ปี 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก สาขาพยาบาลศาสตร์ และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ และได้แก้ไข
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑ วันที่ ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๖๑  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อบังคั บ
สภาการพยาบาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
สัดส่วนอาจารย์ต่อจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการต่อบุคลากรสายวิชาการ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา 
จากอาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับต่อไปอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO 
เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  

 

     มติที่ประชุม อนุมัติ  
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ๔.๓.๓  การปรับปรุง...
             



๑๐๓ 
  
  ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การเปิดรายวิชา 

    ใหม่และขอเพิ่มรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕ รายวิชา สังกัดคณะบริหารศาสตร์  

    รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   
คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภาวิชาชีพบัญชี ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ รับรองหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยขอเปิดรายวิชาใหม่และขอเพ่ิมรายวิชา
ในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ จ านวน                     
๕ รายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นและทันต่อความต้องการใช้งานจริง
ของบัณฑิต และผู้ประกอบการ ดังนี้ 

๑. ๑๗๐๗ ๓๕๓ การจัดการฐานข้อมูลทางการบัญชี            ๓(๒-๒-๕)    
                    (Accounting Database Management) 

                        ๒. ๑๗๐๗ ๓๕๔ การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางบัญชี           ๓(๒-๒-๕) 
                                            (Accounting Information System Analysis and Design)   

๓. ๑๗๐๗ ๓๕๕ โปรแกรมประยุกต์การวางแผนทรัพยากรองค์กรส าหรับการบัญชี         ๓(๒-๒-๕) 
                    (Enterprise Resource Planning Application Software for Accounting)   

                        ๔. ๑๗๐๗ ๓๕๖ โปรแกรมประยุกต์เพ่ือการจัดการข้อมูลทางการบัญชี          ๓(๒-๒-๕) 
                    (Application Software for Accounting Data Management)   

                        ๕. ๑๗๐๗ ๔๕๔ ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับงานบัญชี              ๓(๒-๒-๕)  
                     (Artificial Intelligence for Accounting)                                 

            ทั้งนี้ โครงสร้างหลกัสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ 
โครงสร้างหลักสูตร: การเปิดรายวิชาใหม่และขอเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือก หลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๕ รายวิชา 

 

      มติที่ประชุม อนุมัติ 

 ๔.๓.๔  การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา ๑๔๓๕ ๑๒๕ สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก  
     ในหมวดวิชาเลือกเสรี สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

        รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
คณะศิลปศาสตร์ ขอเปิดรายวิชาใหม่ ขอเปิดรายวิชาใหม่ เพ่ือบรรจุในหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวน ๑ รายวิชา คือ     
วิชา ๑๔๓๕ ๑๒๕ สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก ๓(๓-๐-๖) เพ่ือให้นักศึกษาที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับดนตรี                
ซึ่งตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเนื้อหาไม่มีความซ้ าซ้อนกับรายวิชาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
 การนี้  เรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาการเปิดรายวิชา  ๑๔๓๕ ๑๒๕ 
สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก ๓(๓-๐-๖) หมวดวิชาเลือกเสรี สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
              จึงเสนอ... 



๑๐๔ 
  

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการเปิดรายวิชาใหม่ ในหมวดวิชาเลือกเสรี 
จ านวน ๑ วิชา คือวิชา ๑๔๓๕ ๑๒๕ สุนทรียศาสตร์ในดนตรีตะวันตก 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุง 
    วันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตร 
    มหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

   สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 
        รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 

คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ มีจ านวน
นักศึกษารับเข้าต่ ากว่าแผนการรับ คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คน และปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน           
(คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙ จากแผนการรับจ านวน ๒๒ คนต่อปี) ดังนั้น เพ่ือเปิดช่องทางการรับนักศึกษาให้มีจ านวน
นักศึกษาเพ่ิมขึ้น ตอบรับความต้องการส าหรับผู้ที่ท างานประจ าในวันเวลาราชการ จึงขอปรับปรุงวันและเวลาในการ
ด าเนินการเรียนการสอน โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงวันและเวลาในการ 
ด าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

      มติที่ประชุม อนุมัติ 

          ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การปรับปรุงวัน 
           และเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
            สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
        สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
คณะเกษตรศาสตร์ ขอปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑ มีจ านวนนักศึกษารับเข้า
ต่ ากว่าแผนการรับ คือ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๕ และปีการศึกษา ๒๕๖๑                                       
จ านวน ๐ คน (แผนการรับจ านวน ๘ คนต่อปี) ดังนั้น เพ่ือเปิดช่องทางการรับนักศึกษาให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
ตอบรับความต้องการส าหรับผู้ที่ท างานประจ าในวันเวลาราชการ จึงขอปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการเรียน
การสอน โดยเพิ่มการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงวันและเวลาในการด าเนินการ
เรียนการสอน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ   
 
 
 
 

                 ๔.๓.๗  การปรับปรุง... 



๑๐๕ 
  
   ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรวิศว 
         กรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไ  ้า หลักสูตรปรับปรุง  
                   พ.ศ. ๒๕๖๐  สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
         ๑) เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน ๒ วิชา  
       ๒) ปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๓ วิชา 
      ๓) แก้ไขรหัสและชื่อรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
             ๔) แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาชั้นปีท่ี ๓ ภาคการศึกษาปลาย  
            แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
        ๕) แก้ไขชื่อรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
                  ๖) เพิ่มค าอธิบายในกลุ่มวิชาชีพบังคับตามกลุ่มวิชา และกลุ่มวิชาชีพเลือก 

      รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งหลักสูตรผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ และส่งรายละเอียดของหลักสูตรในระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา                  
(CHE Curriculum Online: CHECO) แล้ว เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  

อยู่ระหว่างรอพิจารณาการรับทราบหลักสูตร  โดยขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เนื่องจาก
พบข้อผิดพลาดใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร โดยให้มีผลกับนักศึกษาที่รับเข้า
ศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ดังนี้ 
        ๑. เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มทักษะชีวิต ความคิดและสุนทรียภาพ จ านวน ๑ วิชา  
กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ จ านวน ๑ วิชา  
 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มทักษะชีวิต ความคิดและสุนทรียภาพ 
๑ ๑๔๔๖ ๑๐๑ ศิลปะการด าเนินชีวิต (Art of Living) ๓(๓-๐-๖) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มเทคโนโลยีและการจัดการ 
๒ ๑๑๐๓ ๑๓๓ รังสีในชีวิตประจ าวัน (Radiation in Daily Life)  ๓(๓-๐-๖) 

 

๒. ปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๓ วิชา  
 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
๑ ๑๓๐๖ ๒๑๒ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ๒  

                 (Electrical Engineering Laboratory II) 
๑(๐-๓-๐) 

๒ ๑๓๐๖ ๓๑๐ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ๓  
                 (Electrical Engineering Laboratory III) 

๑(๐-๓-๐) 

๓ ๑๓๐๖ ๓๑๑ ปฏิบัติการวิศวกรรมไฟฟ้า ๔  
                 (Electrical Engineering Laboratory IV) 

๑(๐-๓-๐) 

 

            ๓. แก้ไข... 



๑๐๖ 
  

๓. แก้ไขรหัสและชื่อรายวิชา หมวดศึกษาทั่วไป ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาต้นทั้งแผน 
การศึกษาปกติ และแผนการศึกษาสหกิจศึกษา จากเดิม วิชา ๑๔๒๑ ๒๑๙ ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวท างาน       
(English for Career Preparation) ซึ่ ง ไม่มี ในโครงสร้ างหลักสู ตร เป็น  วิชา ๑๔๒๑ ๒๑๘ ภาษาอังกฤษ 
เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ (English for Career Preparation) 

๔. แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย เฉพาะแผนการศึกษา           
สหกิจศึกษา จากเดิม รวม จ านวน ๒๐ หน่วยกิต ซึ่งไม่ถูกต้อง แก้ไขเป็น รวม จ านวน ๒๑ หน่วยกิต 

๕. แก้ไขชื่อรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร กลุ่มวิชาไฟฟ้าก าลัง วิชา ๑๓๐๖ ๔๕๒ โรงจักรไฟฟ้าและสถานี
ไ ฟ ฟ้ า แ ร งสู ง  ( Power Plant and Substation) ๓ (๓ - ๐ -๖ )  โ ด ยแก้ ไ ข ชื่ อ ภ าษา ไทย ให้ ส อดคล้ อ ง กั บ 
ชื่อภาษาอังกฤษเป็น วิชา ๑๓๐๖ ๔๕๒ โรงจักรไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าย่อย (Power Plant and Substation)  
๓(๓-๐-๖) 

๖.  เ พ่ิมค าอธิบายในกลุ่ มวิชาชีพบั งคับตามกลุ่ มวิชา และเ พ่ิ มค าอธิบายในกลุ่ มวิชาชีพเลือก  
โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชา ๒.๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับตามกลุ่มวิชา หรือกลุ่มวิชา  
๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร: หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑) เพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน ๒ วิชา  
๒) ปรับค าอธิบายรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๓ วิชา 
๓) แก้ไขรหัสและชื่อรายวิชา หมวดศึกษาท่ัวไป ในแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๓ 
๔) แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาชั้นปีที่ ๓ ภาคการศึกษาปลาย แผนการศึกษาสหกิจศึกษา 
๕) แก้ไขชื่อรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
๖) เพ่ิมค าอธิบายในกลุ่มวิชาชีพบังคับตามกลุ่มวิชา และกลุ่มวิชาชีพเลือก 

โดยให้มีผลกับนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ล าดับต่อไปจะได้เสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้การรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรตามล าดับ 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ 

   ๔.๓.๘  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
                     ข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
            สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
คณะศิลปศาสตร์ ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่  9 กรกฎาคม 2557           
โดยปรับปรุงรายละเอียดในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก เปลี่ยนค าอธิบายจากเดิม “นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชา
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดังนี้” เป็น “นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชากระจายในแต่ละกลุ่มได้ ดังนี้” เนื่องจาก การระบุ
รายละเอียดตามโครงสร้างหลักสูตรในกลุ่มวิชาเลือก มีการใช้ข้อความคลาดเคลื่อน และจากการด าเนินการเรียนการ
สอนตลอดมา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความสนใจจะเรียนรู้รายวิชาเลือกที่หลากหลาย และไม่ได้มุ่งเน้นที่กลุ่มวิชา
ใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548  
 

              จึงเสนอ... 



๑๐๗ 
  

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงข้อมูลรายวิชาในรายละเอียด 
ของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557                              
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ   
 

   ๔.๓.๙  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร: การขอเพิ่มรายวิชา 
                 ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
     ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  
        สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ 

       รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
คณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  ซึ่งหลักสูตร
ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยขอเพ่ิม
รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นการขยายโอกาส
และเป็นทางเลือกให้นักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะท าให้นักศึกษามีสุนทรียภาพและทักษะการเงินและน าไปใช้ประยุกต์
ในชีวิตประจ าวันได้ จ านวน ๓ รายวิชา ดังนี้ 

 ๑. กลุ่มมนุษยศาสตร์ จ านวน ๒ วิชา ดังนี้ 
   ๑.๑ ๑๔๓๕ ๑๐๐ ดนตรีกับชวีิต (Music and Life)           ๓(๓-๐-๖) 
  ๑.๒ ๑๔๓๒ ๑๐๐ มนุษย์กับอารยธรรม (Man and Civilization)           ๓(๓-๐-๖) 
 ๒. กลุ่มสังคมศาสตร์ จ านวน ๑ วิชา ดังนี้ 
   ๒.๑ ๑๗๐๓ ๑๑๐ ทักษะการเงินในชีวิตประจ าวัน (Finance Skills in Daily Life)    ๓(๓-๐-๖) 
 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร: การขอเพ่ิมรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ   

   ๔.๓.๑๐  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
       จ านวน ๑๐ หลักสูตร 

         รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
                 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน… 



๑๐๘ 
  
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๘  
มกราคม 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม 

๒๕๖๒ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก จ านวน 
๑ คน และย้ายไปเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 

๒๕๖๒ 

เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม 

๒๕๖๒ 

เนื่องจากมีอาจารย์ย้ายไปเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะรัฐศาสตร์  
๔ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการปกครอง  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๐  
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๕ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร ์
๖ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชานิติศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน 

๒๕๖๒ 

เนื่องจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ 
จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะเกษตรศาสตร์ 
๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕  
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เกษียณอายุราชการ จ านวน 
๑ คน และลาออกจากการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๑๐๙ 
  

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.รับทราบ เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

บันทึกข้อมูลในระบบ 
CHECO 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน       
๑ คน เนื่องจากปฏิบัติราชการใน 
หน้าที่หัวหน้าส านักงานไร่ฝึกฯ 

๘ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครอบคลุมทุกสาขา
วิชาเอก 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๙ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่างอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกข้อมูลในระบบ 

CHECO 

เพ่ือให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครอบคลุมทุกสาขา
วิชาเอก 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๑๐ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๒๓  
กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ 

๒๐ พฤษภาคม  
๒๕๕๘ 

เนื่องจากอาจารย์จะเกษียณอายุ
ราชการ จ านวน ๒ คน 

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ 
และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๐ หลักสูตร 

ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร 
และส าหรับหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ 
CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 
 

     มติที่ประชุม อนุมัติ  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑  การขอใช้ตราสัญลักษณ์ ชื่อภาษาอังกฤษใหม่ และชื่อย่อ  
       ของคณะบริหารศาสตร์ 
       - ขอถอนระเบียบวาระ เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
             ๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบ… 



๑๑๐ 
  
 ๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การยืมเงินรายได้เพื่อใช้ 
   ในราชการ พ.ศ. …. 

      รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
สืบเนื่องด้วย ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี  ได้ท าหนังสือถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          
ที่ ตผ.0055.1 อบ/0072 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 เรื่อง การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี “ตรวจสอบ
รายงานการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 และต่อมาส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดอุบลราชธานีได้ เข้าตรวจสอบรายงานเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่ 22 มกราคม 2562 
ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 และสรุปผลการสอบบัญชี พร้อมทั้ง มีข้อเสนอแนะให้ ผู้อ านวยการกองคลังแก้ไข
ข้อผิดพลาดให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันท าการ โดย ข้อ 2 ระบุว่า “มีหนี้ค้างช าระเป็นเวลานาน”  โดยมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จะต้องวางระบบ ในการก ากับ ติดตาม และควบคุม การยืมเงินรายได้ เพ่ือใช้ในราชการ และต่อมา        
กองคลังได้น าเสนอรายงาน “สรุปผลการสอบบัญชีและข้อเสนอแนะจ านวน 8 ข้อ ของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
จังหวัดอุบลราชธานี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562    
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2562 แล้ว จากความเห็นของส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี  ตามความ             
วรรคสองจึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการยืมเงินรายได้เพ่ือใช้ในราชการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 (10) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
พ.ศ. 2533 และข้อ 5 และ ข้อ 48 ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน  พ.ศ. 2560 
จึงยกร่าง “(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้” เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการก ากับติดตาม ควบคุมการใช้เงินยืมจากเงินรายได้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยจ าแนกเป็น                      
7 หมวด 37 ข้อ ดังนี้  

1. หมวดที่ 1  บททั่วไป ข้อ 6 – ๑๓  
2. หมวดที่ 2  เงินทดรองราชการประเภท ก. ข้อ 1๔ – 1๘  
3. หมวดที่ 3  ส่วนที่ ๑ เงินทดรองราชการประเภท ข. ข้อ 1๙ – 2๑ 
                  ส่วนที่ ๒ หลักเกณฑ์และวิธีการยืมเงินทดรองราชการประเภท ข. ข้อ ๒๒ – ๓๐ 
4. หมวดที่ 4  การจ่ายและส่งใช้เงินยืม ข้อ ๓1 – ๓๗  
5. หมวดที่ ๕  การควบคุมและการตรวจสอบ ข้อ 3๘ – 3๙  
6. หมวดที่ ๖  บทก าหนดโทษ  ข้อ 4๐ – ๔๒  บทเฉพาะกาล ข้อ ๔3 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วย การยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้  
หน้าที่ ๘ ข้อ ๓๙  ตัดค าว่า “โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร” ออก 
     

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบกองคลังด า เนินการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การยืมเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ ตามข้อเสนอแนะ เพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบอีกครั้งก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป   
 

                    ๔.๔.๓  ขออนุมัติ... 



๑๑๑ 
  
  ๔.๔.๓  ขออนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยจ าปาสักเพื่อเข้า 
      ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพิ่มเติม 

                 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย อดีตอธิการบดี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ได้ให้การต้อนรับ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ Dr. Phonesavanh Thepphasoulithone และคณะผู้บริหารจาก Champasack University 
(มหาวิทยาลัยจ าปาสัก) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒  ในการเดินทางมาเยือน
เพ่ือหารือความเป็นไปได้ท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะพิจารณา ดังนี้ 

๑. ร่วมเป็นมหาวิทยาลัยคู่ร่วมทุน (Matching Scholar)  
๒. สนับสนุนทุนการศึกษาและรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสักเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ๒ 

ทุน และปริญญาโท ๒ ทุน และ  
๓. ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายใดได้บ้าง  
โดย Dr. Phonesavanh Thepphasoulithone แจ้งในเวทีการหารือว่า มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ได้รับ

การสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาแห่งเอเชีย (Asian Development Bank) ผ่านกระทรวงศึกษาธิการและ
กีฬา รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายใต้โครงการ The Second 
Strengthening Higher Education Project (SSHEP)  ซึ่งก าหนดให้ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ต้องหาสถาบันคู่ร่วมทุน 
(Matching Scholar) เพ่ือร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา แต่ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนการศึกษาไว้ว่า
สถาบันคู่ร่วมทุนต้องสนับสนุนส่วนใดบ้าง  
 ด้วย มหาวิทยาลัยจ าปาสัก เป็นสถาบันคู่สัญญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน และเพ่ือให้ข้อหารือดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔ (วาระพิเศษ)/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒              
ได้พิจารณาและมีมติให้ความเห็นชอบในเบื้องต้นต่อการสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ต่อมาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย                          
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ มีมติอนุมัติให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนค่าใช้จ่ายของการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดังนี้ 

๑. ให้คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
การศึกษา ตามระยะเวลาที่ก าหนดในหลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท เป็นเวลา ๒ ปี และ ระดับปริญญาเอก เป็นเวลา 
๓ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

คณะ ระดับการศึกษา หลักสูตร จ านวน (ทุน) 
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ๑ 
คณะศิลปศาสตร์ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต นวัตกรรมการท่องเที่ยว ๑ 
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอก 

สัตวศาสตร์ 
๑ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอก 
พืชไร่ 

๑ 

 

๒. ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนโดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 
๓. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่มีในรายการให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับทุน 

 
            ภายหลัง... 



๑๑๒ 
  

ภายหลัง มหาวิทยาลัยจ าปาสัก ได้แสดงความประสงค์ในการขอรับการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ิมเติม 
แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัยจ าปาสัก จ านวน ๑ ทุน ในระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การประมง  

โดยสรุป หากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติการสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ิมเติมแก่บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยจ าปาสัก เพ่ิมเติมนี้ หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติการสนับสนุนทุนการศึกษาฯ        
รวมทั้งสิ้น จ านวน ๕ ทุน ได้แก่  

 

คณะ ระดับการศึกษา หลักสูตร จ านวน (ทุน) 
คณะวิทยาศาสตร ์ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ ๑ 
คณะศิลปศาสตร ์ ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ นวัตกรรมการท่องเที่ยว ๑ 
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

เอกวิทยาศาสตร์การประมง (ทุนที่ขอเพ่ิมเติม) 
๑ 

ปริญญาเอก ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอก  
สัตวศาสตร ์

๑ 

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เอก        
พืชไร ่

๑ 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้การสนับสนุนทุนการศึกษา            
จ านวน ๑ ระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์การประมง แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก ทั้งนี้ โดยได้แนบ 
( ร่ า ง )  บั นทึ ก ข้ อ ตกล ง  Memorandum of Agreement for the Matching Scholarship of the Second 
Strengthening Higher Education Project (SSHEP) between Ubon Ratchathani University, Thailand and 
Champasack University, Lao PDR มาเพ่ือประกอบการพิจารณาแล้ว ตามเอกสารแนบหมายเลข ๔ และ ๕ 

ทั้งนี้  หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดข้างต้น โดยสรุป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุน
ทุนการศึกษาให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น ๘๔๔,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พัน
บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังตารางประมาณการค่าใช้จ่าย ต่อไปนี้ 

 

ตารางประมาณการค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยจ าปาสัก 
ที่ รายการค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 
๑ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ   

   ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ ภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค (๒ ปี) x ๑ ทุน ๑๐๐,๐๐๐  

   ๑.๒ คณะศลิปศาสตร์ ภาคเรยีนละ ๒๕,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค (๒ ปี) x ๑ ทุน ๑๐๐,๐๐๐  

   ๑.๓ คณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรยีนละ ๓๐,๐๐๐ บาท x ๖ ภาค (๓ ปี) x ๒ ทุน ๓๖๐,๐๐๐ 

   ๑.๔ คณะเกษตรศาสตร์ ภาคเรยีนละ ๒๐,๐๐๐ บาท x ๔ ภาค (๒ ปี) x ๑ ทุน ๘๐,๐๐๐ 

๒ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ  
   ๒.๑ อัตรา ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคเรียน x ๔ ภาค (ป.โท) x ๓ ทุน ๑๐๒,๐๐๐ 
    ๒.๒ อัตรา ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคเรียน x ๖ ภาค (ป.เอก) x ๒ ทุน ๑๐๒,๐๐๐ 

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๘๔๔,๐๐๐ 
   
 
             จึงเสนอ… 



๑๑๓ 
  
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ ดังนี้ 

๑. ให้คณะเกษตรศาสตร์ ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามระยะเวลาที่ก าหนดใน 
หลักสูตร คือ ระดับปริญญาโท เป็นเวลา ๒ ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

คณะ ระดับการศึกษา หลักสูตร จ านวน (ทุน) 
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

เอกวิทยาศาสตร์การประมง 
๑ 

 

๒. ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนโดยยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 
๓. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่มีในรายการให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับทุน 

 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๔.๔  ขออนุมัติต่ออายุ Agreement on Partnership, Cooperation, and  
     Scientific Exchange และ Agreement on Covering the  
     Implementation of a Student Exchange Program ระหว่าง  
     มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology  
     ประเทศญี่ปุ่น 

     รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา    
ด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งฉบับที่ได้รับอนุมัติให้จัดท าและลงนาม 
ได้หมดอายุแล้วในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรในด้านวิชาการ  

นับตั้งแต่การลงนามจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับ Toyohashi University of Technology ได้ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ภายใต้ข้อตกลงความ
ร่วมมือฯ ดังกล่าว และประสบความส าเร็จในระดับดีมาก โดยมีกิจกรรมรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และโท จาก  
Toyohashi University of Technology มาแลกเปลี่ยน เพ่ือฝึกงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๖ ครั้ง และ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษานานาชาติ และ           
ท าวิจัยระยะสั้นที่ Toyohashi University of Technology จ านวน ๖ ครั้ง โดยการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง ๒ 
สถาบันนี้ ได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก Japan Student Services Organization (JASSO) องค์การสนับสนุน
นักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระของรัฐบาลญี่ปุ่น ที่ให้การสนับสนุนทุนเพ่ือพัฒนานักศึกษาส าหรับ
มหาวิทยาลัยที่มีบันทึกข้อตกลงเรื่องความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการแลกเปลี่ยน
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ จาก Toyohashi University of Technology มาที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๓ ครั้ง และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ทางด้านวิชาการและการวิจัยที่ Toyohashi University of Technology จ านวน ๓ ครั้ง ในด้านผลงานวิชาการได้มี
ผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๑ เรื่อง การเผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสาร
สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน ๔ เรื่อง และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสารสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน ๑ เรื่อง  

 
        เพ่ือให้การ… 



๑๑๔ 
  

เพ่ือให้การด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology ประเทศญี่ปุ่น และ บันทึก
ข้อตกลงเ พ่ือการจัดการแลกเปลี่ ยนนักศึกษา Agreement on Partnership, Cooperation, and Scientific 
Exchange between Ubon Ratchathani University (Thailand) and Toyohashi University of Technology 
(Japan) และ  Agreement on Covering the Implementation of a Student Exchange Program between 
Ubon Ratchathani University (Thailand) and Toyohashi University of Technology (Japan) ทั้ งนี้  โดยได้
เสนอ (ร่าง) บันทึกแสดงความตกลงในการต่ออายุบันทึกข้อตกลงฯ มาพร้อมแล้ว  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการต่ออายุ Agreement on Partnership,  
Cooperation, and Scientific Exchange และ Agreement on Covering the Implementation of a Student 
Exchange Program ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Toyohashi University of Technology ประเทศ
ญี่ปุ่น 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ     
    - 
        

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

    ๖.๑ รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๒ (ลับ) 
   เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มีนาคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.๒  การด าเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 ๖.๓  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย   
 ๖.๔  รายงานผลการสรรหาผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และเสนอเพื่อ 
   พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 ๖.๕  รายงานผลการด าเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท 
   ผู้ทรงคุณวุฒิ  แทนต าแหน่งว่าง  และพิจารณาเห็นชอบรายชื่อเพื่อเสนอขอ 
   โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
   แทนต าแหน่งว่าง 
 ๖.๖  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 
   ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๗  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้

ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ) 
            

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ (ลับ) 
 
 
 
                  การประชุม... 



๑๑๕ 
  
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๙ มิถุนายน  
๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................       …......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน             รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๒ 

เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 


