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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๙/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  ๒4  กันยายน  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๓. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
  

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

๑๔. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๗. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๘. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายประดิษฐ์  แป้นทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

๒๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์...   
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๒๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๕. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๖. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
 นานาชาติ 
๘. นายปิยณัฐ  สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๙. นายนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๑๐. ศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๑. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๓. นายเกรียงศักดิ์  ตรีประพิณ รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา ส านักคอมพิวเตอร์และ 
 เครือข่าย 
๑๔. นายกิตติพงษ์  ชาลี        นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซ่ึงด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๓ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๘ คน                   
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                       ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่แจ้งไม่เข้าประชุม จ านวน ๑ คน  ดังนี้ 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   

มติที่ประชุม...         
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 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ประกอบกับเพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น                                     
จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่ าว เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  เรื่องแจ้งจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม แจ้งให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ก ากับ ติดตาม ดูแลเรื่องการเปิดหลักสูตรใหม่ โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาที่
แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Higher Education Sandbox) และการพัฒนางานวิจัยที่นอกจากสร้างองค์
ความรู้แล้วยังสามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจหรือนวัตกรรมทางสังคม ไปสู่ภาคประชาชน หรือออกสู่ใน
ลักษณะที่เป็นอุตสาหกรรมได้ ดังนั้น จึงมอบให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยช่วยก ากับ ติดตามการด าเนินงานดังกล่าวอย่าง
ใกล้ชิดเพ่ือการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อก าหนดสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๔ และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐ ตามล าดับ 
   

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

   ๑.๑.๔  นายกสภามหาวิทยาลัยพบผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
 และการสาธารณสุข 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เมื่อวันที่  ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ นายกสภา

มหาวิทยาลัยได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพบปะหารือกับผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งพบว่าบุคลากรสายวิชาการของคณะวิทยาศาสตร์มีคุณวุฒิทางการศึกษาสูง และมี
ศักยภาพทางการวิจัย จึงได้ขอให้คณะวิทยาศาสตร์พิจารณาด าเนินการวิจัยที่มีผลงานสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้  
โดยเฉพาะงานวิจัยที่สามารถต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางอาหาร เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้งานวิจัยใน
อนาคตสามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหาร เนื่องจากจ านวนผู้บริโภคที่เพ่ิมมากขึ้น โดยอาจ
พิจารณาด าเนินงานในรูปแบบของการบูรณาการงานวิจัยหลายๆ สาขาร่วมกัน พร้อมทั้งให้มุ่งเน้นงานวิจัยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากพืชที่มีตามธรรมชาติ และมีความโดดเด่นในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
เนื่องจากทรัพยากรทางธรรมชาติที่มาจากสัตว์ทะเลทีจ่ะน ามาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆ นั้น  

 
นอกจาก… 
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นอกจากจะมีจ านวนค่อนข้างจ ากัด หายาก และมรีาคาทีแ่พงขึ้นแล้ว อาจมกีารปนเปื้อน เพราะฉะนั้นภาคเอกชนจึงเน้น
การใช้ผลิตภัณฑ์ทีม่ีส่วนประกอบจากพืช หรือผลิตภัณฑ์ชนิดอ่ืนมาแทนผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากสัตว์ทะเล  

หลังจากนั้นจึงได้ไปพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารของวิทยาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ใน
ประเด็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ในอนาคต หากกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนงบประมาณเพ่ือมา
ในการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ลดลง จึงมอบให้ผู้บริหารผู้บริหารของวิทยาแพทยศาสตร์ติดตามความเป็นไปและ
แนวทางการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

   ๑.๑.๕  เรื่องแนวปฏิบัติในการเสนอเรื่องท่ีต้องน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทาน 
      พระมหากรุณา 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มี
หนังสือขอความอนุเคราะห์ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้แจ้ง
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
กระหม่อมแต่งตั้ง ซึ่งมีอยู่ ๒ ประเด็น คือ  

๑. ให้สถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์พิเศษ พร้อมทั้งให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อและ
อธิการบดีลงลายมือชื่อในแบบตรวจสอบประวัติบุคคล และจัดส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เพ่ือ
ประกอบการน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งต่อไปด้วย 

๒. ให้ด าเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลที่ขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด
หม่อมแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน กรรมการมหาวิทยาลัย/สถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี 
และศาสตราจารย์ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องที่ต้องน าความกราบบังคมทูลขอพระราชทานพระ
มหากรุณา  

ดังนั้น มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตรวจสอบประวัติบุคคลผู้ที่ขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เรียบร้อยก่อนด าเนินการจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือไมใ่ห้เกิดความล่าช้าหรือ
เกิดความผิดพลาดต่อไป 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  
    
 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ                

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

การสืบสาน… 
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การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวี ดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๕   

          

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

    มติที่ประชุม รับทราบ  และในโอกาสนี้นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี เนื่องในโอกาสที่
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณนักวิชาชีพสตรีตัวอย่างระดับประเทศ จากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์                    
และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด้วย 
 

 ๑.๒.๒  แจ้งการเกษียณอายุราชการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
      อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ ๑๑/๒๕๖๒ ฉบับลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยด ารง
ต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นต้นมานั้น บัดนี้ รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ มีก าหนดจะ
เกษียณอายุราชการ และพ้นจากราชการในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็น
ต้นไป ในการนี้ จึงมีผลให้พ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 ดังนั้น จึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การเกษียณอายุราชการของรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการและการพ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของรองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ตั้งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ทั้งนี้ได้เสนอร่างค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพ้นจาก
ต าแหน่ง ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ มาประกอบการพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยแล้ว 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การเกษียณอายุราชการของรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและการพ้นจากต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ของรองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ตั้งแต่วันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จึงขอขอบคุณรองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน์ ในการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่และท าคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และในระหว่างที่ด ารงต าแหน่งกรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอ
คุณความดีที่ท่านได้บ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย  จงดลบันดาลให้ท่านประสบสิ่งอันพึงปรารถนา และมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์ตลอดไป 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ  
 

 
๑.๒.๓  รายงาน... 
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 ๑.๒.๓  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
    หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่คณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้จัดการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นั้น 

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้เสร็จสิ้นแล้ว  

ผลการประเมิน ITA 2565 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 87.57 คะแนน ซึ่งสูงขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา 6.32 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ก าหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไว้ว่า หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดซึ่ง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินจ านวนทั้งสิ้น 8,303 หน่วยงาน ผลปรากฏพบว่ามี
หน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 5,855 หน่วยงาน (70.52%) ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 2 ,448 หน่วยงาน 
(29.48%) 

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 88.97 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานระดับ A และอยู่ในล าดับที่ 47 จากจ านวนทั้งหมด 86 หน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษา                  
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

คะแนนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คะแนน)  88.97 
ระดับผลการประเมิน  A 

ล าดับ ตัวช้ีวัด  คะแนน 
1 การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

91.72 
2 การใช้งบประมาณ 85.97 
3 การใช้อ านาจ 87.28 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.61 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 86.60 
6 คุณภาพการด าเนินงาน  84.79 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 83.92 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน  82.32 
 9 การเปิดเผยข้อมูล 

OIT 
95.00 

10 การป้องกันการทุจริต 93.73 

คะแนนสูงสุด (คะแนน)  คะแนนต่ าสุด (คะแนน) 
95.00  82.32 

 

เปรียบเทียบ... 
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เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ 
 

  ปี งปม. 
2562 

ปี งปม. 
2563 

ปี งปม. 
2564 

ปี งปม. 
2565 

  

ภาพรวม   
คะแนนเฉลี่ยรวม 87.65 82.12 89.96 88.97   
คะแนนสูงสุด 100.00 95.57 100.00 95.00  
คะแนนต่ าสุด 72.76 50.00 75.89 82.32  

รายตัวชี้วัด    
การปฏิบัติหน้าที่ 86.62 87.87 91.55 91.72  

IIT 

การใช้งบประมาณ 79.92 79.63 85.99 85.97  
การใช้อ านาจ 83.63 83.64 88.94 87.28  
การใช้ทรัพย์สินของ

ราชการ 
77.80 78.62 83.22 83.61  

การแก้ไขปัญหาคอร์รัป
ชัน 

77.64 78.94 85.97 86.60  

คุณภาพการด าเนินงาน 82.10 93.76 79.77 84.79  

EIT 
ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.76 95.57 82.50 83.92  
การปรับปรุงระบบการ

ท างาน 
77.05 95.47 75.89 82.32  

การเปิดเผยข้อมูล 100.00 95.56 100.00 95.00  
OIT 

การป้องกันทุจริต 100.00 50.00 100.00 93.73  
 

 
  
 

จึงเสนอ… 
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การเปิดเผยข้อมูล

การป้องกันทุจริต

เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ย้อนหลัง 3 ปีงบประมาณ

ปี งปม. 2562 ปี งปม. 2563 ปี งปม. 2564 ปี งปม. 2565
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565  และให้ข้อเสนอแนะการปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในตัวชี้วัดต่างๆ ที่มี
ผลการด าเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือให้ผลการประเมินเป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายทีม่หาวิทยาลัยก าหนดไว้ต่อไป 
   

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

  ๑.๒.๔  รายงานผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุม 
                  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินงานตามที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ด าเนินการและรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไปนั้น  ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกแจ้งเวียนให้ 
คณะ ส านัก หน่วยงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่
ได้รับมอบหมายในรอบเดือนที่ผ่านมา  และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ด าเนินการรวบรวมและรายงาน
ผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียด         
ดังตารางต่อไปนี้   
 

 

คร้ังที่ วันที่ จ านวนระเบียบวาระที่มี
ข้อเสนอแนะและ

มอบหมายให้หน่วยงาน
ด าเนินการ  (เรื่อง) 

ด าเนินการแล้ว  

(เรื่อง) 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม่แจ้งผลการ
ด าเนินงาน  

(เรื่อง) 

1/256๕ ๒๘ ม.ค. 256๕ ๔ ๒ ๒ - 

2/256๕ ๒๖ ก.พ. 256๕ ๒ ๑ - ๑ 

๓/๒๕๖๕ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๕ ๖ ๔ - ๒ 

๔/๒๕๖๕ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕ ๘ ๕ ๑ ๒ 

๕/256๕ ๒๘ พ.ค. 256๕ ๕ - ๒ ๓ 

๖/256๕ ๒๕ มิ.ย. 256๕ ๙ ๔ ๓ ๒ 

๗/๒๕๖๕ ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๕ ๗ 3 ๒ ๒ 

รวม ๔๑ ๑๙ ๑๐ ๑๒ 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานการติดตามผลการด าเนินงานของคณะ 
ส านัก และหน่วยงาน ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้ข้อเสนอแนะและมอบหมายให้ด าเนินการ
ระหว่างเดือนมกราคม – กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ติดตาม คณะ ส านัก และหน่วยงาน ที่ยังไม่ได้ด าเนินการและ

รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่มอบหมายในระบบติดตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งชี้แจงปัญหาและอุปสรรค ที่ท าให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ไม่สามารถด าเนินการได้เพ่ือรายงานที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
   

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการ               
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๕ 

       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
   

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  ความคืบหน้าการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย  

ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายกิตติพงษ์  ชาลี นิติกรปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือทราบ ดังนี้  

1. คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้ อนุญาตให้ใช้
พ้ืนที่จากกรมป่าไม้เพ่ือประกอบการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๖๒๗/๒๕๖3 ลง
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้รายงานการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพ่ือเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสภามหาวิทยาลัยมีมติรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยไปศึกษาว่าจะ
สามารถเปลี่ยนสถานะจากการขอใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยกับกรมป่าไม้ให้เป็นพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่มีอ านาจบริหาร
จัดการได้หรือไม่ และจัดท ารายละเอียดของโครงการที่จะขอเข้าใช้ท าประโยชน์วัตถุประสงค์ลักษณะของการด าเนิน
โครงการทั้งหมด  

2. คณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาจัดเตรียมเอกสารที่จะใช้ส าหรับการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีกา ร 
และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ข้อ 12 แล้ว มีจ านวน 7 รายการ ดังนี้ 

1) ค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 
แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (แบบ ป.ส. 17)  

 
 

2) รายละเอียด… 



10 
 

2) รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการด าเนินงานของโครงการผู้
ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับพร้อมแผนผัง
และแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

3) รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ 
4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 
5) แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศมาตราส่วนตาม

ความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ   
6) เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่า

นั้นตั้งอยู่  
7) บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 

3. มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ที่ อว 0604/4778 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 เรียนปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความเห็นชอบในการเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ป่าไม้ ตาม ระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ที่
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2563 

4. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีหนังสือ  ที่ อว 
0203.2/17749 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เรียน อธิการบดี แจ้งว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้ออกระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการใช้พ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 โดยแบบ ป.ส. 17 แนบท้ายระเบียบดังกล่าวไม่ได้ก าหนดให้แนบรายงานเหตุผลและความ
จ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ (กรณีพ้ืนที่มากกว่ายี่สิบไร่) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวง จึงขอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามระเบียบฉบับดังกล่าวต่อไป  

5. ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นมา โดยข้อ 16 
ของระเบียบดังกล่าว ก าหนดให้การขอใช้พื้นที่ตามประกาศเดิม สิ้นอายุ ให้ผู้ใช้เดิมมีสิทธิยื่นค าขอตามข้อ 6 
ล่วงหน้าภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันแต่ไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันก่อนวันที่ประกาศเดิมสิ้นอายุ  

ดังนั้น การด าเนินการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยตามประกาศกรมป่าไม้ในแต่ละฉบับ 
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการตามช่วงระยะเวลาดังนี้ 

(1) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 403/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 จะครบก าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่ใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอต่ออายุการใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป 

(2) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 404/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536          
จะครบก าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่ในวันที่ 7 ตุลาคม 2566  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอต่ออายุการใช้พื้นที่ได้
ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป 

 
 
 

(3) ประกาศ… 



11 
 

(3) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 164/2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 จะครบก าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอต่ออายุการใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568           
เป็นต้นไป 

(4) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 165/2538 ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2538 
จะครบก าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2568  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอต่ออายุการใช้
พื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 เป็นต้นไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ความคืบหน้าการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขต           
ป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพ่ือเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยดังกล่าว 
และมหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการยื่นค าขออายุการใช้พ้ืนที่ตามช่วงระยะเวลา ดังนี้ 

1) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 403/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 จะครบก าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่ใน
วันที่ 7 ตุลาคม 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอต่ออายุการใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2566 เป็นต้นไป 

2) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 404/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 จะครบ
ก าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่ในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอต่ออายุการใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่เดือน
เมษายน 2566 เป็นต้นไป 

 3) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 164/2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 จะครบก าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2568 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอต่ออายุการใช้พื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568                    
เป็นต้นไป 

 4) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 165/2538 ลงวันที่  13 กรกฎาคม 2538                      
จะครบก าหนดระยะเวลาการใช้พื้นที่ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2568  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอต่ออายุการใช้
พื้นที่ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 เป็นต้นไป 

 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยโดยคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย
ที่ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้เพ่ือประกอบการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยตาม (1) – (2) ต่อส านักงานทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีและส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีในเดือนเมษายน 2566 และ
จะรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1.  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่

คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพ่ือเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดใน
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้
พ้ืนที่ที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2565 

 

2. มอบมหาวิทยาลัย... 
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2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งพระราชบัญญัติภาษีบ ารุงท้องที่              
พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรณีที่มหาวิทยาลัยใช้พ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตไปใช้ประโยชน์ในการแสวงหารายได้
สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๓.๒  ความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน 
   แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายกิตติพงษ์  ชาลี นิติกรปฏิบัติการ น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือทราบ ดังนี้  

1. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า 
(Solar Floating) โดยให้ศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกับการติดตั้งโดยภาคเอกชน 
ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด ศึกษาการขยายขนาดของพ้ืนที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์เพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้ด าเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์
กับภาคเอกชนแล้ว  

2. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 มีมติให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า 
(Solar Floating) โดยศึกษาประสิทธิภาพข้อดีและข้อด้อยของการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รูปแบบการลงทุน ความเหมาะสมของที่ตั้งโครงการ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

3. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายกสภา
มหาวิทยาลัยได้แจ้งที่ประชุมทราบ การขอให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการในเรื่องสัญญาระหว่างมหาวิทยาลัยกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัยต่อไป   

4. สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 มีมติเห็นชอบใน
หลักการโครงการติดตั้ง (Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยขอให้มหาวิทยาลัยเจรจาเพ่ือขอเพิ่มอัตราส่วนลดค่ากระแสไฟฟ้า
จากระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่มหาวิทยาลัยมากกว่าที่ก าหนดไว้เดิม  การก าหนดพิกัดที่ตั้ง
ของโครงการ การก าหนดให้มีกระบวนการในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการผลิตไฟฟ้าฯ ก่อนการส่ง
มอบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการรับมอบของมหาวิทยาลัย รวมถึงใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  

5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีหนังสือ ที ่ มท 5307.9/16842 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 
เรียน อธิการบดี ส่งร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบ
ลอยน้ า (Solar Floating) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น  

6. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ด่วน ที่ อว 0604/2708  
กราบเรียนอัยการสูงสุด ส่งร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็น ตามพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๒๓ 
(2) ประกอบกับหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร 1204/375 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2535 เรียบร้อยแล้ว 

 
 

7. เมื่อวันที่… 
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7. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 นางสาวภัสริณ  กิตติพรหมวงศ์ ต าแหน่งอัยการประจ ากอง ส านักงาน
อัยการสูงสุด ได้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องกับร่างสัญญา
ให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ งแบบลอยน้ า                          
(Solar Floating) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา รวม 7 ข้อ ดังนี้ 

1) ขอให้อธิบายหลักการและที่มาของโครงการโดยสังเขป วัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงกฎหมาย
หรือระเบียบที่เก่ียวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา 

2) การด าเนินโครงการนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างไร อาศัยอ านาจของมหาวิทยาลัยฯ ในข้อใดบ้าง  

3) ขอสรุปสาระส าคัญของร่างสัญญา 
4) ขอทราบข้อมูลที่ตั้งของโครงการ และผู้ใดเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินของสถานที่ตั้งโครงการ 
5) ตามร่างสัญญา มีประเด็นใดบ้างที่ยังมิได้ข้อยุติ และเพราะเหตุใด   
6) โครงการฯ นี้เข้าลักษณะอยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือไม่ อย่างไร (หากไม่ได้อยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนฯ เข้าข้อยกเว้นข้อใด) เพราะเหตุใด 
และมหาวิทยาลัยฯ ได้เคยส่งข้อหารือในประเด็นดังกล่าวไปที่หน่วยงานใดหรือไม่ อย่างไร 

7) ขอข้อมูลอ่ืน ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ข้อบังคับและ
บทบัญญัติที่เก่ียวข้อง  

8. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0604/3112 เรียน 
นางสาวภัสริณ  กิตติพรหมวงศ์ ต าแหน่งอัยการประจ ากอง ส านักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสาร
หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด กรณีตรวจร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตามประเด็นค าถามดังกล่าวแล้ว  

9. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นางสาวภัสริณ  กิตติพรหมวงศ์ ต าแหน่งอัยการประจ ากอง ส านักงาน
อัยการสูงสุด ได้มีหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องกับร่างสัญญาร่าง
สัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar 
Floating) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา (ครั้งที่ 2) รวม 14 ข้อ ดังนี้ 

1) การด าเนินโครงการนี้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยฯ อย่างไร อาศัยอ านาจของมหาวิทยาลัยฯ ในข้อใดบ้าง และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในข้อใด 

2) สัญญาฉบับนี้ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หรือไม่ โดยวิธีการใด 

3) โครงการนี้มีการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือไม่ อย่างไร 
4) รา่งสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบ

ลอยน้ า (Solar Floating) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ส่งมาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ได้ยกร่างสัญญา
โดยน าตัวอย่างมาจากที่ใด เคยผ่านการตรวจพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุดมาแล้วหรือไม ่

5) เหตุที่ส่งร่างสัญญาดังกล่าวให้ส านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา 
6) มหาวิทยาลัยฯ เคยท าสัญญาในลักษณะดังกล่าวแล้วหรือไม่ หากมี ขอให้น าส่งตัวอย่าง

ประกอบการพิจารณา และที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยฯ เคยประสบปัญหาในการบริหารสัญญาก่อนๆ หรือไม่ อย่างไร และ
มีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไร 
 

๗) หากส านักงาน… 
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7) หากส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแก้ไขสัญญาแล้วคู่สัญญาจะต้องไปเจรจาหาข้อยุติกันอีกครั้ง
หรือไม่ อย่างไร 

8) มหาวิทยาลัยฯ ใช้งบประมาณตามโครงการตามร่างสัญญาฯ ในส่วนใด เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งข้อใด 

9) การก าจัดขยะเป็นหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายใด ระบุไว้ในสัญญาข้อใด และหากยังไม่ได้ก าหนดไว้ 
ต้องการให้เพิ่มเติมไว้ในร่างสัญญาหรือไม่ อย่างไร 

10) ผู้ให้บริการมีหน้าที่ในการส่งบัญชีทรัพย์สินรายปีหรือไม่อย่างไร ระบุไว้ในสัญญาข้อใด และหาก
ยังไม่ได้ก าหนดไว้ ต้องการให้เพิ่มเติมไว้ในร่างสัญญาหรือไม่ อย่างไร 

11) ค่าปรับตามสัญญามีเรื่องอะไรบ้าง เป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ใดและ
อัตราค่าปรับดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ TOR หรือไม่ อย่างไรและในข้อใดบ้าง 

12) ขอทราบสิทธิและหน้าที่ที่ส าคัญของคู่สัญญา และสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวอยู่ใน TOR และสัญญา
ข้อใดบ้าง  

13) มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาแล้วมีประเด็นใดที่อาจเป็นความเสี่ยงที่อาจท าให้ มหาวิทยาลัยฯ หรือ 
กฟภ. เสียหายหรือต้องรับภาระเพ่ิมเติมหรือไม่ อย่างไร และเห็นว่าควรจะเพ่ิมเติมข้อความหรือตัดข้อความใดออกจาก
ร่างสัญญาหรือไม่ 

14) ขอข้อมูลอ่ืน ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา เช่น ภาคผนวกแนบท้าย
สัญญาทั้งหมด  

10. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ อว 0604/3414  เรียน 
นางสาวภัสริณ  กิตติพรหมวงศ์ ต าแหน่งอัยการประจ ากอง ส านักงานอัยการสูงสุด ชี้แจงข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกส าร
หลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด กรณีตรวจร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ตามประเด็นค าถามเพ่ิมเติมดังกล่าว ปัจจุบันร่างสัญญาสัญญา
ดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ความคืบหน้าโครงการบริหารจัดการพลังงาน งาน
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     
ปัจจุบัน ร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอย
น้ า (Solar Floating) ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด              
หากส านักงานอัยการสูงสุดแจ้งผลการพิจารณาเป็นประการใดแล้ว มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้การฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา
ต่อไป 

ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเห็นชอบในร่างสัญญาร่วมกันจะด าเนินการเสนอเรื่องต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาก่อนที่จะลงนามในสัญญาต่อไป 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินโครงการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป โดย 
ด าเนินการต่อไป พิจารณาร่างสัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
แบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะร่าง สัญญา
ให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในข้อ ๗ ระยะเวลาการบริหารจัดการไฟฟ้า ที่ 

ได้จาก… 
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ได้จากระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ และข้อที่ ๙ การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ อย่างรอบครอบอีกครั้ง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ผลประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากท่ีสุดทั้งนี้ 
หากมหาวิทยาลัยประสงค์ที่จะด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบอ่ืน เช่น บนพ้ืนดิน (On Land) 
หรือบนหลังคาอาคาร (Rooftop) และรูปแบบการร่วมลงทุนกับกับเอกชนในอนาคต ให้ด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบ
ผลประโยชน์ด้านต่างๆ ที่จะได้รับจากการด าเนินงาน เพ่ือก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย 

๒. มอบคณะท างานโครงการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ด าเนินการจัดท ารายละเอียดการค านวณค่าบริการ
ด้านการจัดการพลังงาน จ านวน ๑๓๖,๙๓๙,๓๐๗.๒๗  บาท ตาม ร่าง สัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ ในข้อ 6 ให้มีความชัดเจนเพ่ือแสดงให้เห็นว่าค่าบริการด้านการจัดการพลังงาน ใน
จ านวนเงินดังกล่าวเป็นอัตราที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและเหมาะสมในการด าเนินโครงการตามที่ก าหนด
ระยะเวลาของสัญญา 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัย และคณะท างานโครงการบริหารจัด
การพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า ( Solar Floating) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ 
ขอให้นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามผลพิจารณา ร่าง สัญญา
ให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  จากส านักงานอัยการสูงสุด เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้การฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

       4.1.1.1  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

             ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิ นของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                            
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   

สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่              
1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) มาจาก
ระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 การน าเสนองบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วย 

- บทสรุปและการวิเคราะห์รายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 

- งบแสดง... 
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- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- งบกระแสเงินสด 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 

จากการวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบระยะเวลา                
9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 5,107.52 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน คิดเป็นร้อยละ 56.24 เป็นเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ร้อยละ 16.64 ส่วนใหญ่เป็นเงินฝากธนาคาร(เงินฝากออมทรัพย์) และเงินลงทุนระยะสั้น           
(เงินฝากประจ า) คิดเป็นร้อยละ 37.57 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมสภาพคล่องด้านการเงินและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 43.76 เป็นสิ่งปลูกสร้างและครุภัณฑ์ ร้อยละ 43.75 รายการหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ 
รวม 5,107.52 ล้านบาท มีหนี้สินรวม ร้อยละ 6.58 เป็นหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 6.58 ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้เงินโอน
และรายการอุดหนุนระยะสั้น (ค่าธรรมเนียมรอการรับรู้) ร้อยละ 5.56 และเงินรับฝากระยะสั้น ร้อยละ 0.88 และ                 
มีสินทรัพย์สุทธิ ร้อยละ 93.42 

จากการวิเคราะห์งบแสดงผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยมีรายได้รวมทั้งสิ้น มีจ านวน 1,312.49 ล้าน
บาท ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 49.19 (เงินรายรับจากงบเงินอุดหนุน ร้อยละ 19.99             
งบบุคลากร ร้อยละ 14.12 งบลงทุน ร้อยละ 10.24 งบกลาง ร้อยละ 4.49 และงบด าเนินงาน ร้อยละ 0.35) รายได้
จากค่าธรรมเนียมและบริการ ร้อยละ 34.56 รายได้จากเงินอุดหนุนและบริจาค ร้อยละ 5.37 รายได้อ่ืน ร้อยละ 
3.10 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากสถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว และรายได้จากเงินกู้รัฐบาล ร้อยละ 7.78 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รั บผลกระทบจากการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมี 

ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น มีจ านวน 1,020.53 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 77.76 เป็นค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ร้อยละ 47.24 เงินรายได้ ร้อยละ 30.52 ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายบุคลากรมากที่สุด (เงินเดือน ค่าจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัย) เป็นค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ร้อยละ 43.04 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนและบริจาค 
เป็นค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ร้อยละ 10.41 ค่าใช้สอย เป็นค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน
และเงินรายได้ ร้อยละ 6.20 ค่าบ าเหน็จบ านาญ ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ เป็นค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ
แผ่นดินและเงินรายได้ ร้อยละ 2.83 , 2.75 , 2.73 และ 2.01 ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า ค่าใช้จ่ายหมวดเงินอุดหนุน 
ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค มีการเบิกเงินรายได้สูงกว่าเงินงบประมาณ ส่วนมากจะเป็นก าร
เบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ ส่วนค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 7.78 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ
ตามมาตรการของรัฐเพ่ิมข้ึน 

สรุป มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงาน เงินงบประมาณและเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ดีมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ส่งผลให้มีรายได้สะสมเพ่ิมขึ้นและสินทรัพย์
สุทธิเพ่ิมข้ึน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบงบการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับรอบระยะเวลา 9   
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 

2. งบการเงิน… 
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2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565  (UBUFMIS)  

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
-  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการงบประมาณและการเงินของ

มหาวิทยาลัยในแต่ละไตรมาส และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดการความเสี่ยงทีค่าดว่าจะเกิดขึ้น 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. 2565 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้อง 
     ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม  
     (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

       ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา ด้วย            
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ท าสัญญารับจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทปรึกษา กับเทศบาลต าบลสูงเนิน 
ต าบลสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ “โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการ
ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลต าบลสูงเนิน” ตามสัญญาเลขที่ 1/2565 มีแผนการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 
29 มิถุนายน 2565 – 25 ธันวาคม 2565 งบประมาณด าเนินโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท แบ่งจ่ายเป็น 
4 งวด ดังนี้ 

งวดที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท  
งวดที่ 2 เป็นเงิน 150,000 บาท  
งวดที่ 3 เป็นเงิน 150,000 บาท  
งวดที่ 4 เป็นเงิน 100,000 บาท  
 

ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ส่งมอบรายงานเบื้องต้น ( Inception report) ให้กับเทศบาลต าบลสูงเนิน
เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเทศบาลต าบลสูงเนินอยู่ระหว่างน าส่งเงินงวดที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท เข้าบัญชี
มหาวิทยาลัย หากเทศบาลต าบลสูงเนินน าส่งเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว คณะฯ จักด าเนินการน าใบน าส่ง
เงินให้กองแผนงานภายหลัง ส าหรับเงินงวดที่ 2 , 3, และ 4 รวมเป็นเงิน 400,000 บาท เทศบาลต าบลสูงเนิน                            
จะจ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป เนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มิได้ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายโครงการ
ดังกล่าวไว้  

 
ในการนี้… 
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ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 “โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอยแบบครบวงจรเทศบาลต าบลสูงเนิน” เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 100,000 บาท โดยตั้งงบประมาณไว้ในโครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลต าบลสูงเนิน 
รหัสกิจกรรม 066500030016 อนึ่ง การเบิกจ่ายงบประมาณโครงการดังกล่าวนั้น จะด าเนินการได้ต่อเม่ือมีเงิน
รับเข้าและน าส่งรายได้ต่อกองคลังแล้วเท่านั้น 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23  
ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา
รวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใครข่ออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 100,000 บาท สามารถสรุปได้ตาม
ตาราง ดังต่อไปนี้ 

 

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

ค่าจ้างที่ปรึกษา โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า
คว าม เหมา ะสม
และวิเคราะห์แนว
ทา งก า รบ ริ ห า ร
จัดการศูนย์ก าจัด
ขยะมูลฝอยแบบ
ครบวงจรเทศบาล
ต าบลสูงเนิน 

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ท า
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัท
ปรึกษา ร่วมกับเทศบาลต าบลสูงเนิน ต าบลสูง
เนิน จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้ชื่อ “โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและวิ เคราะห์แนว
ทางการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
แบบครบว ง จร เทศบาลต า บลสู ง เ นิ น ”               
เลขสัญญา เลขที่  1 /2565 มี แผนการ
ด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2565 – 
25 ธันวาคม 2565 งบประมาณในการด าเนิน
โครงการเป็นเงินทั้งสิ้น 500,000 บาท ทั้งนี้ 
เทศบาลต าบลสูงเนินอยู่ระหว่างน าส่งเงินงวดที่ 
1  เ ป็ น เ งิ น  100 ,000 บาท  เ ข้ า บัญชี
มหาวิทยาลัย หากเทศบาลต าบลสูงเนินน าส่ง
เงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วคณะฯ 
จักด าเนินการน าใบน าส่งเงินให้กองแผนงาน
ภายหลัง ส าหรับงวดที่ 2, 3, และ 4 รวมเป็น
เงิน 400,000 บาท เทศบาลต าบลสูงเนิน จะ
จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป 

เนื่องจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มิได้ตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายโครงการดังกล่าวไว้  

ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอ
ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 “โครงการ
ศึกษาความเหมาะสมและวิ เคราะห์แนว
ทางการบริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย
แบบครบวงจรเทศบาลต าบลสูงเนิน” เป็นเงิน

100,000 
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คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
จ านวนทั้งสิ้น 100 ,000 บาท เพื่อจักได้
ด าเนินการให้เป็นไปตามขอบเขตของงานที่
ก าหนดในสัญญาต่อไป 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 100,000 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติมให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์แนวทางการ
บริหารจัดการศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลต าบลสูงเนิน เป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
-  มอบคณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาขยายผลการด าเนินโครงการดังกล่าว รวมทั้งโครงการบริการ

วิชาการอ่ืนๆ ที่คณะมีความเชี่ยวชาญไปด าเนินการในพ้ืนที่จังหวัดต่างๆ ให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการด าเนินงานด้านต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย
ได้อีกด้วย  

 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบคณะวิศวกรรมศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

4.๑.๑.๓  (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
                        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่                
คณะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 13/2565 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565               
มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น ทั้งนี้ กองแผนงานรวบรวมและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ของคณะ/หน่วยงานแล้ว โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
 ก. ภาครายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น  1,889,578,400 บาท        

  1. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 743,782,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.36 ของ 
                       ประมาณการรายรับทั้งสิ้น)    

    2. ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น  1,145,795,900 บาท (คิดเป็นร้อยละ 60.64  
    ของประมาณการรายรับทั้งสิ้น) ประกอบด้วย 

1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 587,951,800 บาท  
  (คิดเป็นร้อยละ 31.12 ของประมาณการรายรับทั้งสิ้น) 

2) ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)  
จ านวน 442,707,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 23.43 ของประมาณการรายรับทั้งสิ้น) 

3) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 115,137,000บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.97  
    ของประมาณการรายรับทั้งสิ้น)   
 

โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 1 – ตารางที่ 2  และตามแผนภูมิที่ 1  
 

2. เงินงบประมาณ... 
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แผนภูมิที่ 1 ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1...  
 

2. เงินรายได ้

60.64 % 2.1) ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

31.12 % 

2.2) ประมาณการรายรับจาก
แหล่งอืน่ 23.43 % 

2.3) เงินรายไดค้งเหลือสะสม 

6.09 % 

2. เงินงบประมาณ
แผน่ดนิ 

39.36 % 
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ตารางท่ี 1  สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
               (หลังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการฯ) 
 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๒... 
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ตารางท่ี 2  สรุปแผนภาครายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 
 
 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
รวมเงินรายได้

ทั้งสิ้น 
งบประมาณรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
รายไดจ้าก

ค่าธรรมเนยีม
การศกึษา 

รายไดจ้ากแหล่งอ่ืน 
(นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

เงินรายไดค้งเหลือ
สะสม 

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงิน
รายได้ 

งบประมาณ
รวม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8)=(3)+(7) (9) (10) (11) 
1 ส านักงานอธิการบด ี 117,800,300 186,445,000 107,729,500 17,182,300 311,356,800 429,157,100 6.23 16.48 22.71 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 115,524,700 36,337,600 59,969,400 6,438,600 102,745,600 218,270,300 6.11 5.44 11.55 
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 64,109,400 12,387,400 36,163,000 3,573,700 52,124,100 116,233,500 3.39 2.76 6.15 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 82,852,700 35,739,200 19,887,200 12,417,600 68,044,000 150,896,700 4.38 3.60 7.99 
5 คณะศลิปศาสตร ์ 72,541,500 44,925,400 7,940,000 22,206,300 75,071,700 147,613,200 3.84 3.97 7.81 
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 59,351,000 30,284,500 13,390,000 10,881,000 54,555,500 113,906,500 3.14 2.89 6.03 
7 คณะบริหารศาสตร ์ 29,303,000 61,456,600 6,871,000 8,826,000 77,153,600 106,456,600 1.55 4.08 5.63 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 134,644,700 40,608,600 118,874,000 14,582,600 174,065,200 308,709,900 7.13 9.21 16.34 
9 คณะศลิปประยุกตฯ์ 7,818,600 12,249,900 1,200,000 100,000 13,549,900 21,368,500  0.41   0.72   1.13  

10 คณะนติิศาสตร ์ 6,589,600 29,081,500 6,721,800 - 35,803,300 42,392,900  0.35   1.89   2.24  
11 คณะรัฐศาสตร ์ 11,845,000 30,794,000 8,063,000 - 38,857,000 50,702,000  0.63   2.06   2.68  
12 คณะพยาบาลศาสตร ์ 17,011,000 29,400,500 2,855,000 1,828,000 34,083,500 51,094,500  0.90   1.80   2.70  
13 ส านักวิทยบริการ 16,644,700 19,120,800 77,300 7,638,700 26,836,800 43,481,500  0.88   1.42   2.30  
14 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 7,333,900 19,120,800 100,000 3,500,000 22,720,800 30,054,700  0.39   1.20   1.59  
15 ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ 412,400 - 38,327,700 5,962,200 44,289,900 44,702,300  0.02   2.34   2.37  
16 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ - - 9,163,200 - 9,163,200 9,163,200  -     0.48   0.48  
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย - - 5,375,000 - 5,375,000 5,375,000  -     0.28   0.28  

ผลรวมท้ังหมด 743,782,500 587,951,800 442,707,100 115,137,000 1,145,795,900 1,889,578,400 39.36 60.64 100.00 
คิดเป็นร้อยละ 39.36 31.12 23.43 6.09 60.64 100.00    

 

หมายเหตุ  :เงินงบประมาณแผ่นดิน งบบคุลากร (ค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว) งบเงินอดุหนุน  (ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนบุคลากร) และงบด าเนนิงาน (ค่าตอบแทนและค่าใช้สอย) จัดสรรให้กับทุกหน่วยงานตามกรอบรายการค่าใชจ้่าย
บุคลากรภาครฐั, งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ จัดสรรไวท้ี่คณะวศิวกรรมศาสตร์, งบด าเนินงาน ค่าตอบแทนส าหรับก าลังคนด้านสาธารณสุข จัดสรรไวท้ี่คณะเภสัชศาสตร ์,งบเงินอดุหนุน  ค่าใชจ้่ายงบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าเช่า
ทรัพย์สิน จัดสรรไวท้ี่คณะเภสัชศาสตร,์ งบเงินอุดหนุน  ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน หมวดรายจ่ายค่าวัสดุการศึกษา จัดสรรไปยังคณะ/วิทยาลัย/ส านกังบเงนิอุดหนุน    
ในส่วนงบเงนิอดุหนุน ค่าใช้จ่ายอุดหนุนอื่น หมวดรายจ่ายเงนิอุดหนุนบริการวิชาการ และเงินอุดหนนุท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม อยู่ระหว่างการจดัสรร  (สรุปไว้ทีส่ านกังานอธกิารบดี : ส านกังานสง่เสรมิบริหารการวิจัยฯ)
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กองแผนงานจึงสรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการ
รายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565   พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้น
มา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และประมาณการ
รายรับเงินรายได้ในภาพรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 2  

 

ตารางที่ 3  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายรับงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับเงินรายได้                
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 2 สรุปเปรียบเทียบร้อยละของงบประมาณและประมาณการรายรับ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 

       

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวม
ทั้งสิ้น 1,889,578,400 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีประมาณการ
รายรับลดลง จ านวน 26,828,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.40  เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา (ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 มีประการรายรับ จ านวน 1,916,407,000 บาท) 
 

    โดยเปรียบเทียบประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ตามแหล่งที่มาของรายรับ ดังนี้  
   ประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 743,782,500 บาท จ าแนกงบประมาณแผ่นดินตามแผนงาน 
ประกอบด้วย 

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 551,675,500 บาท เพิ่มข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 14,308,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.66 
 

แผนงาน… 

แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

(เปรียบเทียบปี พ.ศ. 
2565 และ ปี 2566)

 คิดเป็นร้อยละ
(%)

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน     789,632,200     744,034,500     743,782,500 -          252,000 -        0.03
2.เงินรายได้   1,087,695,400   1,172,372,500   1,145,795,900 -     26,576,600 -        2.27

 2.1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา         554,291,100 585,822,100 587,951,800 2,129,700 0.36          

 2.2) ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืนฯ         415,785,900 482,793,300 442,707,100 -40,086,200 8.30-          

 2.3)  เงินรายได้เหลือจ่ายคงเหลือสะสม         117,618,400 103,757,100 115,137,000 11,379,900 10.97        

รวมทัง้สิน้   1,877,327,600   1,916,407,000   1,889,578,400 -     26,828,600 -        1.40



24 
 

 

(2) แผนงานพื้นฐาน จ านวน 3,310,600 บาท  ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2565  จ านวน 87,893,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  96.37 (จากเดิม ผลผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ อยู่ในแผนงานพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เปลี่ยนเป็นแผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต) 

(3) แผนงานยุทธศาสตร์  จ านวน 179 ,988 ,800 บาท เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 64,525,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.88  

(4) แผนงานบูรณาการเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค จ านวน 8,807,600 บาท รายละเอียด
ตามตารางที่ 4 และแผนภูมิที่ 3 

 

ตารางท่ี 4 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3 เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานทีไ่ด้รับจดัสรร 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 

ประมาณ... 

ปีงบประมาณ 2565 ปีงบประมาณ 2566 เพ่ิม/ลด
มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 744,034,500        743,782,500       252,000-         0.03-           
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 537,367,300       551,675,500        14,308,200    2.66           
2. แผนงานพ้ืนฐาน 91,200,900          3,310,600            87,890,300-    96.37-         
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 91,200,900           3,310,600             87,890,300-     96.37-         
3. แผนงานยทุธศาสตร์ 115,463,600        179,988,800        64,525,200    55.88         
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 29,947,000           30,000,000           53,000           0.18           
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 886,200               66,569,500           65,683,300     7,411.79    
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ -                       4,900,600             4,900,600       100.00       
3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 84,375,700           78,286,600           6,089,100-       7.22-           
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 254,700               232,100               22,600-           8.87-           
4. แผนงานบูรณาการ -                       8,807,600            8,807,600      100.00       
4.1 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต -                       8,807,600             8,807,600       100.00       

แผนงาน ประจ าปีงบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
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ประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 1,145,795,900 บาท เมื่อ
เทียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พบว่า ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 
26,576,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.27  จ าแนกประมาณการรายรับเงินรายได้ ประกอบด้วย 

(1) ประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 587,951,800 บาท  
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 2,129,700 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  0.36 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

(2) ประมาณการรายรับจากรายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน 442,707,100 บาท  ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 40,086,200 บาท คิดเป็นร้อยละ  
8.30 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

(3) คณะ/หน่วยงาน ขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพ่ือ
ตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 115 ,137,000 บาท 
เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 11,379,900 บาท คิด
เป็นร้อยละ 10.97 เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ซึ่งไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงาน จึงได้น าเงินรายได้สะสมมาสมทบในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยมีรายละเอียดตามแผนภูมิที่ 4 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณเงินรายได้จ าแนกตามแหล่งท่ีมาของรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566 

 

 ทั้งนี้ การขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณ
การรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่
เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี  และในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติ
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย รายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

ดังนั้น... 
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ดังนั้น  จึงสรุปประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ที่สามารถน ามาตั้ งประมาณการ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     ข. ภาครายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น  1,727,720,400 บาท 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น  1,727,720,400 บาท เมื่อปรียบเทียบกับที่ผ่านมา พบว่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มีประมาณการรายจ่ายลดลง จ านวน  24,813,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.42  เมื่อเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีประมาณการรายจ่าย จ านวน 1,752 ,533,700 บาท)                        
โดยจ าแนกตามประเภทของแหล่งงบประมาณรายจ่าย ประกอบด้วย  
   1. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 743 ,782,500 บาท (คิดเป็นร้อย 43.05 ของ
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 252,000 บาท                      
คิดเป็นร้อยละ 0.03 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
  2. ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น  983,937,900 บาท (คิดเป็นร้อยละ 56.95 
ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 24,561,300 
บาท คิดเป็นร้อยละ 2.44 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประกอบด้วย 

(1) ประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 479 ,281,500 บาท  
(คิดเป็นร้อยละ 27.74 ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 2 ,640,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.55 เมื่อ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

(2) ประมาณการรายจ่ายรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
จ านวน 389,519,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 22.55 ของประมาณการรายจ่าย
ทั้งสิ้น) ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 38,582,000
บาท คิดเป็นร้อยละ  9.01 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

(3) ประมาณการรายจ่ายจากเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 115 ,137,000บาท 
(คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น)  เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 11,379,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.97 
เนื่องจากคณะ/หน่วยงาน มีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้อง
ด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

    โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 5 และตามแผนภูมิที่ 5  
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
แผนภูมิที่ 5 ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

1. เงินงบประมาณ
แผน่ดนิ 

43.05 % 

2. เงินรายได ้

56.95 % 
2.1) ประมาณการ
รายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา 27.74 % 

2.2) ประมาณการรายรับจาก
แหล่งอืน่ 22.55 % 

2.3) เงินรายไดค้งเหลือสะสม 

6.66 % 
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    ตารางที่ 5  สรุปประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 
 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
รวมเงินรายได้

ทั้งสิ้น 
งบประมาณรวม 

คิดเป็นร้อยละ 
รายไดจ้าก

ค่าธรรมเนยีม
การศกึษา 

รายไดจ้ากแหล่งอ่ืน 
(นอกเหนอืจาก

ค่าธรรมเนียมการศกึษา) 

เงินรายไดค้งเหลือ
สะสม 

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน 

เงิน
รายได้ 

งบประมาณ
รวม 

(1) (2) (3) (4) (4) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8)=(3)+(7) (9) (10) (11) 
1 ส านักงานอธิการบด ี 117,800,300 158,076,100 87,553,700 17,182,300 262,812,100 380,612,400  6.82  15.21   22.03  
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 115,524,700 29,070,100 55,491,500 6,438,600 91,000,200 206,524,900  6.69   5.27   11.95  
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 64,109,400 9,909,900 28,930,400 3,573,700 42,414,000 106,523,400  3.71   2.45   6.17  
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 82,852,700 28,591,400 17,413,500 12,417,600 58,422,500 141,275,200  4.80   3.38   8.18  
5 คณะศลิปศาสตร ์ 72,541,500 35,940,300 7,072,000 22,206,300 65,218,600 137,760,100  4.20   3.77   7.97  
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 59,351,000 24,227,600 11,002,000 10,881,000 46,110,600 105,461,600  3.44   2.67   6.10  
7 คณะบริหารศาสตร ์ 29,303,000 49,165,300 5,516,800 8,826,000 63,508,100 92,811,100  1.70   3.68   5.37  
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 134,644,700 32,486,900 118,381,400 14,582,600 165,450,900 300,095,600  7.79   9.58   17.37  
9 คณะศลิปประยุกตฯ์ 7,818,600 9,799,900 960,000 100,000 10,859,900 18,678,500  0.45   0.63   1.08  

10 คณะนติิศาสตร ์ 6,589,600 23,265,200 5,417,300 - 28,682,500 35,272,100  0.38   1.66   2.04  
11 คณะรัฐศาสตร ์ 11,845,000 24,635,200 6,453,000 - 31,088,200 42,933,200  0.69   1.80   2.48  
12 คณะพยาบาลศาสตร ์ 17,011,000 23,520,400 2,380,000 1,828,000 27,728,400 44,739,400  0.98   1.60   2.59  
13 ส านักวิทยบริการ 16,644,700 15,296,600 61,800 7,638,700 22,997,100 39,641,800  0.96   1.33   2.29  
14 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 7,333,900 15,296,600 80,000 3,500,000 18,876,600 26,210,500  0.42   1.09   1.52  
15 ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ 412,400 - 31,175,400 5,962,200 37,137,600 37,550,000  0.02   2.15   2.17  
16 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ - - 7,330,600 - 7,330,600 7,330,600  -     0.42   0.42  
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย - - 4,300,000 - 4,300,000 4,300,000  -     0.25   0.25  

ผลรวมท้ังหมด 743,782,500 479,281,500 389,519,400 115,137,000 983,937,900 1,727,720,400  43.05  56.95   100.00  
คิดเป็นร้อยละ 43.05 27.74 22.55 6.66 56.95 100.00    
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โดยสรุปเปรียบเทียบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้รับเงินจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของประมาณการรายรับ
ดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 รายละเอียด
ตามตารางท่ี 6 และตามแผนภูมิที่ 6 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 6 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

 
 

    

 
 
 

แผนภูมิที่ 6 สรุปเปรียบเทียบร้อยละของงบประมาณและประมาณการรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 

     

    คณะ/หน่วยงานที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 

  ส านักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลป
ศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์ฯ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ รวมทั้งสิ้น 115,137,000 บาท เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2566                       
คณะ/หน่วยงาน ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ในส่วนของหมวดค่าวัสดุการศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา จ านวน 
17,620,000 บาท ลดลงจ านวน 17,620,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ             

พ.ศ. 2564… 

แหลง่งบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

(เปรยีบเทยีบปี พ.ศ. 
2564 และ ปี 2565)

คิดเป็นร้อยละ
(%)

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน     789,632,200     744,034,500     743,782,500 -          252,000 -        0.03
2. เงินรายได้     940,913,700   1,008,499,200     983,937,900 -     24,561,300 -        2.44
 2.1) ประมาณการรายจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา       450,738,500 476,640,700 479,281,500 2,640,800 0.55          
 2.2) ประมาณการรายจ่ายจากแหล่งอ่ืนฯ       372,556,800 428,101,400 389,519,400 -38,582,000 9.01-          
 2.3)  เงินรายได้เหลือจ่ายคงเหลือสะสม       117,618,400 103,757,100 115,137,000 11,379,900 10.97        
รวมทัง้สิน้   1,730,545,900   1,752,533,700   1,727,720,400 -     24,813,300 -        1.42
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พ.ศ. 2564 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา จ านวน 16,876,200 บาท 
ลดลงจ านวน 18,364,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.11 คิดเม่ือเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
(ดังแผนภูมิที่ 7) ประกอบกับ คณะ/หน่วยงาน มีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการ
ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้เงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสมมาสมทบเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อ   
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติ 
แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย โดยมีรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา รายละเอียด
ตามตารางท่ี 8 – ตารางที่ 10 และแผนภูมิที่ 7 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 ค่าวัสดุการศึกษาเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566 
  

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง ในส่วนของ
ค่าวัสดุการศึกษา ประกอบกับคณะต่างๆ ภายใต้กลุ่มผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ไม่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณแผ่นดินในส่วนของงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ และงบลงทุน ค่าก่อสร้างของมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มลดลง 
ดังนั้น คณะ/หน่วยงาน มีความจ าเป็นที่ต้องด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบ
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมา
สมทบเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย โดยมีรายละเอียดงบลงทุน เงินงบประมาณแผ่นดิน ตามตารางที่ 8  และแผนภูมิ
ที่ 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8...

ปี 2560 – 2566 ได้รับจัดสรรค่าวัสดุการศึกษา จ านวน 35,240,800 บาท  

ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตารางท่ี 8  สรุปงบลงทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ที่มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 
 

 
หมายเหตุ : ปี 2564 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ระดับภาค : ส านักงานอธิการบดี: อุทยานวิทยาศาสตร์ 
              ปี 2565 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ : ส านักงานอธิการบดี: อุทยานวิทยาศาสตร/ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์/ คณะเกษตรศาสตร์/ คณะเภสัชศาสตร์ 
                 ปี 2566 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ : ส านักงานอธิการบดี: อุทยานวิทยาศาสตร์  
              ปี 2566 จากเดิม ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ อยู่ในแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เปลี่ยนเป็น แผนงาน
ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวม ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง รวม

แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 8,703,900     74,122,100   82,826,000     26,799,700   24,915,000   51,714,700     30,166,800   3,835,800     34,002,600     
 (1) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,581,400     14,000,000   21,581,400     16,799,700   24,915,000   41,714,700     20,374,900   3,835,800     24,210,700     
 ส านักงานอธิการบดี -                    14,000,000      14,000,000     4,205,000        20,000,000      24,205,000     5,000,000         2,635,800         7,635,800       
 คณะวิทยาศาสตร์ 1,935,200        -                    1,935,200       5,108,700        -                    5,108,700       5,236,000         -                     5,236,000       
 คณะเกษตรศาสตร์ 3,846,200        -                    3,846,200       2,321,300        4,915,000        7,236,300       4,035,200         1,200,000         5,235,200       
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1,800,000        -                    1,800,000       5,164,700        -                    5,164,700       5,408,200         -                     5,408,200       
 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ -                    -                    -                  -                    -                    -                  695,500            -                     695,500          
 (2) ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,122,500     60,122,100   61,244,600     10,000,000   -               10,000,000     9,791,900     -                9,791,900       
 คณะเภสัชศาสตร์ 1,122,500        57,122,100      58,244,600     10,000,000      -                    10,000,000     9,791,900         -                     9,791,900       
 ส านักงานอธิการบดี -                    3,000,000        3,000,000       -                    -                    -                  -                     -                     -                  
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ ดี 55,966,700   15,783,900   71,750,600     40,363,100   29,406,600   69,769,700     33,262,600   29,090,000   62,352,600     
 (1) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม -                    -                    -                  3,954,900     -               3,954,900       2,570,200     -                2,570,200       
 (2) โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข 55,966,700      15,783,900      71,750,600     36,408,200   29,406,600   65,814,800     30,692,400   29,090,000   59,782,400     
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนที่ฯ 22,355,500   -               22,355,500     28,493,000   -               28,493,000     30,000,000   -                30,000,000     

ผลรวมทั้งหมด 87,026,100   89,906,000   154,576,600   95,655,800   54,321,600   149,977,400   93,429,400   32,925,800   126,355,200   

แผนงาน
ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566
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แผนภูมิที ่8 งบลงทุนเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 
 

  คณะ/หน่วยงานที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งสิ้น 115,137,000 บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ               
พ.ศ.  2565 จ านวน 11 ,379 ,900 บาท คิด เป็นร้ อยละ 10.97 เมื่ อ เปรียบเทียบกับปีที่ ผ่ านมา                                   
(ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่าย รวมทั้งสิ้น 103,757,100 บาท)  โดยมีรายละเอียด
ตามตารางท่ี 9 
 

ตารางท่ี 9  สรุปเปรียบเทียบการขออนุมติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ คณะ/หน่วยงาน ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565  ปี 2566  เพ่ิมขึ้น/ลดลง

1 ส านักงานอธิการบดี 31,540,000       13,525,500     6,914,200        17,182,300    10,268,100    148.51   

2 คณะวิทยาศาสตร์ 14,077,100       13,037,300     8,483,400        6,438,600      2,044,800-      24.10-     

3 คณะเกษตรศาสตร์ 629,000           218,600         1,792,000        3,573,700      1,781,700      99.43     

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6,860,000         9,800,000       12,763,500      12,417,600    345,900-        2.71-       

5 คณะศิลปศาสตร์ 8,469,700         5,097,100       25,180,300      22,206,300    2,974,000-      11.81-     

6 คณะเภสัชศาสตร์ 20,331,900       32,696,300     5,799,300        10,881,000    5,081,700      87.63     

7 คณะบริหารศาสตร์ 18,502,000       9,322,400       3,269,700        8,826,000      5,556,300      169.93   

8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 9,214,200         14,082,900     17,924,200      14,582,600    3,341,600-      18.64-     

9 คณะศิลปประยุกต์ฯ 141,000           -                100,000          100,000        -               -        -

10 คณะพยาบาลศาสตร์ -                  -                -                 1,828,000      1,828,000      100.00   

11 ส านักวิทยบริการ 3,537,000         -                10,821,000      7,638,700      3,182,300-      29.41-     

12 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ -                  9,500,000       3,925,000        3,500,000      425,000-        10.83-     

13 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 11,722,500       10,338,300     6,784,500        5,962,200      822,300-        12.12-     

125,024,400   117,618,400  103,757,100  115,137,000 11,379,900  10.97    รวม

 คิดเป็นร้อยละ

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564 จ านวน  50,576,900 บาท 

ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 จ านวน  23,622,200 บาท 
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แผนภูมิที่ 9 สรุปเปรียบเทียบการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2566 
 

 ทั้งนี้ ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 1 
มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบการน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และวงเงินไม่เกิน 
20 ล้านบาท คณะ/หน่วยงานที่มีการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สูงกว่าเป้าหมายที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด จ านวน 3 หน่วยงาน โดยมีเหตุผลประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

1. คณะศิลปศาสตร์ ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
22,206,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.96 ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คณะฯขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมและได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้สร้าง
อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาครู จ านวน 17,000,000 บาท ด้วยกระบวนการพิจารณาแบบอาคารฯ และปรับ
รูปแบบอาคารฯ ท าให้การด าเนินการก่อหนี้ผูกพันไม่ทันในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ประกอบกับในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 คณะฯ มีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนเพ่ือจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา และการท างานของคณะฯ ดังนั้น จึงใคร่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม รวมทั้งสิ้น 22 ,206,300 
บาท จ าแนกเป็น (1) อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จ านวน 18,000,000 บาท (2) ปรับปรุงห้องศูนย์การ
เรียนรู้แบบพ่ึงตนเอง ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการทางภาษา (LA) จ านวน  500,000  บาท (3) จัดหาครุภัณฑ์  จ านวน  
2,356,300 บาท และ (4) งบด าเนินส าหรับจัดหาโปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จ านวน  1,350,000 
บาท  

2. คณะศิลปประยุกต์ฯ ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน 
100,000 บาท แต่คณะฯ มีเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 จ านวน -19,804,541.22 
บาท ทั้งนี้ การขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพ่ือทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาของคณะฯ ซ่ึงเป็นไประเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 16 เงินบริจาคให้ใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้
บริจาคก าหนดไว้” 

3. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวน  
3,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.54 ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เพ่ือ
ด าเนินการปรับปรุงห้องและสิ่งก่อสร้างของส านักคอมพิวเตอร์ฯ ให้รองรับกับการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร 
รองรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนการท างานและกิจกรรมต่างๆ ในยุคดิจิทัล  และการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
      โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 10 – ตารางที่ 11 
 

ตารางที่ 10...

  11,379,900  
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ตารางที่ 10  สรุปการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทียบเคียงกับเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 30 มิถุนายน 
2565 จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และประเภทงบรายจ่าย 

 

ที่ ชื่อหน่วยงานหลัก 
เงินคงเหลือสุทธิ   
ณ 30 มิ.ย. 65 

 งบเงินอุดหนุน งบด าเนินงาน 
งบลงทุน 

รวมงบลงทุน ผลรวมทั้งหมด คดิเป็นร้อยละ  เงินคงเหลือสุทธ ิ
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)+(7) (9)=(4)+(5)+(8) (10)=(9)/(3)*100 (11)=(3)-(9) 
1 ส านักงานอธกิารบด ี 542,631,971.82 3,902,100 3,338,500 3,486,700 6,455,000 9,941,700 17,182,300 3.17 525,449,672 
2 คณะวิทยาศาสตร์ 55,182,516.44  1,961,000 3,801,600 676,000 4,477,600 6,438,600 11.67 48,743,916 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 34,051,872.55  1,500,000 1,073,700 1,000,000 2,073,700 3,573,700 10.49 30,478,173 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 159,863,990.64   5,417,600 7,000,000 12,417,600 12,417,600 7.77 147,446,391 
5 คณะศิลปศาสตร์ 139,140,218.19  1,350,000 2,356,300 18,500,000 20,856,300 22,206,300 15.96 116,933,918 
6 คณะเภสัชศาสตร์ 111,537,393.54 126,000 4,310,000 2,295,000 4,150,000 6,445,000 10,881,000 9.76 100,656,394 
7 คณะบริหารศาสตร์ 332,436,792.98   2,970,500 5,855,500 8,826,000 8,826,000 2.65 323,610,793 
8 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 139,103,257.43 5,000,000 6,860,100 1,922,500 800,000 2,722,500 14,582,600 10.48 124,520,657 
9 คณะศิลปประยุกต์ฯ - 14,418,543.92 100,000    - 100,000 - 0.69 -   14,518,544 

10 คณะพยาบาลศาสตร์ 65,081,250.12   1,460,000 368,000 1,828,000 1,828,000 2.81 63,253,250 
11 ส านักวิทยบริการ 74,578,895.70   7,638,700  7,638,700 7,638,700 10.24 66,940,196 
12 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 21,165,348.11    3,500,000 3,500,000 3,500,000 16.54 17,665,348 
13 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 43,604,583.51 3,962,200   2,000,000 2,000,000 5,962,200 13.67 37,642,384 

ผลรวมทั้งหมด 1,703,959,547.11 13,090,300 19,319,600 32,422,600 50,304,500 82,727,100 115,137,000 6.76 1,588,822,547 
คิดเป็นร้อยละ 11.37 16.78 28.16 43.69 71.85 100.00   

 
หมายเหตุ : ข้อมูลเงินรายได้สะสมของคณะ/หน่วยงาน จากกองคลัง ณ  30 มิ.ย. 65 (เอการประกอบการประชุมหมายเลข 2) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 
 

 

 

   ตารางท่ี 11  สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม กรณีประเภทงบลงทุน เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
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เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานและสถานะทางการเงินของหน่วยงาน พบว่า คณะ/หน่วยงาน มีเงินฝากส่วนกลางคงเหลือ ณ เดือนกันยายน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 –  พ.ศ. 2564 ของคณะ/หน่วยงาน มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และการขออนุมัตใิช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จ านวน 115,137,000 บาท ไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 12 แผนภูมิที่ 10  
 

    ตารางท่ี 12  รายงานสถานะเงินฝากคงเหลือของคณะ/ส านัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2564  

   หมายเหตุ : ปี 2562-ปี 2564   ข้อมูลเงินฝากส่วนกลางคงเหลือ ยังไม่ได้หักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายที่ตั้งเบิกจ่ายแล้วยังไม่ได้ท าการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ และเงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา ซ่ึงต้องจ่ายช าระคืน 
ให้กับเจ้าหนี้เมื่อครบตามก าหนด 

ล าดั
บ 

คณะ/หน่วยงาน เงินฝากส่วนกลาง ณ 30 กันยายน 2562 เงินฝากส่วนกลาง ณ 30 กันยายน 2563 เงินฝากส่วนกลาง ณ 30 กันยายน 2564 เงินฝากส่วนกลาง ณ 30 มิถุนายน 2565 
เงินฝากส่วนกลาง ทุนส ารอง เงินฝากส่วนกลาง ทุนส ารอง เงินฝากส่วนกลาง ทุนส ารอง เงินฝากส่วนกลาง ทุนส ารอง 

1 คณะวิทยาศาสตร์ 21,881,565.22 5,422,870.00 77,371,005.44 8,476,675.00 83,295,829.29 10,886,956.00 84,297,980.20 12,258,541.00 
2 คณะเกษตรศาสตร์ 19,078,885.91 3,531,800.00 27,288,731.75 5,407,655.00 29,092,079.40 6,764,940.00 33,598,023.91 7,520,520.00 
3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 127,267,107.70 8,504,350.00 157,626,620.48 13,713,705.00 160,612,325.84 18,264,090.00 146,179,864.87 20,658,495.00 
4 คณะศิลปศาสตร์ 82,963,586.87 4,809,650.00 120,514,957.12 7,987,865.00 127,309,068.70 11,089,059.70 127,675,714.49 13,053,509.70 
5 คณะเภสัชศาสตร์ 28,419,666.84 4,135,500.00 42,803,110.06 8,189,490.00 97,059,980.66 11,531,710.00 103,550,332.65 13,639,595.00 
6 คณะบริหารศาสตร์ 224,439,216.36 14,557,700.00 278,190,963.18 22,556,125.00 299,290,643.07 29,559,901.00 300,302,275.98 32,810,971.00 
7 วิทยาลยัแพทย์ฯ 96,532,589.43 4,573,350.00 128,906,682.91 7,942,300.00 161,971,703.12 11,536,304.60 216,769,257.14 13,603,934.60 
8 ศิลปประยุกต์ฯ (16,551,812.23) 2,175,700.00 (9,517,244.96) 3,584,460.00 (9,515,626.41) 4,772,167.30 (10,355,440.07) 5,385,997.30 
9 คณะนิติศาสตร์ 11,103,270.85 4,739,250.00 22,454,107.36 7,437,480.00 29,525,958.78 10,616,715.00 31,671,068.43 12,325,185.00 

10 คณะรัฐศาสตร์ 35,059,777.92 5,244,700.00 43,294,584.87 8,050,005.00 50,216,271.50 10,843,905.00 51,545,888.38 12,282,175.00 
11 คณะพยาบาลศาสตร์ 47,261,894.11 3,477,450.00 48,842,293.96 5,882,250.00 57,329,205.22 8,544,060.00 58142257.98 9,945,960.00 
12 ส านักวิทยบริการ 71,608,218.91 - 74,684,344.38 - 78,177,078.72 - 74670535.7  
13 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 31,153,083.68 - 31,018,904.45 - 32,761,514.22 - 21,193,617.31  
14 ส านักทรัพย์สินฯ 54,697,723.98 - 49,605,953.91 - 41,665,951.66 - 51,854,032.38  
15 สถานปฏิบัตกิารโรงแรม

ฯ 
(8,028,817.45) - (9,589,258.27) - (12,792,574.92) - (14,511,326.89)  

16 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 751,225,509.76 197,157,154.9
8 

797,055,062.50 204,215,395.9
8 

875,618,453.45 210,549,454.4
8 

1,123,624,714.4
5 

214,108,924.4
8 

งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,578,111,467.8
6 

258,329,474.9
8 

1,880,550,819.1
4 

303,443,405.9
8 

2,101,617,862.3
0 

344,959,263.0
8 

2,400,208,796.9
1 

367,593,808.0
8 

ส่วนต่างเมื่อเปรียบเทียบกับปีทีผ่่าน
มา 

391,561,053.92 63,646,746.50 302,439,351.28 45,113,931.00 221,067,043.16 41,515,857.10 298,590,934.61 22,634,545.00 

คิดเป็นร้อยละ 33.00 32.69 19.16 17.46 11.76 13.68 14.21 6.56 
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แผนภูมิที่ 10 ข้อมูลเงินฝากส่วนกลางคงเหลือ ณ เดือนกันยายน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 และ 30 มิถุนายน 2565  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1,186,550,413.94 1,578,111,467.86 1,880,550,819.14 2,101,617,862.30 2,400,208,796.91 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ปี 2565 เงินฝากส่วนกลางคงเหลือ ณ 30 มิถุนายน 2565 ปี 2561 -2564 เงินฝากส่วนกลางคงเหลือ ณ สิ้นสุดปีงบประมาณ 

 

33.00 

19.16 

11.76 
14.21 
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     ตารางท่ี 13 สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

ที ่
ชื่อหน่วยงาน

หลกั 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบด าเนนิงาน 
งบลงทุน 

ผลรวมทั้งหมด รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ครภุณัฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

งบลงทุน
ผลรวม 

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

1 ส านักงาน
อธิการบด ี

3,902,100 3,338,500 3,486,700 6,455,000 9,941,700 17,182,300 งบด าเนินงาน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการด าเนินโครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้สามารถ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ได้ ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) โดย
ส านักงานอธิการบดีจัดสรรงบด าเนินการโดยมุ่งเน้นตามแผนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยก าหนดตัวชี้วัด :ร้อยละของนักศึกษาระดับ ป.ตรีที่มีทักษะทางภาษาอังกฤษระดับ B1 ขึ้นไป และ
มหาวิทยาลัยก าหนดค่าเป้าหมายตามชี้วัดดังกล่าวเป็น :ร้อยละ 35  ส านักงานอธิการบดี จึงมีความจ าเป็นต้อง
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและเตรียมความพร้อมทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา เช่น โครงการ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านภาษาอังกฤษในระดับคณะ/หลักสูตร/ส านักวิเทศสัมพันธ์/ส านักพัฒนานักศึกษา เช่น 
English minute English camp English table English corner และอบรมพัฒนาศักยภาพทักษะทางภาษาอังกฤษ
เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน ,  โครงการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษในระดับคณะ/หลักสูตร/
ส านักวิเทศสัมพันธ์/ส านักพัฒนานักศึกษาโดยจัด International Day of Faculty , และโครงการแลกเปลี่ยนหรือ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานระดับนานาชาติ เป็นต้น 
งบเงินอุดหนุน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมทบกองทุนพัฒนา
บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุคคลากรสายวิชาการของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ วงเงิน  433,400 บาท 
ครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 2 รายการ วงเงิน 250,200 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 6 รายการ วงเงิน  1,968,000 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 28,400  บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 3 รายการ วงเงิน 151,000  บาท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 2 รายการ วงเงิน 102,600 บาท 
ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 รายการ วงเงนิ 425,900  บาท 
ครุภัณฑ์ส านกังาน จ านวน 6 รายการ วงเงนิ 127,200 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ วงเงนิ  6,455,000 บาท 

2 คณะ
วิทยาศาสตร ์

 1,961,000 3,801,600 676,000 4,477,600 6,438,600 
งบด าเนนิงาน 
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ที ่
ชื่อหน่วยงาน

หลกั 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบด าเนนิงาน 
งบลงทุน 

ผลรวมทั้งหมด รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ครภุณัฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

งบลงทุน
ผลรวม 

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

เนื่องจากอาคารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่ 6 ชั้น อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20 ปี มีสภาพทรุด
โทรม เสื่อมสภาพจากการใช้งาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะฯ จึงได้ด าเนินการตั้งแผนจ่ายเพื่อรองรับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมครุภัณฑ์ส าหรับการเรียนการสอน การปรับปรุงห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ โดยใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสม เพื่อด าเนินงานตามรายการ ดังต่อไปนี้  
     1. ลอกกระเบ้ือง ฉาบปูน ทาสีภายนอกอาคาร เนื่องด้วยการออกแบบอาคารวิจัย มีการติดแผ่นกระเบ้ืองบริเวณ
ผิวอาคารภายนอกทั้งอาคารจากระยะเวลาในการใช้งานมากว่า 20 ปี จึงท าให้กระเบ้ืองดังกล่าวหลุดร่อน และตกลง
มาจากชั้นต่างๆ ซ่ึงอันตรายเป็นอย่างมากหากเศษกระเบ้ืองร่วงหล่นลงมาจากอาคารสูง จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง
ซ่อมแซมอย่างย่ิงและเร่งด่วนเพื่อให้มีความปลอดภัย ทางคณะจึงมีความต้องการรื้อกระเบ้ืองที่ติดบริเวณผิวอาคาร
ภายนอก ฉาบ และทาสี ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  
     2. ปรับปรุงระบบประปา ภายในอาคารด้วยระบบท่อน้ าดีภายในอาคารวิจัย เป็นการติดตั้งด้วยท่อเหล็กทั้ง
อาคาร เมื่อเวลาผ่านไปกว่า 20 ปี ท่อน้ าภายในอาคาร เป็นสนิม ท าให้น้ าใช้เป็นตะกอนแดงจากสนิม ซ่ึงเป็น
อันตรายอย่างมากและเนื่องจากเป็นท่อน้ าดีทั้งอาคาร ซึ่งจ าเป็นใช้ในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ส่งผลกระทบ
ต่อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ การปฏิบัติการทดลองของนักศึกษา การท าวิจัยเป็นอย่างมาก รวมถึงเป็น
น้ าใช้เพื่ออุปโภคบริโภคส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้น้ าเป็นอย่างมาก ที่ผ่านมาคณะได้พยายามใช้เครื่องกรองน้ า 
ในบริเวณที่ส าคัญ แต่เป็นเพียงการบรรเทาและแก้ปัญหาระยะสั้นที่มีค่าใช้จ่ายสูงในการเปลี่ยนไส้กรองน้ าบ่อยกว่า
ระยะเวลาใช้งานปกติ จากปัญหาดังกล่าวในปีงบประมาณ 2566 จึงมีแผนในการปรับปรุงระบบประปา ภายใน
อาคารในบางส่วนของอาคารเนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและความจ าเป็นในการใช้อาคารไม่สามารถ
ด าเนินการเปลี่ยนระบบทั้งหมดได้ภายในคราวเดียว  
     3. ติดตาข่ายกันนกบริเวณรอบอาคารวิจัย เนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาได้รับผลกระทบจากนกพิราบมาท ารัง
บริเวณอาคาร ท าให้บริเวณลาน ระเบียงอาคาร ที่เป็นบริเวณที่คณะจัดไว้ส าหรับรองรับให้บริการกับนักศึกษาได้นั่ง
ท ากิจกรรม บริเวณทางเดิน สกปรกส่งกลิ่นเหม็นและสะสมเชื้อโรค ซ่ึงคณะฯ ได้รับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน 
เกี่ยวกับความสะอาดของอาคารสถานที่จากบุคลากรและนักศึกษาในเรื่องนี้มาโดยตลอด  
     ประกอบกับคณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ทางคณะหวังว่าจะบริหารจัดการสภาพแวดล้อม สาธารณูปโภคต่าง ๆ ของคณะฯ เพื่อเป็นต้นแบบใน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คณะฯ มีแผนในเข้ าร่วม
โครงการส านักงานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ในแต่ละ
อาคารภายในคณะ เพื่อรองรับการให้บริการแก่นักศึกษา ความปลอดภัย คุณภาพของสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากร นอกจากนี้เป็นภาพลักษณ์องค์กร ดึงดูดนักเรียนให้มีความต้องการเข้าศึกษาต่อซ่ึงบางส่วน
คณะได้จัดสรรจากงบประมาณประจ าปี บางส่วนมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมในการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ต่อไป 
งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 7 รายการ 790,800 บาท 
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ที ่
ชื่อหน่วยงาน

หลกั 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบด าเนนิงาน 
งบลงทุน 

ผลรวมทั้งหมด รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ครภุณัฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

งบลงทุน
ผลรวม 

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

ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 21 รายการ 2,145,400 บาท 
ครุภัณฑ์ส านกังาน จ านวน 5 รายการ 865,400 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ วงเงนิ  1,961,000 บาท 

3 คณะ
เกษตรศาสตร ์

 1,500,000 1,073,700 1,000,000 2,073,700 3,573,700 งบด าเนนิงาน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา ในการฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษา และในส านักงานไร่ฝึกทดลองและ
ห้องปฏิบัติการกลางคณะเกษตรศาสตร์ เนื่องจากการเรียนการสอนในด้านเกษตรศาสตร์ ทั้งในสาขาพืชไร่ พืชสวน 
สัตวศาสตร์ ประมง และอุตสาหกรรมเกษตร มีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่จักต้องจัดให้มีความพร้อมและเพียงพอทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพของวัสดุการศึกษาเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้เรียนรู้ 
เสริมสร้างประสบการณ์ และพัฒนาทักษะจากการปฎิบัติจริงตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์/เป้าหมายของหลักสูตร
ต่างๆ และบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล ทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ได้ท าการประเมินแล้วพบว่า งบประมาณการรายรับจากแหล่งต่างๆ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุการศึกษายังมีไม่เพียงพอต่อการจัดหาวัสดุการศึกษาที่ต้องใช้ในการ
เรียนรู้และฝึกปฎิบัติงานของนักศึกษา  ทั้งที่ผ่านสาขาวิชาต่างๆ และ ส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการที่เป็น
หน่วยงานหลักของทางคณะฯ ในการฝึกปฎิบัติการต่างๆ ของนักศึกษา คณะฯ จึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงต้องขออนุมัติ
ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อให้การเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 3 รายการ 81,000 บาท 
ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 1 รายการ 150,000 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 4 รายการ 411,000 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 31,000 บาท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั จ านวน 2 รายการ 42,700 บาท 
ครุภัณฑ์ส านกังาน จ านวน 3 รายการ 358,000 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ วงเงนิ  1,000,000 บาท 

4 คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์

  5,417,600 7,000,000 12,417,600 12,417,600 งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 29 รายการ 4,364,400 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 128,500 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 12 รายการ 735,200 บาท 
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 55,000 บาท 
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ครุภัณฑ์ส านกังาน จ านวน 5 รายการ 134,500 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ วงเงนิ  7,000,000 บาท 

5 คณะศิลปศาสตร ์  1,350,000 2,356,300 18,500,000 20,856,300 22,206,300 งบด าเนนิงาน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

พื้นฐานส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
       จากผลการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษรายวิชาต่าง ๆ โดยคณะศิลปศาสตร์  ที่จัด
ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่ อสาร หลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคดิจิทัล และหลักสูตรบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 
– 2, ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ, ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ภาษาอังกฤษส าหรับ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาษาอังกฤษเพื่อการ
เดินทาง, ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสู่อาชีพ, ภาษาอังกฤษจากสื่อ พบว่า นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ต่าง ๆ ดังกล่าว ยังมีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ โดยประเมินจากการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและผลการ
เรียน ทั้งจากการทดสอบย่อย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
2565 คณะศิลปศาสตร์ จึงได้ตั้งแผนงบประมาณ เพื่อเช่าใช้บัญชีผู้ใช้โปรแกรมฝึกภาษา SPEEXX ให้แก่นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ทุกคน จ านวน 4,200 users และได้มีการจัดทดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามมาตรฐาน CEFR (Common European Framework of Reference) ด้วย
โปรแกรมดังกล่าว ผลการทดสอบพบว่า จากจ านวนผู้ท าแบบทดสอบทั้งหมด 3,360 คน มีนักศึกษาที่มีระดับ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ Beginner (เบ้ืองต้น) จ านวน 2,043 คน คิดเป็นร้อยละ 60.80  (ไม่นับรวมผู้ที่ไม่เข้าท า
แบบทดสอบ) ซ่ึงเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงมาก และหมายถึงการที่นักศึกษากลุ่มดังกล่าว มีพื้นฐานความรู้ที่ต่ ากว่า
เกณฑ์ในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ซ่ึงก าหนดไว้ที่ระดับ A1 นอกจากพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาแล้ว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ไม่เอื้อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา เช่น จ านวน
นักศึกษาต่อห้องเรียนของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ซ่ึงมีจ านวนเฉลี่ยอยู่ที่ 150-200 คน ซึ่งถือเป็น
อุปสรรคอย่างย่ิงต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาที่เป็นวิชาทักษะ และผู้เรียนจ าเป็นต้องมีการฝึกฝนเป็น
รายบุคคล เพื่อให้เกิดทักษะและสามารถน าไปใช้จริงได้ รวมไปถึงการจัดให้นักศึกษาที่มีระดับความสามารถทางภาษา
ที่แตกต่างกันเรียนอยู่ในกลุ่มการเรียนเดียวกันด้วยบทเรียนและการประเมินผลแบบเดียวกันทั้งหมด ท าใ ห้อาจารย์
ผู้สอนไม่สามารถตอบสนองศักยภาพที่แท้จริงของนักศึกษาที่มีพื้นฐานแตกต่างกันได้ทั้งหมดในชั้นเรียนเดียวกัน 
ปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ ส่งผลให้มีนักศึกษาที่ไม่ผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษเป็นจ านวนไม่น้อย โดยเฉพาะใน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ซ่ึงค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่มีผลการเรียนเป็น F ในแต่ละปีการศึกษาจะอยู่ที่ร้อยละ 
20 และเมื่อรวมกับค่าเฉลี่ยของนักศึกษาที่ถอนรายวิชาร้อยละ 15 ท าให้แต่ละภาคการศึกษามีนักศึกษาที่ไม่ผ่าน
รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 35 ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด ซ่ึงถือเป็น
จ านวนที่ค่อนข้างสูง จากสถิติการลงทะเบียนในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 ในภาคการศึกษาต้นประมาณ 3,000 – 3,500 คน ซ่ึงหมายความว่า เมื่อสิ้นภาคการศึกษา 
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จะมีนักศึกษาที่ไม่ผ่านรายวิชาดังกล่าวเป็นจ านวนประมาณ 1,000 - 1,200 คน และนักศึกษาจ านวนนี้ก็จะเป็น
ยอดสะสมในภาคการศึกษาถัด ๆ ไป จนกว่าจะเรียนผ่านในรายวิชาดังกล่าว และยังส่งผลถึงการสอบ Exit Exam 
ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา ซึ่งผลการทดสอบในปีที่ผ่านมา ก็พบเช่นเดียวกันว่า มีนักศึกษาจ านวนมากที่ยังมี
ระดับผลการทดสอบอยู่ในระดับ Beginner ถึงแม้จะได้เรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปภาษาอังกฤษครบ 12 หน่วยกิต ตาม
เงื่อนไขในการจบการศึกษาแล้วก็ตาม ในขณะที่ความคาดหวังของมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่สอบ Exit Exam ควรมี
ระดับทางภาษาอยู่ที่ระดับ B1                  
       ด้วยสาเหตุดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว คณะฯ จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งต้องด าเนินการเช่าใช้โปรแกรม
ภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แก่นักศึกษา เพื่อเร่งพัฒนา
ความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษา ทั้งนักศึกษาที่ยังมีพื้นฐานความรู้ไม่เพียงพอ และนักศึกษาที่มีพื้น
ฐานความรู้เพียงพอแล้ว แต่ต้องการพัฒนาตนเองในระดับที่สูงขึ้นไป นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนซ่ึงยังมี
ข้อจ ากัดอยู่พอสมควร SPEEXX (CLT) เป็นโปรแกรมเรียนภาษาด้วยตนเอง และเป็นโซลูชั่นการทดสอบและการ
ฝึกอบรมด้านภาษาอังกฤษระดับโลก จัดหลักสูตรตามมาตรฐาน CEFR โดยมีระบบ AI และ machine learning ที่
สามารถปรับเนื้อหาไปตามระดับความรู้และทักษะทางภาษาของผู้ใช้แต่ละบุคคล โดยผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เข้าใช้งานได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกระบบปฏิบัติการที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดและ
ติดตั้งโปรแกรมไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ ก่อนเริ่มใช้งาน จะมีแบบทดสอบ
ให้ผู้เรียนท า และเมื่อผลการทดสอบออกมาแล้ว ผู้เรียนแต่ละคนจะได้เรียนหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปัจจุบันของผูเ้รยีน 
1 ระดับ ซ่ึงหมายถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะของผู้เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคล โปรแกรม 
SPEEXX มีบทเรียนในส่วนของไวยากรณ์ ค าศัพท์ การออกเสียงและส าเนียงที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะความเข้าใจใน
การอ่านบทความ หลักการส าคัญคือการเรียนรู้ผ่านการทดลองท า และผู้เรียนจะได้เรียนรู้จากการ coach ของ
โปรแกรมที่จะให้ feedback แก่ผู้เรียน ในกรณีที่ผู้เรียนท าผิดพลาด จนกว่าผู้เรียนจะท าถูกต้อง และไปยังบทเรียน
ต่อไป  
งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,500 บาท 
ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 2 รายการ 51,000 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 90,500 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 9 รายการ 403,800 บาท 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 12 รายการ 976,100 บาท 
ครุภัณฑ์โรงงาน จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท 
ครุภัณฑ์ส านกังาน จ านวน 6 รายการ 813,400 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 18,500,000 บาท 
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6 คณะเภสัช
ศาสตร ์

126,000 4,310,000 2,295,000 4,150,000 6,445,000 10,881,000 งบด าเนนิงาน 
เพื่อด าเนินงานตั้งแผนจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
     1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรองรับการช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หมวดค่าวัสดุการศึกษา
ลดลง ประกอบกับคณะฯ มีความจ าเป็นต้องตั้งแผนการใช้จ่ายเงินรายได้ เพื่อสนับสนุนโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และเพื่อตอบสนองต่อ
วิสัยทัศน์และเป้าหมาย OKRs ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะฯ จ าเป็นต้องตั้งแผนเงินรายได้เพื่อรองรับการจ้างอัตรา
ใหม่ของต าแหน่งอาจารย์ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อให้มีจ านวนสัดส่วนอาจารย์เป็นไปตาม
เกณฑ์สภาเภสัชกรรม จึงมีผลให้ประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เพียงพอรองรับการตั้งแผน
จ่ายในส่วนค่าสาธารณูปโภค (ช าระหนี้ค่าไฟฟ้า) ดังนั้น มีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมเพื่อรองรับ
การช าระหนี้ค่าไฟฟ้าดังกล่าว  โดยด าเนินการภายใต้โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณูปโภค (เงินรายได้สะสม) 
ทั้งนี้ รายการที่คณะเภสัชศาสตร์ขอใช้เงินเหลือจ่ายสะสมทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) โดยกรอบวงเงินที่ขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่าย
สะสมมาตั้งแผนการใช้จ่าย ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และไม่
เกิน 20 ล้านบาท ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติตั้งแผนการใช้จ่ายเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,881,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.76 ของรายงานเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2565 (111,537,393.54 บาท) 
     2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับการซ่อมแซมอาคารคณะเภสัชศาสตร์เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อให้มีพื้นที่
รองรับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น กรณีผ้าเพดานรั่ว ท่อน้ าประปาช ารุดรั่วซึม 
หรือการช ารุดสึกหรอของอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคาร เนื่องจากอาคารคณะเภสัชศาสตร์มีอายุใช้งานมานาน จ าเป็นต้อง
ด าเนินการซ่อมแซมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 หมวดค่าวัสดุการศึกษาลดลง ประกอบกับคณะฯ มีความจ าเป็นต้องตั้งแผนเงินรายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของคณะฯ โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย และเพื่อตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์และเป้าหมาย OKRs ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะฯ จ าเป็นต้องตั้งแผนการใช้จ่ายเงินรายได้เพื่อรองรับ
การจ้างอัตราใหม่ของต าแหน่งอาจารย์ในระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อให้มีจ านวนสัดส่วนอาจารย์
เป็นไปตามเกณฑ์สภาเภสัชกรรม  จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายสะสมเพื่อรองรับการซ่อมแซมอาคาร
คณะเภสัชศาสตร์เป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการซ่อมแซมในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หากไม่ด าเนินการ
อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการ  
โดยด าเนินการภายใต้โครงการปรับปรุง อาคารและสิ่งก่อสร้าง (เงินรายได้สะสม) ซ่ึงโครงการดังกล่าวประกอบด้วย 
งบด าเนินการ (ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมอาคาร) วงเงิน 500,000 บาท และงบก่อสร้าง (ค่าปรับปรุงอาคารและพื้นที่ใช้
สอย) วงเงิน 4,000,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,500,000 บาท ทั้งนี้ รายการที่คณะเภสัชศาสตร์ขอใช้เงินเหลือจ่าย
สะสมทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) โดยกรอบวงเงินที่ขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาตั้งแผนแผนจ่าย ไม่เกินร้อยละ 15 
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ของเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 และไม่เกิน 20 ล้านบาท ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร์ขออนุมัติ
ตั้งแผนจ่ายจ่ายเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 10,881,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ9.76 ของรายงานเงินรายได้สะสม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 (111,537,393.54 บาท)    
งบเงินอดุหนุน 
เพื่อด าเนนิงานตั้งแผนจ่ายงบประมาณ ดังนี้ 
     1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ตามวัตถุประสงค์ของผู้
บริจาคงบประมาณสนับสนุนให้คณะฯ เพื่อสมทบงบประมาณในการก่อสร้าง การปรับปรุง และด าเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับหอพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ซ่ึงเป็นพระพุทธรูปประจ าวิชาชีพและประจ าคณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อธ ารงและสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักในคุณค่า 
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงเป็นพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ด้านการ
อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ซ่ึงคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการตั้งแผนงบประมาณโครงการดังกล่าวนี้
ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2554 เป็นต้นมา โดยตั้งเป็นงบผูกพันเพื่อรองรับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหอ
พระ จนกว่าการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจะครบถ้วนทั้งหมด ใน
ปีงบประมาณ 2566 ขอตั้งแผนงบประมาณเพื่อรองรับการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบ  และรองรับการจัด
กิจกรรมท าบุญและให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเข้ากราบสักการะบูชาองค์พระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต (องค์
บัว) เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษาก่อนการเข้ารับการสอบใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม อันเป็นการปลูกฝัง
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย นอกจากนี้ อาจจะใช้ในการจ้างเหมาซ่อมแซมหอพระในจุดที่มีการช ารุด 
ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้บริจาค 
     2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เนื่องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 คณะเภสัชศาสตร์ได้รับเงินบริจาค จากมูลนิธิเภสัชกรอุบล และศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้บริจาคเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์  โดยคณะฯ 
ได้ด าเนินการจัดสรรเงินทุนการศึกษาดังกล่าวให้นักศึกษาเรียบร้อยแล้ว  แต่ ยังมีเงินเหลือจ่ายบางส่วนซ่ึงเป็นเงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ในการนี้ จึงใคร่ขออนุมัติน าเงินเหลือจ่ายดังกล่าว ไปตั้งแผนการ
ใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาจากเงินบริจาคเหลือจ่ายสะสม  
ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของผู้บริจาค เพื่อมุ่งให้ทุนการศึกษาแกน่กัศกึษา
เภสัชศาสตร์  ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่สามารถจัดสรรทุนดังกล่าวได้ทันในปีงบประมาณ จึงขอน ามาตั้ง
แผนจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
     3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดท าพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะเภสัช
ศาสตร์ได้รับเงินบริจาค จากมูลนิธิเภสัชกรอุบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดท าพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย  
จ านวนเงิน 233,700 บาท  ซึ่งคณะฯ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในการนี้ จึงขอ
อนุมัติเลื่อนไปด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยขออนุมัติน าเงินบริจาคดังกล่าว ซ่ึงเป็นเงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตั้งแผนจ่ายเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้โครงการตกแต่ง
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ภายในพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย (เงินรายได้จากการบริจาค) ทั้งนี้ การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเจตนารมณ์ของผู้บริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดท าพิพิธภัณฑ์เภสัชกรรมไทย 
งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 7 รายการ 827,900 บาท 
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ 880,900 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 104,300 บาท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั จ านวน 3 รายการ 33,400 บาท 
ครุภัณฑ์ส านกังาน จ านวน 7 รายการ 448,500 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 4,150,000 บาท 

7 คณะบริหาร
ศาสตร ์

  2,970,500 5,855,500 8,826,000 8,826,000 งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ : จ านวน 10 รายการ 1,785,200 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : จ านวน 2 รายการ 358,000 บาท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั : จ านวน 10 รายการ 580,100 บาท 
ครุภัณฑ์ส านกังาน : จ านวน 3 รายการ 247,200 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 5,855,500 บาท 

8 วิทยาลัย
แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสขุ 

5,000,000 6,860,100 1,922,500 800,000 2,722,500 14,582,600 งบด าเนนิงาน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนค่าจ้างเกี่ยวกับการขึ้นเวรพัดปฏิบัติงานการพยาบาล และการแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาล (นค.1) ซึ่งเป็นหนี้ผูกพันที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่สามารถ
เบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ 2563 และ 2564 และไม่สามารถเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใน
โครงการได้ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 27 ที่ก าหนดให้
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีใดให้เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณนั้น ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายที่เป็นหนี้ค้างของ
ปีงบประมาณก่อนหน้าไม่สามารถก าหนดไว้ในแผนงานโครงการประจ าปีปัจจุบันได้ จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอใช้
เงินรายได้เหลือจ่ายอสะสมส าหรับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าวข้างต้น (หมายเหตุ นค.1  หมายถึง แบบแสดงรายการ
ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกของผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่แต่ละโรงพยาบาลภายในจังหวัดใช้เรียก
เก็บระหว่างกัน อาทิเช่น นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีสิทธิการรักษาพยาบาลอยู่ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีถูกส่งตัว
ไปรักษาที่ โรงพยาบาลวารินช าราบ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็จะถูกเรียกเก็บจากโรงพยาบาลวารินช าราบ เป็นต้น) 
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ที ่
ชื่อหน่วยงาน

หลกั 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบด าเนนิงาน 
งบลงทุน 

ผลรวมทั้งหมด รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ครภุณัฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

งบลงทุน
ผลรวม 

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

3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าวัสดุส าหรับทางการแพทย์ ห้องปฎิบัติการ และค่าเวชภัณฑ์ยา และไม่ใช่ยา ส าหรับการ
ให้บริการทางการแพทย์ 
สรุปงบประมาณจากแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี :โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566 ดังนี้ 

 
งบเงินอดุหนุน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช าระหนีเ้งินยืมทุนส ารองมหาวิทยาลัย ตามแผนทีก่ าหนดไว้  
งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ : จ านวน 8 รายการ 1,220,700 บาท 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : จ านวน 3 รายการ 92,700 บาท 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครวั : จ านวน 1 รายการ 9,000 บาท 
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ : จ านวน 6 รายการ 314,500 บาท 
ครุภัณฑ์ส านกังาน : จ านวน 5 รายการ 285,600 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 800,000 บาท 

9 คณะศิลป
ประยุกต์ฯ 

100,000    - 100,000 งบเงินอดุหนุน 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. เพื่อเป็นทุนการศึกษา ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค 
2. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาให้มีก าลังใจในการเรียน 
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ที ่
ชื่อหน่วยงาน

หลกั 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบด าเนนิงาน 
งบลงทุน 

ผลรวมทั้งหมด รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ครภุณัฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

งบลงทุน
ผลรวม 

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

3. เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ 
4. เพื่อให้เห็นถึงระบบดูแลนักศึกษาภายในคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

ทั้งนี้ เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวดที่ 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 16 ที่ก าหนดไว้ว่า เงินบริจาคให้ใช้ตามวัตถุประสงค์
ของผู้บริจาคก าหนดไว้ 

10 คณะพยาบาล
ศาสตร ์

  1,460,000 368,000 1,828,000 1,828,000 งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 1,460,000 บาท 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 368,000 บาท 

11 ส านักวิทย
บริการ 

  7,638,700  7,638,700 7,638,700 งบลงทุน 
ครภุณัฑ ์
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 1 รายการ 7,638,700 บาท 

12 ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ 

   3,500,000 3,500,000 3,500,000 งบลงทุน  
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 3,500,000 บาท 

13 ส านักบริหาร
ทรัพย์สินฯ 

3,962,200   2,000,000 2,000,000 5,962,200 งบลงทุน 
สิ่งก่อสร้าง 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 2,000,000 บาท 
งบเงินอดุหนุน 
เพื่อสมทบเงินคืนค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา 4 หลัง ตามมติประชุมคณะกรรมการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระเบียบวาระที่ 3 วาระ 3.2 รายงานผลการตรวจสอบ
ยอดรับรู้วงเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา ๔ หลัง (หอพักนักศึกษา ลีลาวดี 1, 2 และราชาวดี 3, 4) ที่ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ต้องช าระคืนแก่มหาวิทยาลัย ที่ประชุมรับทราบ ยอดหนี้ที่ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ ต้องช าระเงินคืนแก่มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนเงิน 125 ล้านบาท โดยให้จัดท าแผนการคืนเงิน ให้กับ
มหาวิทยาลัย เป็นระยะเวลา 10 ปี เป็นจ านวนเงิน 12,500,000 บาทต่อปี และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ระเบียนวาระที่ 4.2 เรื่อง 
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมเห็นชอบ 
(ร่าง) แผนงบประมาณการรายรับและรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และคืนเงินก่อสร้างหอพักนักศึกษา 
4 หลัง เป็นจ านวนเงิน 10,000,000 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์ ได้ช าระเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาคืนแก่มหาวิทยาลัย ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2565 
รวมเป็นจ านวนเงิน 77,500,000 บาท คงเหลือหนี้ที่ยังค้างช าระอีกเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 47,500,000 บาท 
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ที ่
ชื่อหน่วยงาน

หลกั 
งบเงิน
อุดหนุน 

งบด าเนนิงาน 
งบลงทุน 

ผลรวมทั้งหมด รายการการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ครภุณัฑ ์ สิ่งก่อสร้าง 

งบลงทุน
ผลรวม 

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

ผลรวมทั้งหมด 13,090,300 19,319,600 32,422,600 50,304,500 82,727,100 115,137,000  
คดิเป็นร้อยละ 11.37 16.78 28.16 43.69 71.85 100.00  

      หมายเหตุ  : รายการครุภัณฑ์ทุกรายการ คณะ/หน่วยงาน ได้เสนอเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ใบเสนอราคา จ านวน 2-3 ร้าน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
  : รายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการ คณะ/หน่วยงาน ได้เสนอเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร, แบบแสดงรายการปริมาณงาน (BOQ) และแบบรูปรายการก่อสร้าง     



48 
 

 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 14 
 

ตารางที่ 14   สรุปการจัดสรรงบประมาณตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) 
จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ 
 

กลยทุธ์มหาวทิยาลยั 
แหล่งงบประมาณ ร้อยละการจดัสรรงบประมาณ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้ ผลรวมท้ังหมด 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้ 

ผลรวม
ท้ังหมด 

กลยุทธท์ี่ 1 บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่นและ
พัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกชว่งวัย 

608,038,600 313,210,000 921,248,600 66.00 34.00 53.32 

กลยุทธท์ี่ 2 การวจิัยที่มีคณุภาพสูงและสร้าง
องค์ความรู้เพือ่พัฒนาคณุภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ของพื้นที ่

- 96,672,800 96,672,800 - 100.00 5.60 

กลยุทธท์ี่ 3 การบรกิารวิชาการเพื่อยกระดบั
คุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

106,803,300 157,731,400 264,534,700 40.37 59.63 15.31 

กลยุทธท์ี่ 4 อนรุักษ์สืบสานและสร้างมูลค่า
ให้แก่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ 

2,700,000 2,595,500 5,295,500 50.99 49.01 0.31 

กลยุทธท์ี่ 5 การบริหารจัดการองคก์รที่มี
ประสิทธภิาพและประสทิธิผล 

26,240,600 413,728,200 439,968,800 5.96 94.04 25.47 

ผลรวมทั้งหมด 743,782,500 983,937,900 1,727,720,400 43.05 56.95 100.00 
 

  การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ดังนี้  

กลยุทธ์ที่ 1  บัณฑิตมีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับคนทุกช่วงวัย งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 921,248,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.32 ของงบประมาณรายจ่าย
ทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ 2  การวิจัยที่มีคุณภาพสูงและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของ
พ้ืนที่  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 96,672 ,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.60 ของ
งบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 

กลยุทธ์ที่ 3  การบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม งบประมาณรวมทั้งสิ้น   
                264,534,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.31 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ 4  อนุรักษ์สืบสานและสร้างมูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 5,295,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งบประมาณรวมทั้งสิ้น 

439,968,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.47  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
     

    คณะ/หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  งบประมาณรวมทั้ง
สิ้น 1,727,720,400  บาท จ านวน 573 โครงการ จ าแนกงบประมาณตามประเภทโครงการ ประกอบด้วย 
โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์  จ านวน 318 โครงการ เป็นเงิน 583,810,100 บาท คิดเป็น ร้อยละ 33.79 ของ
ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด และโครงการประจ าตามภารกิจของหน่วยงาน จ านวน 255 โครงการ เป็นเงิน  
1,143,910,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 66.21 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด โดยรายละเอียดตามตารางที่ 15 
 

 
 

ตารางที่ 15...    
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ตารางที่ 15   สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) จ าแนก
ตามประเภทโครงการ 
 

กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

ประเภทโครงการ ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ 

โครงการ โครงการขับเคลื่อนกล
ยุทธ์ 

โครงการ โครงการประจ าตาม
ภารกิจของหน่วยงาน 

โครงการ ผลรวมท้ังหมด 
โครงการ
ขับเคลื่อ
นกลยุทธ์ 

โครงการ
ประจ า
ตาม

ภารกิจฯ 

ผลรวม
ท้ังหมด 

กลยุทธ์ท่ี 1 บัณฑิตมีคุณภาพอย่าง
โดดเด่นและพัฒนาการเรียนรู้ส าหรับ
คนทุกช่วงวัย 

163 191,506,200 30 729,742,400 193 921,248,600 20.79 79.21 53.32 

กลยุทธ์ท่ี 2 การวิจัยที่มีคุณภาพสูง
และสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพื้นที่ 

64 94,820,800 14 1,852,000 78 96,672,800 98.08 1.92 5.60 

กลยุทธ์ท่ี 3 การบริการวิชาการเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม 

47 259,778,600 8 4,756,100 55 264,534,700 98.20 1.80 15.31 

กลยุทธ์ท่ี 4 อนุรักษ์สืบสานและสร้าง
มูลค่าให้แก่ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

7 4,048,700 11 1,246,800 18 5,295,500 76.46 23.54 0.31 

กลยุทธ์ท่ี 5 การบริหารจัดการองค์กร
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

37 33,655,800 192 406,313,000 229 439,968,800 7.65 92.35 25.47 

ผลรวมท้ังหมด 318 583,810,100 255 1,143,910,300 573 1,727,720,400 33.79 66.21 100.00 
 

หมายเหตุ : การนับโครงการ จ าแนกตามแหล่งงบประมาณและหน่วยงาน (โครงการ: จ านวน 1 โครงการ /หน่วยงาน/จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ) 
             : กลยุทธ์ที่ 1 ประกอบด้วย โครงการขับเคลื่อนกลยุทธ์  และโครงการประจ าตามภารกิจของหน่วยงาน คือ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ
เรียนรู้ (เป็นรายการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร) สามารถนับโครงการจ านวน 1 โครงการ/ หน่วยงาน/แหล่งงบประมาณ ดังนี้ จ าแนกตามหน่วยงาน ประกอบด้วย 11 คณะ/วิทยาลัย และ 
3 ส านัก รวมท้ังสิ้น 15 หน่วยงาน   และจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ประกอบด้วย เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 15 โครงการ เป็นเงิน 551,675,500 บาท และเงินรายได้  
จ านวน 15 โครงการ เป็นเงิน  178,066,900 บาท รวมทั้งสิ้น 729,742,400 บาท 
 

 
 

แผนภูมิที่ 11 สรุปการจัดสรรงบประมาณแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570)  จ าแนก
ตามประเภทโครงการ   

 แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 1,727,720,400 บาท โดยงบบุคลากร มีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด จ านวน 
729,017,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.20 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด รองลงมาคืองบด าเนินงาน จ านวน  
409 ,524,400บาทคิดเป็นร้อยละ 23.70 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด และงบเงินอุดหนุน  จ านวน 
364,254,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.08  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด กรอบงบประมาณรายจ่ายต่ าที่สุดคือ 

 
งบลงทุน… 
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งบลงทุน จ านวน 224 ,924 ,100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 13.02 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
รายละเอียดตามตารางที่ 16 และตารางท่ี 17 
 

ตารางที่ 16 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมมหาวิทยาลัย  จ าแนก
ตามประเภทงบรายจ่าย 
 

ประเภทงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ร้อยละ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ รวม เงินงบประมาณ
แผ่นดิน เงินรายได้ รวม 

1. งบบุคลากร 541,505,300 187,512,000 729,017,300 72.80 19.06 42.20 
งบบุคลากร : รายการปกต ิ 239,210,700 20,558,600 259,769,300 32.16 2.09 15.04 
งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน* 302,294,600 166,953,400 469,248,000 40.64 16.97 27.16 
2.งบด าเนินงาน 10,170,200 399,354,200 409,524,400 1.37 40.59 23.70 
งบด าเนินงาน : รายการปกต ิ 10,170,200 399,354,200 409,524,400 1.37 40.59 23.70 
3.งบลงทุน 126,355,200 98,568,900 224,924,100 16.99 10.02 13.02 
งบลงทุน : รายการปกต ิ 126,355,200 98,568,900 224,924,100 16.99 10.02 13.02 
4.งบเงินอุดหนุน* 65,751,800 298,502,800 364,254,600 8.84 30.34 21.08 
งบเงินอุดหนุน 65,751,800 298,502,800 364,254,600 8.84 30.34 21.08 

ผลรวมทั้งหมด 743,782,500 983,937,900 1,727,720,400 100.00 100.00 100.00 
 

หมายเหตุ: ตารางที่ 17 งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน* หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน จ าแนกตามงบรายจ่ายอยู่ในงบเงินอุดหนุน * 
 

ตารางที่ 17  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน                
และหมวดรายจ่าย  
 

ที่ ชื่อหน่วยงานหลัก งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน ผลรวมทั้งหมด 
1 ส านักงานอธกิารบด ี 43,824,900 86,214,400 202,995,600 47,577,500 380,612,400 
2 คณะวิทยาศาสตร์ 52,341,300 18,661,400 125,808,600 9,713,600 206,524,900 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 37,094,700 11,560,800 50,089,000 7,778,900 106,523,400 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 42,338,200 21,020,800 60,090,400 17,825,800 141,275,200 
5 คณะศิลปศาสตร์ 22,393,800 27,407,100 67,102,900 20,856,300 137,760,100 
6 คณะเภสัชศาสตร์ 25,841,900 24,420,900 38,961,900 16,236,900 105,461,600 
7 คณะบริหารศาสตร์ 4,621,300 35,445,600 43,261,700 9,482,500 92,811,100 
8 วิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3,508,900 97,828,100 128,755,200 70,003,400 300,095,600 
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,728,300 5,087,800 11,166,900 695,500 18,678,500 
10 คณะนิติศาสตร์ 1,639,000 16,317,800 15,366,300 1,949,000 35,272,100 
11 คณะรัฐศาสตร์ 1,702,600 12,985,900 27,775,100 469,600 42,933,200 
12 คณะพยาบาลศาสตร์ 2,587,300 7,251,300 32,987,800 1,913,000 44,739,400 
13 ส านักวิทยบริการ 10,543,700 11,047,300 8,671,200 9,379,600 39,641,800 
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3,869,200 10,852,600 5,516,700 5,972,000 26,210,500 
15 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 1,239,100 16,344,100 14,933,300 5,033,500 37,550,000 
16 สถานปฏิบัตกิารโรงแรมและการท่องเท่ียว 3,247,100 4,046,500  37,000 7,330,600 
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี 1,248,000 3,032,000 20,000  4,300,000 

ผลรวมทั้งหมด 259,769,300 409,524,400 833,502,600 224,924,100 1,727,720,400 
คิดเป็นร้อยละ 15.04 23.70 48.24 13.02 100.00 

 

    จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัต ิในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1. เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 13 หน่วยงานประกอบด้วย 

ส านักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปประยุกต์ฯ คณะพยาบาลศาสตร์             

          ส านัก… 
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ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักวิทยบริการ  เพ่ือสมทบใน
ประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  งบประมาณรวมทั้งสิ้น 
115,137,000 บาท 

    2. เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประกอบด้วยแผนงบประมาณรายจ่า ยเงินงบประมาณแผ่นดิน                           
จ านวน 743,782,500 บาท และแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จ านวน 983,937,900 บาท  งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 1,727,720,400 บาท 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์เงินสดคงเหลือของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใช้จ่ายหมุนเวียน

หรือไม่มีแผนในการใช้จ่าย เพ่ือน าเอาไปลงทุนในรูปแบบเงินฝากกับสถาบันทางการเงินต่างๆ ที่ให้ประโยชน์ตอบแทน
ในอัตราดอกเบี้ยที่สูง หรือน าเอาไปลงทุนในการซื้อสลากหรือพันธบัตรรัฐบาล เป็นต้น เพ่ือเป็นการหารายได้เพ่ิมอีก
ทางหนึ่งให้กบัมหาวิทยาลัย 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากร และระบบสวัสดิการของ
บุคลากร เพ่ือจักได้เตรียมความพร้อมของงบประมาณในการด าเนินการดังกล่าว และเพ่ือรองรับการปรับสถานภาพ
มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับในอนาคต  

3. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับการงบประมาณและการเงินของ
มหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และหารือกับนางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือพิจารณาก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ต่อไป 

๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการติดตามและทบทวนประมาณการรายรับและประมาณการ
รายจ่าย กับรายรับจริงและรายจ่ายจริง ในทุก ๖ เดือน เพ่ือจักได้ปรับประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย
ให้เหมาะสมกับรายรับจริงและรายจ่ายจริงที่เกิดขึ้น ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้น 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
       ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
            และแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
            ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓  
        ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหาร
เงินงบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต) 
ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตาม
ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

กองแผนงาน… 
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 กองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนฯ ที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 29 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

 

แผนภูมิแสดงร้อยละการบรรลุตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 3 

 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม จ านวน 1 ,011.5499 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
55.44 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 558.1680 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 75.02 ของงบประมาณทั้งหมด และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ จ านวน 453.3819 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
41.96 ของงบประมาณท้ังหมด ดังนี้ 

 
แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ สิ้นไตรมาส 3 

 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณที่
ด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนฯ ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร ์
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน

เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 

(ล้านบาท) 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 77.29 95.42 969.9338 651.9934 67.22 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจยั 58.1 74.68 112.2034 42.9417 38.27 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 0 84.52 301.7054 153.6780 50.94 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 80 96.44 3.6638 2.0573 56.15 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 66.45 88.81 22.8265 11.1462 48.83 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่ฯ 97.5 95.57 116.7505 41.4065 35.47 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 94.77 77.02 16.9326 3.1503 18.61 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 92.44 85.12 87.3221 13.0283 14.92 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 41.07 89.07 193.3331 92.1481 47.66 

ภาพรวมทั้งหมด 67.51 87.41 1,824.6712 1,011.5499 55.44 

 

 
 

แผนภูมิแสดงร้อยละการบรรลุผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการและร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน… 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมท างานและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ 
3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา * 

90.00 73.42 81.58 

2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามทักษะ 5 ด้าน * 90.00 88.43 98.26 
3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มีผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม 

2.00 0.40 
 

20.00 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา * 

27.00 23.39 86.63 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินความรู้และสมรรถนะภายหลังการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

90.00 96.00 100 

ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 77.29 
หมายเหตุ: * สิ้นสุดการด าเนินงาน 

 
ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มีผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  ยังอยู่ระหว่างการ
เก็บรวบรวมข้อมูลผลงานนวัตกรรม และพิจารณาผลงานนวัตกรรมของคณะ/วิทยาลัยในการมีส่วนร่วมระหว่าง
นักศึกษาและอาจารย์ ทั้งนี้ ควรมีการพัฒนาระบบ หรือมาตรฐานการด าเนินงานเพ่ือพิจารณาผลงานนวัตกรรม หรือมี 
หน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูลของตัวชี้วัดกล่าว ทั้งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผลการด าเนินงาน รวม

ทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานโครงการ รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 10 11 21 3 57 0 81 25.93 
1. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 10 16 3 25 0 44 36.36 

2. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 0 0 0 0 6 0 6 - 
3. โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 2 1 3 0 18 0 21 14.29 
4. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิต
พยาบาลเพิ่ม) 

2 0 2 0 2 0 4 50.00 

5. โครงการ... 
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 ผลการด าเนินงาน รวม
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานโครงการ รวม
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

5. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิต
แพทย์เพิ่ม) 

0 0 0 0 6 0 6 - 

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 596.9856 455.5506 372.9482 196.4428 969.9338 651.9934 76.31  52.67  67.22  
1. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

498.0535 375.9529 157.6453 90.7681 655.6988 466.7210 75.48 57.58 71.18 

2. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 38.8866 32.1263 21.5656 7.6828 60.4522 39.8091 82.62 35.63 65.85 
3. โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 36.4794 27.7642 88.7150 45.4865 125.1945 73.2508 76.11 51.27 58.51 
4. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิต
พยาบาลเพิ่ม) 

8.0913 6.1277 26.1023 16.1800 34.1936 22.3078 75.73 61.99 65.24 

5. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิต
แพทย์เพิ่ม) 

15.4748 13.5794 78.9200 36.3253 94.3948 49.9047 87.75 46.03 52.87 

 

โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิตตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตัวชี้วัด 
 โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต (ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

ประเภท วิทยาศาสตร์
เทคโนโลย ี

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร ์

การผลิต 
แพทย์เพ่ิม 

การผลิต
พยาบาลเพ่ิม 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ แผน 1,800 380 2,000   

 ผล 1,794 427 2,698   

 ร้อยละ 99.67 100 100   

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา แผน 1,400 260 1,600  40 

 ผล 1,046 296 1,540  40 
 ร้อยละ 74.71 100 96.25  100 
3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ แผน 7,200 1,390 7,800 16 40 

 ผล 6,125 1,851 8,951 16 40 
 ร้อยละ 85.07 100 100 100 100 
4.  ร้ อยละของผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาตาม
มาตรฐานหลักสูตร 

แผน 100 100 100  100 

ผล 100 100 100  100 
 ร้อยละ 100 100 100  100 
5.  ร้ อยละของผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาที่ จบ
การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด 

แผน 95.00 95.00 95.00  95.00 

ผล 61.90 80.58 75.89  100 
ร้อยละ 65.16 84.82 79.88  100 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย 84.92 96.96 95.23 100 100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก 95.42  

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ...
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์ 
1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับเศรษฐกิจพ้ืนที่ได้จริง 
2. อาจารย์มีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากลได้ 
3. รายได้จากการท างานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่
หรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ต่อจ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
รอบ 3 ปีหลังเสร็จโครงการ 

16.00 34.58 100 

2. สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus 
Q1-Q2) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

0.14 0.09 
 

64.29 

3. รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ล้านบาท) 

3.00 0.30 10.00 

ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 58.10 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วัด: รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ยังมีผลงานวิจัย/
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มีน้อย ส่วนใหญ่เป็นผลงานทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะเดิม และมี
มูลค่าทางการตลาดที่ไม่สูงมากนัก อีกทั้งยังมีการขายลิขสิทธิ์การจดทะเบียนฯ จากผู้คิดค้นผลงานให้แก่ภาคเอกชน
โดยตรง ท าให้มหาวิทยาลัยไม่มีรายได้ที่เกิดจากการน าผลงานวิจัย/ทรัพย์สินทางปัญญาที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผลการด าเนินงาน รวม

ทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานโครงการ รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 5 6 11 1 25 0 37  29.73  
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

1 0 1 0 1 0 2  50.00  

2.  โคร งกา รวิ จั ย จ ากแหล่ งทุ น ในระบบ
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

0 0 0 0 3 0 3  -    

3. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอื่น 4 5 9 1 13 0 23  39.13  
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

0 1 1 0 8 0 9  11.11  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการวิจัย - - 112.2034 42.9417 112.2034 42.9417  -     38.27   38.27  
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

- - 19.9579 11.6834 19.9579 11.6834  -     58.54   58.54  

2 .  โ ค ร งก าร วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ใ น ระ บ บ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

- - 0.2042 0.1563 0.2042 0.1563  -     76.51   76.51  

3. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน - - 83.0466 28.6327 83.0466 28.6327  -     34.48   34.48  
4. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

- - 8.9946 2.4693 8.9946 2.4693  -     27.45   27.45  

โครงการหลัก... 
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โครงการหลักด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตัวชี้วัด 

 โครงการหลกัด้านการวิจัย (ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
 

ประเภท 
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือ

สร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกจิ 

โครงการวิจัยและ
นวัตกรรมเพ่ือการ
สร้างองค์ความรู ้

พ้ืนฐานของประเทศ 

โครงการวิจัยจาก 

แหล่งทุนในระบบ 

วิทยาศาสตร์วิจัย
และนวัตกรรม 

โครงการ 
วิจัยจาก
แหล่งทุน 

ภายนอกอื่น 
1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ แผน 10 12 5 20 

 ผล 26 53 51 36 
 ร้อยละ 100 100 100 100 
2. จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ * แผน 5    

ผล -    

ร้อยละ -    

2. จ านวนผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ * 

แผน  12   

ผล  -   

ร้อยละ  -   

3. ร้อยละของนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ เชิง
พาณิชย์ใน รอบ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แผน  80.00   

ผล  68.89   

ร้อยละ  86.11   

4. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ * แผน 20    

 ผล -    

 ร้อยละ -    

5. จ านวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

แผน  20   

ผล  9   

ร้อยละ  45.00   

6. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด * 

แผน 85 85 80.00 80.00 

ผล - - 8.57 26.09 
ร้อยละ - - 10.71 26.09 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย  100 77.04 55.36 66.31 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  74.68 

หมายเหตุ: * รายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 
2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. รายได้ เฉลี่ ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่ม 
เป้าหมายเพิ่มขึ้น * 

5,000 บาท - - 

2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น * 80.00 - - 
3. จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน * 7 ชุมชน - - 

ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 0.00 
หมายเหตุ: * จะรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วัด: ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมโดยคณะ
พยาบาลศาสตร์ในการให้บริการต่อประชาชนในชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย จ านวน 4 ชุมชน ได้แก่ 1) สระสมิง     
2) บ้านศรีไค 3) คูเมือง และ 4) โพธิ์ใหญ่ โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและสรุปผล 
 

ตัวชี้วัด: จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน
โครงการโดยรอบมหาวิทยาลัยเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน จ านวน 10 ชุมชน ได้แก่ 1) บ้านแฮ 2) บ้าน
แค 3) บ้านหนามแท่ง 4) บ้านโนนเค็ง 5) บ้านค าขวาง 6) บ้านแต้ 7) บ้านเกษตรพัฒนา 8) บ้านเกษตรพัฒนาเหนือ 
9) บ้านเกษตรสามัคคี และ 10) บ้านรวมพลัง ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินงาน จะวัดและประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
 ผลการด าเนินงาน รวม

ทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานโครงการ รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวชิาการ 3 3 6 0 28 1 35  17.14  
1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 3 3 6 0 21 1 28  21.43  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 0 0 0 0 1 0 1 - 
3. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

0 0 0 0 2 0 2  -    

4. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ
ของภาค 

0 0 0 0 2 0 2  -    

5. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

0 0 0 0 1 0 1  -    

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

0 0 0 0 1 0 1  -    

 

 
 

สรุปแผนผล... 
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สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 99.9833 71.0961 201.7221 82.5819 301.7054 153.6780  71.11   40.94   50.94  
1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 0.6106 0.4579 151.1272 60.3331 151.7378 60.7910  74.99   39.92   40.06  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 0.8862 0.6646 - - 0.8862 0.6646  74.99   -     -    
3. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

2.5000 1.2500 - - 2.5000 1.2500  50.00   -     -    

4. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ
ของภาค 

27.4470 10.0898 - - 27.4470 10.0898  36.76   -     -    

5. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

68.2848 58.3791 49.8960 21.9339 118.1808 80.3130  85.49   43.96   67.96  

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้ จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

0.2547 0.2547 0.6989 0.3149 0.9536 0.5696  100   45.05   59.73  

 
โครงการหลักด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
  โครงการหลกัด้านการบรกิารวิชาการ 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
 

ตัวชี้วัด 
 

ประเภท 
โครงการ
บริการ
วิชาการ

ของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ
ผลิต

เศรษฐกิจ
ชีวภาพ 

โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการ
ให้บริการ

ด้าน
สาธารณสขุ 

โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริม

อุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 

โครงการ
สนับสนุน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
คนตาม 
ช่วงวัย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการ
วิชาการ 

แผน 1      
ผล 1      

ร้อยละ 100      
2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ รับ 
บริการในกระบวนการให้บริการ 

แผน 95.00      
ผล -      

ร้อยละ -      
3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว 
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แผน 95.00      
ผล -      

ร้อยละ -      
4. จ านวนผู้เข้ารับบริการ แผน 200      

ผล 271      
ร้อยละ 100      

5. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม แผน  100     
ผล  160     

ร้อยละ  100     
6. จ านวนศูนย์เช่ียวชาญที่มีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้และฝึกทักษะ 

แผน  2     
ผล  2     

ร้อยละ  100     
8. จ านวนผู้ป่วยนอก แผน   24,000    

ผล   34,346    
ร้อยละ   100    

        
9. จ านวน... 
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  โครงการหลกัด้านการบรกิารวิชาการ 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

 
ตัวชี้วัด 

 
ประเภท 

โครงการ
บริการ
วิชาการ

ของ
มหาวิทยาลัย 

โครงการ
ผลิต

เศรษฐกิจ
ชีวภาพ 

โครงการเพ่ิม
ศักยภาพการ
ให้บริการ

ด้าน
สาธารณสขุ 

โครงการ
พัฒนา
ส่งเสริม

อุตสาหกรรม 
ขนาดย่อม 

โครงการ
สนับสนุน
การศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

โครงการ
พัฒนา

ศักยภาพ
คนตาม 
ช่วงวัย 

9. จ านวนผู้ป่วยใน แผน   2,400    
ผล   492    

ร้อยละ   20.50    
10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับบริการ 

แผน   80.00    
ผล   95.97    

ร้อยละ   100    
11. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของ SMEs 

แผน    10   
ผล    79   

ร้อยละ    100   
12. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

แผน     90  
ผล     90  

ร้อยละ     100  
13. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผน     100  
ผล     100  

ร้อยละ     100  
14. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกทักษะ แผน      500 

ผล      168 
ร้อยละ      33.60 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย 100 100 73.50 100 100 33.60 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก 84.52 

หมายเหตุ: * รายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ 
1. ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 
2. สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1.  จ านวนผู้ เ ข้ า เยี่ ยมชมแหล่ ง เ รี ยนรู้ / ศู นย์ การ เ รี ยนรู้ ด้ าน
ศิลปวัฒนธรรม 

500 คน 300 คน 60.00 

2. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาต่อยอดผลการ
ด าเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 

3 ชุมชน 3 ชุมชน 100 

ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 80.00 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวช้ีวัด: จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นจ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมในลักษณะ 
Onsite ซึ่งยังไม่รวมถึงผู้เข้าเยี่ยมชนจากในระบบ Online  
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผลการด าเนินงาน รวม

ทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานโครงการ รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 0 3 0 6 0 9  33.33  
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3 0 3 0 6 0 9  33.33  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2.7000 1.6663 0.9638 0.3911 3.6638 2.0573  61.71   40.58   56.15  

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2.7000 1.6663 0.9638 0.3911 3.6638 2.0573  61.71   40.58   56.15  

 

โครงการหลักด้านการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ตัวชี้วัด 
 

ประเภท 
โครงการพัฒนาระบบและกลไก 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ แผน 800 

ผล 743 
ร้อยละ 92.88 

2. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม แผน 12 
ผล 14 

ร้อยละ 100 
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ * แผน 95.00 

ผล - 
ร้อยละ - 
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ตัวชี้วัด 

 
ประเภท 

โครงการพัฒนาระบบและกลไก 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
4. ร้อยละของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด * แผน 95.00 

ผล - 
ร้อยละ - 

5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย * แผน 80.00 

ผล - 
ร้อยละ - 

6. ร้อยละของนักศึกษาท่ีเห็นความส าคญัของศิลปวัฒนธรรมไทย * แผน 80.00 

ผล - 
ร้อยละ - 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  96.44 
หมายเหตุ: * รายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ 
2. บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทัน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. ร้อยละความเ ช่ือมั่นของผู้ ใ ช้ต่อคุณภาพของเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัย 

87.00 90.26 100.00 

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 80.00 80.00 100.00 
3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU 
LMS อย่างสมบูรณ์ 

80.00 46.10 57.63 

4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัล
เป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

60.00 4.90 8.17 

ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 66.45 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ 1) มีการ
เปิดรายวิชาในระบบ UBU LMS แต่ไม่ได้ใช้งาน (Active) จึงท าให้ร้อยละความสมบูรณ์ของรายวิชาในแต่ละหน่วยงาน
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 2) มีการเปิดรายวิชาเดิมซ้ า ๆ โดยอาจเป็นรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์แต่เปิดซ้ า 3) รายวิชาที่
เปิดใช้ในระบบยังไม่มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์การประเมิน เช่น ไม่มีสื่อการสอนในลักษณะวีดีโอหรือ Infographic 
และการทดสอบและประเมินผลผ่านระบบท าให้ไม่อยู่ในเกณฑ์ของรายวิชาที่มีการสอนในระบบ UBU LMS แบบ
สมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันมีเกณฑ์อยู่ 3 ข้อ คือ ข้อ 1) เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ UBU LMS ข้อ 2) เป็นรายวิชาที่มีสื่อ
การสอนในลักษณะของ Video/Infographic หรือสื่ออ่ืน ๆ ประกอบการเรียนการสอนให้มีความชัดเจน และเข้าใจ
เนื้อหาได้ง่ายขึ้น และ ข้อ 3) เป็นรายวิชาที่มี Pre Test/Post Test แบบวัดความรู้ และสามารถประเมินผู้เรียนก่อน
และหลังการเรียนได้ 

ตัวช้ีวัด... 



63 
 

 

ตัวชี้วัด: ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด    
ได้แก่ 1) นักศึกษาและบุคลากรยังไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รวมทั้งการ
ใช้ประโยชน์จากการเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะที่ชัดเจน 2) การด าเนินงานในการพัฒนาทักษะของผู้ที่ลงทะเบียน
เข้ารับการพัฒนาทักษะในระบบออนไลน์ แต่ไม่เข้าทดสอบหลังจากการอบรมจึงท าให้มีผู้ผ่านการพัฒนาทักษะตาม
เกณฑ์น้อย 3) บุคลากรสายวิชาการส่วนใหญ่ยังมีภาระงานสอนที่มากท าให้ไม่มีเวลาในการเข้ามาทดสอบทักษะ
ทางด้านดิจิทัล  

 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 ผลการด าเนินงาน รวม
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานโครงการ รวม
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 2 4 6 2 9 0 17  35.29  
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU 
LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 

0 2 2 2 8 0 12  16.67  

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน 

0 2 2 0 1 0 3  66.67  

3. โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล
และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร 

2 0 2 0 0 0 2  100  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล - - 22.8265 11.1462 22.8265 11.1462  -     48.83   48.83  
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้  UBU 
LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 

- - 13.3285 5.4443 13.3285 5.4443  -     40.85   40.85  

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน 

- - 8.4253 4.9534 8.4253 4.9534  -     58.79   58.79  

3. โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัล
และการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร 

- - 1.0728 0.7485 1.0728 0.7485  -     69.77   69.77  

 

โครงการหลักด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ตัวชี้วัด 

 โครงการหลกัด้านการพัฒนามหาวทิยาลัยไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

 
 

ประเภท 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

เสถียรภาพ และความ
ปลอดภัยของการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ
พัฒนาระบบ
จัดการเรียนรู้ 
UBU LMS 
และพัฒนา
อาจารย์ใน

ศตวรรษที่ 21 

โครงการส่งเสริมการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่
สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษา 
และบุคลากร 

1. จ านวนฐานข้อมูลดิจิทัลและระบบสารสนเทศ
ที่รองรับการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ 
 

แผน 8   
ผล 10   

ร้อยละ 100   
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ตัวชี้วัด 

 โครงการหลกัด้านการพัฒนามหาวทิยาลัยไปสูก่ารเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

 
 

ประเภท 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ 

เสถียรภาพ และความ
ปลอดภัยของการ
ให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

โครงการ
พัฒนาระบบ
จัดการเรียนรู้ 
UBU LMS 
และพัฒนา
อาจารย์ใน

ศตวรรษที่ 21 

โครงการส่งเสริมการ
รู้เท่าทันเทคโนโลยี

ดิจิทัลและการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทัลที่
สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักศึกษา 
และบุคลากร 

2. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการ
สอนผ่านระบบ UBU LMS เทียบกับรายวิชา
ทั้งหมดที่เปิดสอน 

แผน  90.00  
ผล  92.68  

ร้อยละ  100  
3. จ านวนของบุคลากรภายในที่มีทักษะด้าน
ดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

แผน   900 
ผล   598 

ร้อยละ   66.44 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย  100 100 66.44 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  88.81 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ 
2. มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข 
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green Metric * 6,500 - - 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อโครงสร้างพื้นฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

92.00 87.40 95.00 

3. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย
เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

10 100 100 

ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 97.50 
หมายเหตุ: * จะรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผลการด าเนินงาน รวม

ทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานโครงการ รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2 3 5 0 15 0 20  25.00  

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทาง
กายภาพของมหาวิทยาลัย 

1 3 4 0 15 0 19  21.05  

2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและ
ระบบจราจรอัจฉริยะ 

1 0 1 0 0 0 1  100  
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สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

25.0239 17.1662 91.7266 24.2403 116.7505 41.4065  68.60   26.43   35.47  

1. โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบทาง
กายภาพของมหาวิทยาลัย 

25.0239 17.1662 77.6956 15.0510 102.7195 32.2172  68.60   19.37   31.36  

2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบ
จราจรอัจฉริยะ 

- - 14.0310 9.1893 14.0310 9.1893  -     65.49   65.49  

 

โครงการหลักด้านมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

 โครงการหลกัด้านมหาวิทยาลัยน่าอยูแ่ละเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

 
ตัวชี้วัด 

 
ประเภท 

โครงการการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
อย่างย่ังยืนและการใช้
ทรัพยากรที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ทางกายภาพของ

มหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนา
ระบบขนส่ง

มวลชนและระบบ
จราจรอจัฉริยะ 

1.  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากร
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

แผน 840   
ผล 472   

ร้อยละ 100   
2.  ร่องรอยคาร์บอน (Carbon footprint) ต่อ
ประชากรในมหาวิทยาลัย 

แผน 0.94   
ผล 0.59   

ร้อยละ 100   
3. ปริมาณน้ าเสียที่น ากลับมารีไซเคิล แผน 15,000   

ผล 7,440   
ร้อยละ 49.60   

4. ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
น้ าท่ีผ่านการบ าบัด 

แผน ผ่าน   
ผล ผ่าน   

ร้อยละ 100   
5. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

แผน  88.00  
ผล  87.40  

ร้อยละ  99.32  
6. จ านวนอาชญากรรมเกดิขึ้นภายในมหาวิทยาลยั แผน   0 

ผล   0 
ร้อยละ   100 

7. จ านวนครั้งของการเกดิอัคคีภัย แผน   0 
ผล   0 

ร้อยละ   100 
8. จ านวนอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ไม่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

แผน   10 
ผล   1 

ร้อยละ   100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย  87.40 99.32 100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  95.57 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. ร้อยละของหน่วยงานท่ีมีอัตราก าลังเป็นไปตามกรอบอัตราก าลัง 90.00 100 100 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (ศ. รศ. ผศ.) 

50.00 44.77 89.54 

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะ
ของต าแหน่งเป็นไปตามระดับสมรรถนะที่คาดหวัง * 

80.00 - - 

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย * 76.00 - - 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 94.77 

หมายเหตุ: * จะรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ผลการด าเนินงาน รวม
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานโครงการ รวม
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5 6 11 4 28 3 46  23.91  
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 5 6 11 4 28 3 46  23.91  

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - - 16.9326 3.1503 16.9326 3.1503  -     18.61   18.61  
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล - - 16.9326 3.1503 16.9326 3.1503  -     18.61   18.61  

โครงการหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตัวชี้วัด 
 

ประเภท 
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
1. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะ
ของต าแหน่งเป็นไปตามระดับสมรรถนะที่คาดหวัง * 

แผน 75 
ผล - 

ร้อยละ - 
2. ร้อยละของจ านวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนา
ทักษะด้านการบริหาร ตามแผนพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

แผน 80.00 
ผล 62.73 

ร้อยละ 78.41 
3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/
วิชาชีพตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

แผน 50.00 
ผล 35.01 

ร้อยละ 70.02 
4.  ร้อยละของจ านวนสายสนับสนุนที่ ได้ รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

แผน 50.00 
ผล 41.32 

ร้อยละ 82.64 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  77.02 

หมายเหตุ: * รายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. รายไดสุ้ทธิ (ล้านบาท) * 320 - - 
2. เงินหมุนเวียนคงเหลือ (ลา้นบาท) * 457 - - 
3. เงินทุนส ารองสะสม (ล้านบาท) 397 367.5938 92.44 

ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 92.44 
หมายเหตุ: * จะรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 ผลการด าเนินงาน รวม

ทั้งหมด 
ผลการด าเนินงานโครงการ รวม

ทั้งหมด 
ร้อยละ 

การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม
เป้าหมาย 

สูงกว่า
เป้าหมาย 

ต่ ากว่า
เป้าหมาย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 1 0 1 0 10 0 11  9.09  
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและทางการเงิน 

1 0 1 0 10 0 11  9.09  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน - - 87.3221 13.0283 87.3221 13.0283  -     14.92   14.92  
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและทางการเงิน 

- - 87.3221 13.0283 87.3221 13.0283  -     14.92   14.92  

 

โครงการหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ตัวชี้วัด 
 

ประเภท 
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณและทางการเงิน 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอื่น แผน 1,068.0000 

ผล 570.6242 
ร้อยละ 53.43 

2. จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา แผน 6.50 
ผล 8.03 

ร้อยละ 100 
3. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง 

แผน 0.031 
ผล 0.0283 

ร้อยละ 91.29 
4. สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง 

แผน 0.41 
ผล 0.39 

ร้อยละ 95.76 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  85.12 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. จ านวนหน่วยงานท่ีมีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนนข้ึนไป 

7 
หน่วยงาน 

4 
หน่วยงาน 

57.14 

2. ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings ของ THE * 201-300 601–800 25.00 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 41.07 

หมายเหตุ: * สิ้นสุดการด าเนินงาน 
 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 ผลการด าเนินงาน รวม
ทั้งหมด 

ผลการด าเนินงานโครงการ รวม
ทั้งหมด 

ร้อยละ 
การบรรลุ ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก ตาม

เป้าหมาย 
สูงกว่า

เป้าหมาย 
ต่ ากว่า

เป้าหมาย 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยกเลิก
โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

8 5 13 1 39 0 53  24.53  

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

8 5 13 1 39 0 53  24.53  

 
สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ 

19.3417 12.6888 173.9914 79.4593 193.3331 92.1481  65.60   45.67   47.66  

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

19.3417 12.6888 173.9914 79.4593 193.3331 92.1481  65.60   45.67   47.66  

 
โครงการหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ประเภท 

โครงการหลักด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
(ITA)  

แผน 85.00  
ผล 88.97  

ร้อยละ 100  
2. ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน * 

แผน  80.00 
ผล  - 

ร้อยละ  - 
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ตัวชี้วัด 

 
 

ประเภท 

โครงการหลักด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน 
3. ร้อยละความส าเร็จของค ารับรองการปฏิบัติราชการผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (OKRs) * 

แผน  80.00 
ผล  62.50 

ร้อยละ  78.13 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย  100 78.13 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  89.07 

หมายเหตุ: * จะรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม ๓
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
       

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

       ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
    ๔.๒.๑  การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔         
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย  อัยการพิเศษฝ่าย (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ส านักงานคดี
ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  ด ารงต าแหน่ง รองอธิบดีอัยการ  (ข้าราชการอัยการชั้น ๖) ส านักงาน
ชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี โดยมีภาระงาน
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี เพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ ข้อบังคับ 
และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 

๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย (เช่น 
การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง)  

๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ของสภามหาวิทยาลั ยหรือ
มหาวิทยาลัย  ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
เห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

๔) งานด้านกฎหมายอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี  
๖) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๗) ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  

(๑) มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๒ – ๔ วัน 
(๒) มาให้… 
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(๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่สภา
มหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  

(๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
(๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี 

ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา ตรวจ
ส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่ส านักงาน
สภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง เช่น การท านิติกรรม
สัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการจัดท าค าสั่งทางปกครอง 
และการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท -                       
ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน เช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่ 
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๖ 
 

หมายเหตุ       ระเบียบวาระนี้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ทีป่รึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 ได้ขออนุญาตนายกสภามหาวิทยาลัย ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ออกจากห้องประชุม 

 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

     ๔.๒.๒  การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ก.อ.ม.) แทนต าแหน่งที่ว่างลง 

    ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายประเสริฐ โสนะจิตร นิติกรปฏิบัติการ
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1. นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีค าสั่ง ที่ 13/๒๕64 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 มีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 
๒๕๖4 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 

2. นายชนะบูรณ์  อินทรพันธุ์ ได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.19/01282 ลงวันที่ 17 มีนาคม 
2565 เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะรัฐศาสตร์ 
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป  

3. นางปราณี  พัฒนพิพิธไพศาล ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จะพ้นจากราชการ
เพราะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 

4. อธิการบดี… 



71 
 

 

4. อธิการบดีได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/ว961 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 แจ้งเวียนให้
หน่วยงานต่างๆ เสนอชื่อบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประเภทข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน ๑ คน และพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน ๑ คน ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งประเภท
ผู้บริหารและได้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าห้าปีเพื่อเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ตนสังกัด  

5. หน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้เสนอชื่อบุคคลเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ แบ่งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๗ ราย และ พนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๙ ราย  

๖. ส านักงานกฎหมายและนิติการได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/1083 ลงวันที่ 5 กันยายน 
2565 เสนออธิการบดีเพ่ือคัดเลือกข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจ านวน ๑ คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 
จ านวน ๑ คน พร้อมกับให้มีหนังสือทาบทามไปยังผู้ที่ได้รับเลือกว่าประสงค์จะเป็นกรรมการหรือไม่  โดยอธิการบดีได้
พิจารณาคัดเลือกบุคคลดังต่อไปนี้ 

(๑) ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คือ นางกฤตยา อุทโธ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะ
บริหารศาสตร์ 

(๒) พนักงานมหาวิทยาลัย คือ นายขรรค์เพชร ชายทวีป ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ 
๗. อธิการบดีได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/1088 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 ถึง นางกฤตยา 

อุทโธ และได้มีบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.1.10/1087 ลงวันที่ 6 กันยายน 2565  ถึง             นายขรรค์เพชร 
ชายทวีป เพ่ือทาบทามว่าประสงค์จะเป็นกรรมการหรือไม่ โดยนางกฤตยา อุทโธ และนายขรรค์เพชร ชายทวีป ได้ตอบ
รับการทาบทามการเป็นกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว 
 

ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาขอเรียนว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ 
อุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไว้ดังนี้ 

ข้อ 8 ก าหนดว่า “ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรียกโดยย่อว่า “ก.อ.ม.” ประกอบด้วย  
ฯลฯ    ฯลฯ    ฯลฯ 

(๒) กรรมการ ซึ่งเลือกจากข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่ง
มิได้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหาร จ านวนสามคน 
ฯลฯ    ฯลฯ    ฯลฯ 

การได้มาซึ่งกรรมการตาม (๒) และ (๓) ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ               
ที่มหาวิทยาลัยประกาศก าหนด และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย... ” 

ข้อ ๙ วรรคสาม ก าหนดว่า “ในกรณีที่ต าแหน่งประธานหรือกรรมการว่างลงก่อนก าหนดให้
ด าเนินการแต่งตั้งประธานหรือเลือกกรรมการใหม่แทนภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ต าแหน่งดังกล่าวว่างลง                  
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน หรือผู้ซึ่งได้รับเลือกเป็นกรรมการแทนนั้น ให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของ                    
ผู้ซึ่งตนแทน” 

และตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกกรรมการ
ในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ข้อ ๕ วรรคสาม ก าหนดว่า “ให้อธิการบดี
เสนอชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง 

 ในการนี้ เพ่ือให้การแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ประเภทข้าราชการ                    
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัย แทนต าแหน่งที่ว่างลง เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี… 
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อุบลราชธานี ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ และ ข้อ ๙ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อ ๕ วรรคสาม จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง 
นางกฤตยา อุทโธ ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ และนายขรรค์เพชร ชายทวีป ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง
เท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2566   

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ วิธีการเลือกบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการใน

คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
จ านวน ๑ คน และพนักงานมหาวิทยาลัยจ านวน ๑ คน ซึ่งมิได้ด ารงต าแหน่งประเภทผู้บริหารและได้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าห้าปีเพ่ือเป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ตนสังกัด ตามความในประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ข้อ ๔ (๑) ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม แล้วจึงหารือนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้ค าแนะน าในการแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการเลือกกรรมการในคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ ต่อไป 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้ง นางกฤตยา อุทโธ  อาจารย์ สังกัดคณะบริหาร
ศาสตร์ และนายขรรค์เพชร ชายทวีป อาจารย์ สังกัดคณะนิติศาสตร์  ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ฯ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทนนับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 
2565 ถึง วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๖๘๖ คน 
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่  ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๖๘๖ คน 
จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  ๕  คน  ดังนี้ 
    ๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    (๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จ านวน   ๑   คน   
   (๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน   ๑   คน   
   (๓) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ   จ านวน   ๑   คน   
  ๑.๒ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     (๑) สาขาวิชา การท่องเที่ยว    จ านวน   ๑   คน 
  ๑.๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
                      (๑) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน ๑   คน  

๒. ส าเร็จ… 
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  ๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน  ๑,๖๕๗  คน  ดังนี้   
             ๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔๐๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    (๑) สาขาวิชา คณิตศาสตร์    จ านวน   ๓๙   คน 
                  (๒) สาขาวิชา เคมี     จ านวน   ๖๗   คน 
                   (๓) สาขาวิชา จุลชีววิทยา    จ านวน   ๕๘   คน 
                   (๔) สาขาวิชา ชีววิทยา     จ านวน   ๔๖   คน 
                   (๕) สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์   จ านวน   ๓๖   คน 
                   (๖) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ   จ านวน   ๑๙   คน 
                   (๗) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
           วิชาเอกเทคโนยีเกมและการผลิตดิจิทัลคอนเทนท์  จ านวน   ๑๑   คน 
                   (๘) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
           วิชาเอกเทคโนโลยีเครือข่ายและความมั่นคงทางไซเบอร์   จ านวน   ๕   คน 
   (๙) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
           วิชาเอกเทคโนโลยีดิจิทัล      จ านวน   ๗   คน 
   (๑๐) สาขาวิชา ฟิสิกส์     จ านวน   ๑๓   คน 
   (๑๑) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์   จ านวน   ๑๑   คน 
   (๑๒) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   จ านวน   ๒๖   คน 
   (๑๓) สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  จ านวน   ๖๘   คน 
  ๒.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๙๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่   จ านวน   ๒๗   คน 
                  (๒) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน  จ านวน   ๑๖   คน 
                  (๓) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์  จ านวน   ๑๘   คน 
                  (๔) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร   จ านวน   ๒๘   คน 
                  (๕) สาขาวิชา ประมง     จ านวน   ๘   คน 
              ๒.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๐๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    (๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ   จ านวน   ๔๔   คน 
                   (๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน   ๑๑๐   คน 
                   (๓) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า    จ านวน   ๕๙   คน 
                   (๔) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา    จ านวน   ๘๓   คน 
                   (๕) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   จ านวน   ๒๓   คน 
                     (๖) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ   จ านวน   ๘๒   คน 
              ๒.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๔๑๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     (๑) สาขาวิชา ท่องเที่ยว     จ านวน   ๕๑   คน 
                    (๒) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม    จ านวน   ๓๕   คน 
                     (๓) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์    จ านวน   ๔๒   คน 
                    (๔) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร   จ านวน   ๖๓   คน 
                    (๕) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร   จ านวน   ๘๓   คน 
                    (๖) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร   จ านวน   ๕๖   คน 
 

  (๗) สาขาวิชา… 
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                    (๗) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
           วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว   จ านวน   ๑   คน 
                    (๘) สาขาวิชา ภาษาเวียดนาม    จ านวน   ๗   คน 
                    (๙) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร   จ านวน   ๗๒   คน 
              ๒.๕ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
          (๑) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์    จ านวน   ๒   คน 
              ๒.๖ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๓๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     (๑) สาขาวิชา – (บัญชีบัณฑิต)    จ านวน   ๕   คน 
                    (๒) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร   จ านวน   ๒   คน 
                    (๓) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม   จ านวน   ๑๐   คน 
                    (๔) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ    จ านวน   ๑๐   คน 
                    (๕) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน   ๓   คน 
                    (๖) สาขาวิชา การตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก  จ านวน   ๑   คน 
              ๒.๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๐๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
      (๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์    จ านวน   ๒๕   คน 
                   (๒) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์    จ านวน   ๑๒   คน 
                   (๓) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม    จ านวน   ๖๘   คน 
              ๒.๘ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๓๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     (๑) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน   ๘   คน 
         (๒) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน   ๗   คน 
         (๓) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น จ านวน   ๒   คน 
                    (๔) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์    จ านวน   ๑๕   คน 
              ๒.๙ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๖๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
     (๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์      จ านวน   ๖๐   คน 
             ๒.๑๐ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
      (๑) สาขาวิชา การปกครอง     จ านวน   ๗   คน 
       (๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จ านวน   ๑๑   คน 
               (๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน   ๔   คน 
              ๒.๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๙๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
       (๑) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์     จ านวน   ๙๑   คน 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๒๔  คน  ดังนี้ 
      ๓.๑ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    (๑) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์     จ านวน   ๖   คน   
 ๓.๒ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
    (๑) สาขาวิชา – (บัญชีบัณฑิต)    จ านวน   ๗   คน 
                   (๒) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม   จ านวน   ๓   คน 
                    (๓) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ    จ านวน   ๔   คน 
                    (๔) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
             (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)   จ านวน   ๒   คน 

(๕) สาขาวิชา… 
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                   (๕) สาขาวิชา การตลาด     จ านวน   ๑   คน 
                    (๖) สาขาวิชา การตลาด วิชาเอกการตลาดค้าปลีก  จ านวน   ๑   คน 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๕ คน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑,๖๕๗ คน และประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ จ านวน ๒๔ คน  รวมทั้งหมดจ านวน ๑,๖๘๖ คน   

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   
 

    ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ขออนุมัติครั้งที่ ๙/๒๕๖๕) 

   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วย งานทะเบียน 
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
สังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโทจ านวน ๕ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๒ คน รวม
จ านวนทั้งหมด ๗ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕) 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโทจ านวน ๕ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๒ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๗ คน (ขอ
อนุมัติครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕)  

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ   
 

 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
         ๔.๓.๑  การเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

                         และคณะบริหารศาสตร์  
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์ และ

คณะบริหารศาสตร์ ขอเปิดหลักสูตรใหม่โดยเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ จ านวน 
๓ หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี จ านวน ๒ หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน ๑ หลักสูตร ดังนี้ 

๑) หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
๑.๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ เสนอขอเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยได้บรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ                 
ครั้งที ่๖/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ แล้ว หลักสูตรนี้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระ 
 

ทรวงศึกษาธิการ... 
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ทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น
หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ 
สามารถคิดวิเคราะห์ คิดริเริ่มและแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนรู้และการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บูรณาการองค์ความรู้เพ่ือผลิตผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการและเพ่ิมมูลค่าของวัสดุใน
ท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะทางสังคม (Soft Skills) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการท างานและ
สื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา
ให้ใช้เวลาศึกษา ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๘ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชา
เฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๒ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๒๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๔๑ หน่วย
กิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต) หมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน
วัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนรับนักศึกษา ๕๐ คน/ปี ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร (เฉลี่ย ๕ ปี) 
รายรับเฉลี่ยต่อคนตลอดหลักสูตร จ านวน ๖๓,๙๘๗ บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนตลอดหลักสูตร จ านวน ๕๔,๕๗๒ บาท 
จ านวนนักศึกษาน้อยสุดที่คุ้มทุน ๓๒ คนต่อปี จ านวนนักศึกษาตามแผนการรับ จ านวน ๕๐ คนต่อปี อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากรองศาสตราจารย์ดร.ศักดิ์ศรี 
สุภาษร รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว การขออนุมัติเปิดหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ เมื่อวันที่   ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว 

๑.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่               
พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
สามารถวิเคราะห์ และน าไปประยุกต์วางแผนร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือสังคมที่มั่นคง ยั่งยืนตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น ประเทศและสากล พร้อมทั้งสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจรรยาบรรณ คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อม และมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป เป็น 

หลักสูตร... 
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หลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี 4 ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ หน่วยกิต มี ๒ แผน ได้แก่ แผนปกติ และแผนสหกิจศึกษา โดย
แบ่งเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๗ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน
วิชาชีพ จ านวน ๓๐ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต แบ่งเป็นกลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๓๓ หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน ๗ หน่วยกิต กลุ่มวิชา
ภาษาต่างประเทศ จ านวน ๑๒ หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัด
การศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และหรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 256๔ จ านวนรับนักศึกษา ปีละ ๗๐ คน 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน เฉลี่ย 31,596.04 บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน 
126,384.16 บาทต่อคน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 17,500บาทต่อคน คิด
เป็น 35,000 บาทต่อคน ต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตร
ดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ นายธวมินทร์ 
เครือโสม สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
 

๒) หลักสูตรระดับปริญญาโท 
๒.๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่  

พ.ศ. 2566 เป็นหลักสูตรปริญญาโท ๒ ปี พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการโลจิ
สติกส์และโซ่อุปทาน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพ่ือน าไปเป็น
กลยุทธ์ในการยกระดับการจัดการโลจิสติกส์ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้ และเทคโนโลยีในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน มีจรรยาบรรณ คุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  เริ่มใช้ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา 256๖ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาโท ๒ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต มี ๒ แผน ได้แก่ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยแบ่งเป็น 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน ๑๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก (แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
และแผน ข ไม่น้อยกว่า 1๒ หน่วยกิต) หมวดวิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2 จ านวน ๑๒ หน่วยกิต หมวดการค้นคว้า
อิสระ แผน ข จ านวน 6 หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลา
ราชการ และหรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 256๔ จ านวนรับนักศึกษา ปีละ ๓๐ คน (แบ่งเป็น แผน ก แบบ ก 2 ปีละ ๕ คน และแผน ข ปีละ 
25 คน) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวนเฉลี่ย 18,531.36 บาทต่อปี คิดเป็นจ านวนเงิน 
37,062.72 บาทต่อคน เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๒๘,๐๐๐ บาทต่อคน       
คิดเป็น ๕๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับ 

สาขาวิชา… 
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สาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๓ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ 
หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ 
Mr.Henry Fonji Achaleke สังกัดสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเปิดหลักสูตรใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร 
ได้แก่ 

 ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีวัสดุ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖                    
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

 ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่  
พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

 ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรใหม่                    
พ.ศ. ๒๕๖๖ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิจารณา
รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

   

  มติที่ประชุม  อนุมัติ   
 
 ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษา 
    ในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 
      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.  2564 ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่
วันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีบทบัญญัติบางประการที่ขาดความคล่องตัว คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จึงเห็นเป็นการสมควรแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2564 เพื่อให้การจัดสรรทุนของส่วนราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดย 

๑. เพ่ิมอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการทุนการศึกษา ใน (9) ในกรณีที่จะต้อง หรือด าเนินการ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอันอยู่ในอ านาจของสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีโดยตรง ซึ่งสามารถมอบหมายหน้าที่ให้
คณะกรรมการทุนการศึกษาด าเนินการพิจารณาได้ โดยมิต้องเสนอเรื่องหรือขั้นตอนต่อสภามหาวิทยาลัยในกรณีเร่งด่วน 
อันจะท าให้การบริหารงานเกี่ยวกับการจัดสรรทุนการศึกษาอันเกี่ยวเนื่องกับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งข้ึน 

๒. เพ่ือแก้ไขปัญหาจากการด าเนินงานที่ผ่านมา ในการจัดสรรทุนการศึกษาที่ได้จากการบริจาคจาก
แหล่งทุนภายนอกของส่วนราชการ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทุกครั้ง จึงเกิดความไม่คล่องตัวในการ
ด าเนินงาน ให้รวดเร็วตามท่ีเจ้าของทุนก าหนด 
 

     จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 
    - 

 ระเบียบวาระท่ี  ๖...     
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ระเบียบวาระท่ี  ๖    วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ 
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๖๕ 
  ๖.๒  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
  ๖.๓  ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    

           และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
  ๖.๔  ทบทวนการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและ 
    จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  
  ๖.๕  ขออนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๕ 
   

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ (ลับ) 
 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม 
๒๕๖๕ 
  
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
 

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

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๕ 

เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๕ 
 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


