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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๑/๒๕๖๕  

วันเสาร์ที่  ๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

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

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖   
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร  
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๔. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๘. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 

๙. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์  อัศววิรุฬหการ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๒. นายอศัวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๕. นายขวัญชัย  เกิดแดน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๖. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 

๑๘. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี… 
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๑๘. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๙. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๑. นายประดิษฐ์  แป้นทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๒. รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยเลิศอดุลย์  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางอรอนงค์  งามชัด   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๔. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๕. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๖. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๗. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถนัดกิจ  ชารีรัตน์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
  ภูมิทัศน์ 
๙. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๐. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๑. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๓. นางอัมพร  ยิ่งยงวงศ์สกุล  หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

  ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุม         
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร จ านวน ๗ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน ๗ คน และการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งด าเนินการตามพระราช
ก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๘ คน ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                       ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
     ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งนี้ไม่มีคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่แจ้งขอลาประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 มติที่ประชุม...         
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  มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ประกอบกับเพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  
 ดังนั้น  จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว 
เพ่ือผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่าง ๆ และน าข้อเสนอแนะที่
สภามหาวิทยาลัยมอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม      รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  การจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  สภามหาวิทยาลัย    
    อุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้สิ้นสุดลง
แล้ว ดังนั้น เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ได้ร่วมด าเนินการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในรอบปีที่ผ่านมานั้น และเพ่ือเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงมอบฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และน าเสนอต่อที่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบส านักงานสภามหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการจัดท า
รายงานประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕  เพื่อจักได้น าข้อเสนอแนะต่างๆ จากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยไปด าเนินการ
ตามล าดับขั้นตอนต่อไป และเสนอต่อท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 

   ๑.๑.๔  การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
           พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗ 

  ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จะสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานตามนโยบายสภา
มหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน และเพ่ือให้มีแนวทางการบริหารงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน จึงขอแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
ประธานคณะกรรมการจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗  ต่อไป 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 
 

มติที่ประชุม...         
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 มติที่ประชุม        รับทราบ และแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานคณะกรรมการจัดท านโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗   

 

 ๑.๑.๕  การติดตามโครงการบริหารจัดการพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า 
   จากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating)  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบในหลักการ 
โครงการติดตั้ง (Solar cell) ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ดังนั้น เพ่ือเป็นการรักษาผลประโยชน์และความคุ้มค่ามากที่สุดแก่
มหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวส าเร็จลุล่วงได้อย่างโดยเร็ว  จึงให้คณะท างานโครงการบริหารจัด
การพลังงานงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม        รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการให้เร็วมากขึ้น 
เนื่องจากการด าเนินงานมีความล่าช้าและเนิ่นนานมากแล้ว 
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ                  

งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่าง  ๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง ๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกันในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง  ๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕   

          

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม รับทราบ   
 

๑.๒.๒  รายงาน... 
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 ๑.๒.๒  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
 อธิการบดี น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตามความในมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ จะครบก าหนดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  ตามความ 
ในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ  หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมผู้บริหาร เพ่ือท าการเลือก
ผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จ านวนสามคน   
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบัญญัติดังกล่าว  จึงได้เชิญคณบดีและผู้อ านวยการส านักเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
เลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารในวาระต่อไป เมื่อวัน
อังคารที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๑๐ น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดีหลัง
ใหม่ โดยมีผู้บริหารที่มีสิทธิออกเสียงเลือก ได้แก่ คณบดี และผู้อ านวยการส านัก รวมจ านวน ๑๔ คน (คณบดี ๑๐ 
คณะ/๑ วิทยาลัย และ ๓ ส านัก) เข้าร่วมประชุมเพ่ือเลือกผู้แทนผู้บริหาร จ านวน ๑๓ คน และไม่ได้เข้าร่วมประชุม
เนื่องจากติดภารกิจ จ านวน ๑ คน วิธีการ ก าหนดให้ออกเสียงโดยวิธีลับ และผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ ผู้ที่มีความถี่สูงสุด
จ านวน ๓ คน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานผลการออกเสียงเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ดังนี้ 
 ๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
                            ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ 
 ๒. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
     ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี 
 ๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์   
             นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี 
  ทั้งนี้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖5 ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน  พ.ศ. 
๒๕๖7 
 

    จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร 
   

   มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้บริหาร  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์  
       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี 
     คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๓. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี 

     คณบดีคณะนิติศาสตร์   
 

 ๑.๒.๓  การออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการ 
   พิจารณาบทความ คณะวิทยาศาสตร ์
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์  
ได้เสนอ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความเพ่ือขอรับการ 
 

ตีพิมพ์… 
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ตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒๐ เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเห็นชอบให้คณะเสนอต่อส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณารูปแบบก่อนน าเสนออธิการบดี
ประกาศใช้ต่อไป นั้น  
 

 ในการนี้ ส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว ได้ส่ง  ร่าง ประกาศฯ ที่ปรับแก้ไขรูปแบบให้         
คณะพิจารณา โดยคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในคราวการประชุมครั้งที่                 
๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ต่อมาทางคณะได้ส่งกลับไปยังส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาอีก
ครั้ง และส านักงานกฎหมายและนิติการได้แจ้งผลการพิจารณาโดยได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมและได้ผ่านการพิจารณาจาก
นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษากฎหมายสภามหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย คณะวิทยาศาสตร์จึงขอเสนอ ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณา
บทความ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าสู่ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบคณะวิทยาศาสตร์แก้ไข ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการ
พิจารณาบทความ คณะวิทยาศาสตร์ หน้าที่ ๑ ข้อ ๕ บรรทัดที่ ๒ จากเดิม “ตรวจและประเมินบทความวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง (Peer-review) แล้ว” แก้ไขเป็น “ตรวจและประเมินบทความวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-review) ในสาขาที่เก่ียวข้องแล้ว” 

   

 มติที่ประชุม รับทราบและมอบคณะวิทยาศาสตร์ด าเนินการแก้ไข ร่าง ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาบทความฯ ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

 ๑.๒.๔  รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

     ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือทราบ  ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 13 (9) ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อคณะกรรมการและการรายงานต่อ
บุคคลภายนอก ทั้งนี้ การรายงานต่อบุคคลภายนอก ให้รายงานในรายงานประจ าปีของหน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว โดยต้องมีเนื้อหา
อย่างน้อย ดังนี้ 
 1. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงานของรัฐ 
      2. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในด้านการเงิน 

 3. จ านวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ตรวจสอบแต่ละราย 

 
 

ดังนั้น… 
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ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งมีข้อมูลครบถ้วนตามที่หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ฯ ก าหนด โดยมีหัวข้อที่
ส าคัญ ดังนี้ 
  1. การสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน การบริหาร 
ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบการร้องเรียนของมหาวิทยาลัย 
 2. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3. การสอบทานการก ากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 4. การสอบทานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  รวมถึง
ข้อก าหนดอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัย 
 5. การประเมินผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคของส านักงานตรวจสอบภายใน รวมถึง
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน และศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย 
 6. การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   - มอบมหาวิทยาลัยด าเนิิิาา พัฒิา ะบบสา สิทศเนพ่ือิ ามาใช้ใิาา ป้องาัิ และแจ้งเนตือิ
ปัญหาที่อาจเนาิดขึ้ิอัิเนิื่องมาจาาา ณีลูาหิี้เนงิิยืมทด อง าชาา  และา ณีาา จัดเนา็บ ายได้จาาาา บ ิาา  ของ 
คณะ ส าิัา และหิ่วยงาิภายใิมหาวิทยาลัยที่มีาา ด าเนิิิงาิไม่เนป็ิไปตามาฎหมาย อีาทั้ง า าหิดมาต าา าา 
ด าเนิิิงาิให้แา่เนจ้าหิ้าที่ผู้ปฏิบัติงาิและผู้เนาี่ยวข้องปฏิบัติตามาฎหมาย  ะเนบียบ อย่างเนค ่งค ัด เนพ่ือป้องาัิความ
เนสี่ยงด้าิาา ปฏิบัติงาิตามาฎ ะเนบียบและาฎหมาย (Compliance Risk) ให้มีความ ัดาุมและมีป ะสิทธิภาพยิ่งขึ้ิ 
 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๑.๒.๕  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 
      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระ
การประชุมที่จ าเป็นเร่งด่วนนั้น ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๕  ที่ผ่านมาการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประชุม
เป็นไปตามแผนการจัดประชุม  และก าหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จะหมดลง 
ในสิ้นปีนี้   
 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอรายงานผลการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามแผนการประชุมที่ก าหนด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๒. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี          
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 ๓. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕     
 

 และใน… 
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  และในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 

 จึ ง เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือโปรดทราบ ก าหนดการปฏิทินการจัดประชุม 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๕ 

       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 
   

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขหลังจากรับรองรายงานการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังนี้ 

  หน้าที่ ๓  บรรทัดที่ ๕  แก้ไขเป็น “มหาวิทยาลัยที่แจ้งขอลาประชุม...” 
  หน้าที่ ๔  บรรทัดที่ ๑๔ – ๑๖  แก้ไขเป็น “ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่แล้วนั้น ท าให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ ได้สิ้นสุดลงแล้ว”   

  หน้าที่  ๕  บรรทัดที่  ๓๔ – ๓๕  แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม  รับทราบ และแต่งตั้งให้                          
รองศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

  หน้าที่ ๒๑  บรรทัดที่ ๓ – ๑๔  แก้ไขเป็น  “มติที่ประชุม  รับทราบ รายงานผลการเสนอขอ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
    ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล     
   ๒. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต    
   ๓. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์      
   ๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ   
   ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพจน์  อัศววิรุฬหการ      
   ๖. นางสาวเฟื่องฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์   
   ๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย    
   ๘. รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ  
    ๙. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์     
  ๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล 
 

 ทั้งนี้ มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป” 
 

  หน้าที่ ๒๑  บรรทัดที ่๓๖ แกไ้ขเป็น “๖. รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เป็นเลขานุการ” 
  หน้ าที่  ๒๓  บรรทั ดที่  ๒๑  –  ๒๒  แก้ ไ ข เป็ น  “มติ ที่ ป ร ะชุ ม   อนุ มั ติ แต่ ง ตั้ ง ใ ห้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ด ารงต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓...    
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ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1  รายงานการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย กรณี การยุบเลิกโรงพิมพ์ 
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    - ขอถอนระเบียบวาระนี้  เพื่อน าไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

    ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

 ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2565  

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

สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 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 กันยายน 2565 การน าเสนองบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วย 

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

จากการวิเคราะห์งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบ ปี 2565 และ 2564 ณ 30 กันยายน พบว่า         
มีสินทรัพย์รวมเพ่ิมขึ้นจากปี 2564 จ านวน 223.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.83 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียน
เพ่ิมขึ้นจากปี 2564 ร้อยละ 316.63 เป็นการเพ่ิมขึ้นของรายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 
88.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.98 เงินลงทุนระยะสั้น (เงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจ า) จ านวน 205.39 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.97 ลูกหนี้ระยะสั้น จ านวน 22.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.40 การเพ่ิมขึ้นของ
ลูกหนี้ระยะสั้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมด าเนินโครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) เพ่ือให้การบริหารการด าเนินงานให้เป็นไป 
ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จึงได้ยืมเงินทดรองราชการของ
หน่วยงานบริหารจัดการโครงการฯรายการหนี้สินรวม มียอดเพ่ิมข้ึนจากปี 2564 จ านวน 42.59 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ… 
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ร้อยละ 47.66 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 47.86 รายการหนี้สินหมุนเวียนที่เพ่ิมขึ้นดังกล่าว 
เกิดจากรายการเจ้าหนี้ระยะสั้น (เจ้าหนี้การค้า /ใบส าคัญค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น) จ านวน 35.15 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 216.75 (การเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้ระยะสั้นเกิดจากมหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) และจะหักล้างในเดือนตุลาคม 2565 เพื่อส่งใช้คืน 
เงินยืมทดรองราชการ) เงินรับฝากระยะสั้น (เงินประกันสัญญาและเงินรับฝากอ่ืน) จ านวน 18.37 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 48.14 และการลดลงของรายการเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น (ค่าธรรมเนียมรอการรับรู้) 
จ านวน 10.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.84 และหนี้สินไม่หมุนเวียนอ่ืน ลดลง ร้อยละ 10.74 เนื่องจากเกิดการ
ชดใช้หนี้สินตามสัญญาของลูกหนี้ 

งบแสดงผลการด าเนินงาน ระหว่างเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ในปี 2565 และ 2564 
พบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายได้รวมเพ่ิมข้ึนจากปี 2564 จ านวน 215.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.51 
ซึ่งเป็นการเพ่ิมข้ึนรายได้จากค่าธรรมเนียมและบริการ จ านวน 125.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.43 รายได้จาก
เงินอุดหนุนและบริจาค จ านวน 52.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.49 และรายได้เงินสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟู
เยียวยาฯ เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 จึงท าให้มหาวิทยาลัยมีรายได้เพ่ิมขึ้น และรายได้จากเงินงบประมาณลดลง จ านวน 40.70 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.60 ค่าใช้จ่ายรวม มียอดเพ่ิมข้ึนจากปี 2564 จ านวน 199.06 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.58 เป็นการ
เพ่ิมขึ้นของรายการค่าใช้จ่ายเงินเยียวยาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา จ านวน 75.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 277.39 
เนื่องจากรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
จึงท าให้มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร จ านวน 53.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
7.60 สาเหตุของการเพ่ิมขึ้นค่าใช้จ่ายบุคลากร เกิดจากการตกเบิกเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ และการเพ่ิมฐาน
เงินเดือน และการจัดตั้งเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 6.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
14.95  ค่าใช้สอย จ านวน 12.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.45 สาเหตุที่ท าให้ค่าใช้สอยเพ่ิมขึ้นเกิดจากค่าจ้าง
เหมาบริการ ค่ารับรองพิธีการและค่าใช้สอยอ่ืน ค่าตอบแทน จ านวน 1.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.03 และ  
การลดลงของค่าวัสดุ จ านวน 2.67 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.35 ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 1.23 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.06    

สินทรัพย์สุทธิ (ส่วนของทุน) มียอดเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จ านวน 181.11 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 3.99 แม้ว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีรายได้และค่าใช้จ่ายสูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
แต่อย่างไรก็ตามภาพรวมถือว่าดี เพราะมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ ส่งผลให้รายได้สุทธิและรายได้สะสมเพ่ิมข้ึน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้ 

๑. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ส าหรับรอบระยะเวลา  
12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 

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

3. สรุป… 
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3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 (UBUFMIS)  
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑.  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดมาตรการเร่งรัดลูกหนี้เงินยืมระยะสั้นให้ด าเนินการเบิก

จ่ายเงินยืมให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังอย่างเคร่งครัด 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับรูปแบบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป โดยให้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานทางการเงินย้อนหลัง ๕ ปี เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้คาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคตได้จากผลการด าเนินงานทางการเงินในระยะเวลาที่ผ่านมา และจักได้ประเมินความเสี่ยงและก าหนดแผน
บริหารความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และวินัยทางการเงินคลังที่ดีต่อไป 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายจากงบการเงินของมหาวิทยาลัย โดยการ
จ าแนกเป็นหมวดและรายการของรายรับ- รายจ่าย ประเภทต่างๆ และก าหนดจุดเน้นในการวิเคราะห์หมวดและ
รายการของรายรับ- รายจ่าย เพ่ือวางแผนการเพ่ิมรายรับและการบริหารรายจ่ายที่ส าคัญให้เหมาะสมกับของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
       ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
       (30 กันยายน 2565) 
   รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ส านักงบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565  จ านวน 744,034,500 บาท และตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้
จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 93.00 การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าไม่น้อยกว่า ร้อยละ 98.00 การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 75.00 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (30 กันยายน 2565)  ดังนี้ 
  ผลการด า เนิน งาน  ณ สิ้ น ไตรมาสที่  4  ได้ รั บ งบประมาณหลั ง โอน เปลี่ ยนแปลง  ทั้ ง สิ้ น 
749,120,317.53 บาท (ได้รับงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง รายการ เงินเพิ่มเงินเดือนและเงินปรับระดับ จ านวน 
5,085,817.53) เบิกจ่าย 734,014,891.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.98 สูงกว่า เป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาล
ก าหนดร้อยละ 4.98 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 93.00) โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

           งบรายจ่าย... 
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1. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย  งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง  จ านวน  749,120,317.53  
บาท เบิกจ่าย 734,014,891.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.98 สูงกว่า เกินเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 
4.98  (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 93.00)  คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน 62,925.61 บาท  
 

 
 

2. รายจ่ายประจ า งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 605,898,353.53 บาท  
เบิกจ่าย 605,835,427.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.99 สูงกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 1.99 
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 98) 
 
 

 
 
 
 

เปรียบเทียบ... 

งบรายจ่าย
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่ก าหนด

ก. รายจ่ายประจ า 594,057,100.00  605,898,353.53   605,835,427.92  62,925.61        99.99 98.00

  งบบุคลากร 238,742,800.00   248,677,310.76    248,677,310.76   -                       100.00

  งบด าเนินงาน 10,528,800.00     5,608,987.77         5,608,987.77       -                       100.00

  งบเงินอุดหนุน 344,785,500.00   351,612,055.00    351,549,129.39   62,925.61           99.99

ข. รายจ่ายลงทุน 149,977,400.00 143,221,964.00   128,179,463.75  15,042,500.25  89.50 75.00

รวม 744,034,500.00  749,120,317.53   734,014,891.67  15,105,425.86  97.98 93.00

93.51 
96.25 

97.98 

ค่าเป้าหมาย, 100.00 ค่าเป้าหมาย, 100.00 

ค่าเป้าหมาย, 93.00 

 60.00

 65.00

 70.00

 75.00

 80.00

 85.00

 90.00

 95.00

 100.00

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565

ภาพรวม ค่าเป้าหมาย

หน่วย: ร้อยละ
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3. รายจ่ายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 143,221,964.00 บาท เบิกจ่าย 
128,179,463.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 89.50 สูงกว่า เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 14.50 (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ 75) คงเหลือ 15,042,500.25 บาท โดยคงเหลือคืนคลังแผ่นดิน 2,100.25 (เป็นเงินเหลือจ่าย 
 

จากการโอนเปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์ 2,100.00 บาท และจากการจัดซื้อจัดจ้าง 0.25 บาท และเงินกันไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 10 รายการ วงเงิน 15,040,400 บาท และกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ทั้งนี้ ให้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันท าการสุดท้าย
ของเดือนมีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) ส านักงานอธิการบดี จากโครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือการส่งออกสู่ 
ประเทศเพ่ือนบ้าน จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 940,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ วงเงินก่อหนี้
ผูกพัน 
(บาท)  

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑. ระบบกรองน้ าโรงงาน
ต้นแบบ 1 ชุด 

940,000 28 ก.ค. 65 ภายในเดือนพ.ย. 65 อยู่ระหว่างติดตั้งและ
ส่งมอบครุภัณฑ์ คาด
ว่าจะตรวจรับภายใน
เดือนต.ค. 65 

1) คณะเกษตรศาสตร์  จากโครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้ 
เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค และผลผลิตผู้ ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6  
รายการ เป็นเงิน 6,123,500 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
   
 
 

รายการ... 

99.20 99.99 
99.99 

ค่าเป้าหมาย, 100.00 ค่าเป้าหมาย, 100.00 

ค่าเป้าหมาย, 98.00 

 60.00

 65.00

 70.00
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 80.00

 85.00

 90.00

 95.00

 100.00

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565

รายจ่ายประจ า ค่าเป้าหมาย

หน่วย: ร้อยละ
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รายการ วงเงินก่อหนี้
ผูกพัน (บาท) 

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑. เครื่องกลั่นระเหยสาร
สุญญากาศ 1 เครื่อง 

390,000 20 พ.ย. 65 ภายในเดือนพ.ย.  65 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ครุภัณฑ์ คาดว่าจะ
ตรวจรับภายในเดือน
ต.ค. 65 

๒. เครื่องท าแห้งแบบพ่น
ฝอยชนิดหัวฉีดแรงดันและ
แบบจานเหวี่ยง 1 เครื่อง 

999,000 12 ธ.ค. 65 ภายในเดือนธ.ค. 65 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ครุภัณฑ์ 

๓. ชุดผลิตน้ านมพาสเจอร์
ไรส์บรรจุถุงพร้อมดื่ม 1 ชุด 

1,899,000 12 ธ.ค. 65 ภายในเดือนธ.ค. 65 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ครุภัณฑ์ 

๔. โรงเรือนเก็บปั๊มน้ าและ
ขยายแนวไฟฟ้าโซน 
แปลงอาหารสัตว์ 1 รายการ 

500,000 13 พ.ย. 65 ภายในเดือนพ.ย. 65 อยู่ระหว่างก่อสร้าง 

๕. ปรับปรุงโรงเรือนสุกร
พันธุ์พร้อมคอกและ 
ระบบท าความเย็นแบบเยื่อ
กระดาษ 1 รายการ 

745,500 27 ก.ค. 65 ภายในเดือนธ.ค. 65 ก าหนดเบิกจ่าย 4 
งวด ด าเนินการ
เบิกจ่ายไปแล้ว 2 
งวด คงเหลือ 2 งวด 
อยู่ระหว่าด าเนินการ
ก่อสร้าง 

๖. งานปรับปรุงโรงเรือนไก่
ไข่พร้อมกรงเลี้ยง  
ระบบท าความเย็นแบบเยื่อ
กระดาษ 1 รายการ 

1,590,000 23 ก.ย. 65 ภายในเดือน ธ.ค. 65 ก าหนดเบิกจ่าย 3 
งวด อยู่ระหว่าง
ด าเนินการก่อสร้าง 

2) คณะวิทยาศาสตร์ จากโครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้ 
เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญของภาค จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,581,910 บาท โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

รายการ วงเงินก่อหนี้
ผูกพัน (บาท)  

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑. ชุดทดลองทางด้าน
เลเซอร์ 1 ชุด 

2,581,910 8 ต.ค.  65  ภายในเดือนธ.ค. 65 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ครุภัณฑ์    

 

 

 

 
 

๓) คณะเภสัชศาสตร์… 
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3) คณะเภสัชศาสตร์ จากโครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็น 
ฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค จ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,399,990 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ วงเงินก่อหนี้
ผูกพัน (บาท)  

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑. เครื่องท าแห้งแบบ
พ่นฝอย 1 เครื่อง 

1,399,990 11 ม.ค.  66  ภายในเดือนม.ค. 66 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ครุภัณฑ์    

4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จากโครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ 
ทางด้านสาธารณสุขจ านวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,995,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ วงเงินก่อหนี้
ผูกพัน (บาท)  

สัญญาสิ้นสุด คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑. เตียงนอนผู้ป่วยปรับ
ด้วยระบบไฟฟ้า 50 
เตียง 

3,995,000 29 ก.ย.  65  ภายในเดือนพ.ย. 65 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ครุภัณฑ์    

 

 

 
แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

 

 

 

 
ภาพรวม... 

63.39 

82.89 

89.50 

ค่าเป้าหมาย, 100.00 ค่าเป้าหมาย, 100.00 

ค่าเป้าหมาย, 75.00 

 60.00
 65.00
 70.00
 75.00
 80.00
 85.00
 90.00
 95.00

 100.00

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565

รายจ่ายลงทุน ค่าเป้าหมาย

หน่วย: ร้อยละ
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โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

คณะ/หน่วยงาน ภาพรวม (ร้อย
ละ) 

รายจ่ายประจ า 
(ร้อยละ) 

รายจ่ายลงทุน 
(ร้อยละ) 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 100.00 100.00 - 
2. คณะศิลปศาสตร์ 100.00 100.00 - 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
4. ส านักวิทยบริการ 100.00 100.00 - 
5. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 100.00 100.00 - 
6. ส านักงานอธิการบดี 99.84 100.00 96.07 
7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 94.77 100.00 94.19 
8. คณะเภสัชศาสตร์ 94.07 100.00 93.15 
9. คณะวิทยาศาสตร์ 87.70 100.00 80.53 
10. คณะเกษตรศาสตร์ 54.95 96.81 47.92 

รวม 97.98 99.99 89.50 
 

 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย  เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 93.00 คณะที่มีผล
การเบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 93.00 มี 8 หนว่ยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 93.00  มี 2 หน่วยงาน  
คือคณะวิทยาศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ 
 รายจ่ายประจ า ประกอบด้วย งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน  เป้าหมายการเบิกจ่าย 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 98.00 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 98.00  มี 9 หน่วยงาน และคณะที่มีผล
การเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 98.00 มี 1 หน่วยงาน คือคณะเกษตรศาสตร์ 

     รายจ่ายลงทุน  เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 75 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย 
สูงกว่าร้อยละ 75.00  มี 5 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 75.00  มี 1 หน่วยงาน คือคณะ
เกษตรศาสตร์ 

 
 

ปัญหา… 

143,221,964.00 

605,898,353.53 

749,120,317.53

128,179,463.75 

605,835,427.92 

734,014,891.67

ร้อยละ 89.50

ร้อยละ  99.99

ร้อยละ 97.98

รายจ่ายลงทุน

รายจ่ายประจ า

ภาพรวม

เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร
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 ปัญหาและอุปสรรค  ที่ท าให้คณะ/หน่วยงาน มีการใช้จ่ายงบประมาณต่ ากว่า ร้อยละ 100 ดังนี้ 
1. รายจ่ายประจ า  มีเงินเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 62,866 บาท เป็นเงินเหลือจ่ายจาก 

โครงการพัฒนานักศึกษาและก าลั งคนสู่ การเป็นผู้ ประกอบการนวัตกรรม ( Innovative entrepreneur)                          
ด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหารฟังก์ชัน (functional food) และอาหารเป็นยา (nutraceutical) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ (คณะเกษตรศาสตร์)  เป็นผลมาจากด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้วมี
เงินเหลือจ่ายในช่วงปลายปีงบประมาณ 

2. รายจ่ายลงทุน มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีเนื่องจากมีการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ 
ในช่วงไตรมาสที่ 4 ท าให้เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณ 
 แนวทางการการแก้ไข 

1. รายจ่ายประจ า ให้คณะ วิทยาลัย ส านัก เร่งด าเนินกิจกรรม/โครงการตั้งแต่ต้น 
ปีงบประมาณหากมีเหลือจ่ายจากการด าเนินงานจะได้ด าเนินการปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การเบิกจ่าย
ทันในปีงบประมาณ  

2. รายจ่ายลงทุน ให้คณะ วิทยาลัย ส านัก เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันให้แล้ว 
เสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และหากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 
เพ่ือให้การก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 
       ส าหรับเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ าน วน               
2 รายการ วงเงิน 533,000 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ส านักงานอธิการบดี 
(อุทยานวิทยาศาสตร์) 

1. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง  408,000 ผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
ของได้ มหาวิทยาลัยจึง
บอกเลิกสัญญา และ
แจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน 

2. เครื่องบด 1 เครื่อง 125,000 

   เนื่องจากการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ (พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาตรา 43) ประกอบข้อ 105 และ 106 แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน  และการน าเงินส่งคลัง            
พ.ศ. 2562 จะต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 มิเช่นนั้น วงเงินงบประมาณที่เหลืออยู่
จะต้องถูกพับไป  มหาวิทยาลัยไม่สามารถเบิกจ่ายภายในระยะเวลาที่ก าหนดได้ ดังนั้น จึงท าให้ครุภัณฑ์รายการ
ดังกล่าวถูกพับไป    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบ... 
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   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงาน 
ผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4                           
(30 กันยายน 2565) 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการก าหนดมาตรการและหรือแนวปฏิบัติ และกระบวนการ

ท างานของมหาวิทยาลัยในการตรวจรับ การติดตั้ง การทดสอบการใช้งาน และการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ เพ่ื อให้
บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้มั่นใจว่า ในกรณีที่มีเหตุการณ์รุนแรงที่ท าให้
การปฏิบัติงานตามปกติต้องหยุดชะงัก ภาระงานที่ส าคัญจะสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง หรือ กลับมา
ด าเนินการในเวลาที่เหมาะสม (การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM))
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดซื้อจัดหาไว้นั้น ในบางรายการมีราคาสูง และจ าเป็นต้องใช้ในการ
ด าเนินงานในหลายภาคส่วน หากครุภัณฑ์ดังกล่าวมีการช ารุดหรือมีสภาพไม่พร้อมใช้งาน จะส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๑.๒  เรื่องพิจารณา… 
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 ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
        ๔.๑.๒.๑  การขออนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัย 

 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

 การสาธารณสุข 

            รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้เสนอหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ได้แก่ หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต            
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 
15 กันยายน 2565 ความละเอียดทราบแล้วนั้น กองแผนงาน จึงใคร่ขอเสนอบทสรุปการเปิดหลักสูตรใหม่ เพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติบรรจุและก าหนดในแผนการรับนักศึกษาไว้ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2566 – 2570) รายละเอียดดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  
     1.1.1 ข้อมูลเหตุผลจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มีการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ เพ่ือเป้าหมายหลัก คือ มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตที่มีทักษะกระบวนการวิจัยขั้นสูง ผลิตผล
งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองนโยบายของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสร้าง
นวัตกรรมทางการแพทย์เพ่ือยกคุณภาพชีวิตของประชากรไทย เช่น การพัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรค การพัฒนาวิธีการ
รักษาและบ าบัดโรคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น อีกทั้งหลักสูตรมุ่งเน้นการสนับสนุนเสาหลักที่ 1 คือ Academic 
Excellence ตามแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จ านวน 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่น และพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล    
    1.1.2 ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
       กรรมการพัฒนาหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ด้วยวิธีการกรอกข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ การสัมภาษณ์ และการประชุม
ร่วมกันที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี ผลการส ารวจพบว่า กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ท างานประจ า นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวช
ศาสตร์ มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 35 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในช่วงอายุ 21 ถึง 30 ปี  คิดเป็นร้อยละ 65.7 ซึ่ง
เป็นช่วงวัยที่ก าลังตื่นตัวด้านการศึกษา (ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาปัจจุบันในหลักสูตรปริญญาโท และศิษย์เก่า) รองลงมา 
คือ ช่วงอายุ 31 ถึง 40 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่ท างานประจ า คิดเป็นร้อยละ 22.9 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 65 และส่วนมากเป็นผู้ที่มีงานท าประจ า คิดเป็นร้อยละ 71 ผลการส ารวจ
รายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นผู้มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 29 (คาดว่าเป็นผู้
ที่มีงานท า) ซึ่งเท่ากับผู้มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ซึ่งรายได้จะบ่งบอกถึงเศรษฐานะของแต่ละบุคคล และ 
ส่งผลถึงความพร้อมด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อในหลักสูตร ซึ่งผู้ให้ข้อมูลมีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.2 และบางส่วนยังไม่แน่ใจว่าจะเข้าศึกษาได้หรือไม่ คิดเป็นร้อย
ละ 48.5 ผู้สนใจศึกษาแผน 1.1 มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56  
 
 
 

  1.1.3 การส ารวจ... 
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         1.1.3 การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง       
 กรรมการพัฒนาหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานตอบ
แบบสอบถามความต้องการหรือความคาดหวังในการใช้บัณฑิต จ านวน 26 คน (จากการส ารวจวันที่ 14 มิถุนายน 
2564) โดยคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้บริหารคาดหวังทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเต็มแต่ละด้าน เท่ากับ
ร้อยละ 100) พบว่า 1) ความต้องการและความคาดหวังต่อบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 96.34 2)                   
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ 93.33 3) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 90.93 4) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 90.51 5) ด้านอัตลักษณ์
บัณฑิตของวิทยาลัยฯ/มหาวิทยาลัย ร้อยละ 88.40  6) ด้านความรู้ ร้อยละ 87.84 
 

  1.1.4 การจัดการเรียนการสอน 
                       1) โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่       
พ.ศ. 2566 
 

ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1. หมวดวิชาเฉพาะ                        ไม่น้อยกว่า 
     1.1 กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน     
     1.2 กลุ่มวิชาบังคับ     
     1.3  กลุ่มวิชาเลือก                                           

* 
- 
- 
- 

12 
** 
5 
7 

24 
*** 
12 
12 

2. หมวดดุษฎีนิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า 48 36 48 
    จ านวนหน่วยกิตรวม                  48  ไม่น้อยกว่า 

48 
ไม่น้อยกว่า 

72 
 

หมายเหตุ:  
* นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มวิชาบังคับ โดยมีผลประเมินผ่านผลสัมฤทธิ์การศึกษาของรายวิชาเป็น  
S/U และนักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มวิชาปรับพ้ืนฐาน และ/หรือกลุ่มวิชาเลือกตามค าแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และประเมินผ่านผลสัมฤทธิ์การศึกษาของรายวิชา โดยการประเมินผลเป็น S/U 
** นักศึกษาอาจต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชากลุ่มวิชาปรับพ้ืนฐานตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
และประเมินผ่านผลสัมฤทธิ์การศึกษาของรายวิชา โดยการประเมินผลเป็น S/U 
*** นักศึกษาต้องลงทะเบียนรายวิชากลุ่มวิชาปรับพื้นฐานและประเมินผ่านผลสัมฤทธิ์การศึกษาของรายวิชา โดยการ
ประเมินผลเป็น S/U 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.5 แผนการรับ… 
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 1.1.5 แผนการรับนักศึกษา 
ตารางที่ 2 แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์  

 
ระดับชั้นป ี

 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา 
2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ  
1.1 

แบบ  
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ  
1.1 

แบบ  
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ  
1.1 

แบบ  
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ  
1.1 

แบบ  
2.1 

แบบ 
2.2 

แบบ  
1.1 

แบบ  
2.1 

แบบ 
2.2 

ปีท่ี 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ปีท่ี 2 - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ปีท่ี 3 - - - - - - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
ปีท่ี 4   -  -  1  1 

รวมจ านวน
นักศึกษา 

3 6 9 10 10 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - - 1 1 - 1 1 1 1 1 1 
 

 1.1.6 ความคุ้มทุนหรือความคุ้มค่าของหลักสูตร 
               1) ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 3 ประมาณการรายรับของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
2566 2567 2568 2569 2570 

ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่ายภาค
การศึกษาละ 40,000 บาท x 2 ภาค
เรียน) 

240,000 480,000 720,000 720,000 720,000 

เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
(พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

649,467 654,818 660,383 666,171 672,190 

รวมรายรับ 889,467 1,134,818 1,380,383 1,386,171 1,392,190 
 

     2) งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 
ตารางที่ 4 ประมาณการรายจ่ายของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข งบประมาณจากปี 2566 - 2570  
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนินการ       

1. ค่าจ้าง 
      
1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 4 คน 
(คิดตามการปันส่วนกับภาระ
งานในหลักสูตรระดับปรญิญา
โท) 

515,692 515,692 515,692 515,692 515,692 

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผูส้อน 
 

133,775 139,126 144,691 150,479 156,498 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัคนละ 
4,000 บาท x 2 ภาคเรียน 24,000 48,000 72,000 72,000 72,000 
3. เงินส ารองมหาวิทยาลยั 
ร้อยละ 10 x 2 ภาคเรียน 21,600 43,200 64,800 64,800 64,800 
4. ค่าบริหารจดัการร้อยละ 
20 x 2 ภาคเรียน 19,440 38,880 58,320 58,320 58,320 
5. ทุนการศึกษา เงนิอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
6. ค่าหนังสือ ต ารา  
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 
 

รวม (ก) 874,507 944,898 1,015,503 1,021,291 1,027,310 
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 874,507 944,898 1,015,503 1,021,291 1,027,310 

งบแผ่นดิน 515,692 515,692 515,692 515,692 515,692 

เงินรายได ้ 358,815 429,206 499,811 505,599 511,618 

จ านวนนักศึกษา  3 6 9 9 9 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 291,502 157,483 112,834 113,477 114,146 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (งบ
แผ่นดิน) 

171,897 85,949 57,299 57,299 57,299 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
(เงินรายได้) 

119,605 71,534 55,535 56,178 56,846 

 
 

๓) ความคุ้มทุน… 
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  ๓) ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
   เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 3 และตารางที่ 4 ในภาพรวมประมาณการรายรับของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาทั้งหมด ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เท่ากับ 114,146 บาท/คน/ปี จ าแนกเป็น  

  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณแผ่นดิน หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวม 
ในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 57,299 บาท/คน/ปี 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณเงินรายได ้หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่าย 
รวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 56,846 บาท/คน/ปี 

  ซ่ึงเมื่อพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนของงบประมาณเงินรายได้ กับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในอัตรา 40,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรือ 80,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
แล้ว จะพบว่ามีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

 จ านวนนักศึกษาข้ันต่ าที่พึงรับได้เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เท่ากับ  
7 คน (ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต (ในส่วนของเงินรายได้) 511,618 บาท หารด้วยค่าใช้จ่ายต่อ
หัวนักศึกษา ทั้งหมด 80,000 บาท) 

ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้
ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

 1) หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวน 
การรับนักศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 7 คน/ปี หรือต้องรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
ไม่น้อยกว่า 3 คน/ปีการศึกษา หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของแผนการรับนักศึกษา  

 2) หลักสูตรควรมีการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์ เพ่ือตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามที่ก าหนด 

 3) หลักสูตรควรมีการพัฒนาทกัษะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการท าวิจัย โดยผ่าน 
เครือข่ายของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ท าการวิเคราะห์ทางการตลาดของ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566  
  

 1.2 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
    1.2.1 ข้อมูลเหตุผลจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
    การผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านสุขภาพมีความจ าเป็นในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของ
ประชาชนในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหา
สาธารณสุขที่มีความซับซ้อน การเปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 จึงมีความ
จ าเป็นในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพการเป็นผู้น าทั้งเชิงวิชาชีพและวิชาการในองค์กร การพัฒนาหลักสูตรค านึงถึง
คุณสมบัติของบัณฑิตที่สามารถเข้าใจปัญหาพ้ืนที่ที่มีความซับซ้อนและเกิดจากหลายองค์ประกอบที่มีความสอดคล้อง
กับสถานการณ์ทางสุขภาพที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับโลก โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิตทางด้านสุขภาพที่มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับการพัฒนา
ก าลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติที่ตอบสนองระบบสุขภาพของประเทศ บนวิสัยทัศน์ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มี
ความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน โดยมุ่งเน้นแนวคิดการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ ประยุกต์
เทคโนโลยี กระบวนการสร้างมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนที่มีความหลากหลาย ผ่านการประยุกต์ศาสตร์ 
ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นรูปธรรมต่อยอดการวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน โดยเน้นความรู้ 
 

ด้านการค้นคว้า... 
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ด้านการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีใหม่ โดยด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for Higher Education) 
  1.2.2 ผลการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
                             กรรมการพัฒนาหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ ตั้งแต่วันที่ 21 
กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2565 มีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน 94 คน ประกอบด้วยบุคลากรสังกัด
หน่วยงานมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ (ศูนย์อนามัย ส านักงานควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์
การแพทย์ ฯลฯ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพส่วนตัว พบว่า มีผู้สนใจเข้าศึกษาร้อยละ  
69.10 โดยเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 70.3 สนใจศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 
ร้อยละ 60 สนใจเข้าศึกษาในวันเสาร์-อาทิตย์ ร้อยละ 89.20 โดยสนใจศึกษาในปี การศึกษา 2566 มากที่สุดร้อยละ 
53.80 และใช้ทุนตัวเองในการศึกษาร้อยละ 95.40 ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรต้องการพัฒนาตนเอง เพ่ือให้มีโอกาส
ในการเลื่อนต าแหน่งและปรับเพ่ิมเงินเดือนที่สูงขึ้น ร้อยละ 64.10 สาขาที่สนใจจะท าวิทยานิพนธ์ 3 อันดับแรก คือ 
การส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 30.80 บริหารสุขภาพ ร้อยละ 24.60 และระบบสุขภาพชุมชน ร้อยละ 20 
       1.2.3 การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง       

 กรรมการพัฒนาหลักสูตรท าการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งมีผู้บริหาร หัวหน้า 
หน่วยงานตอบแบบสอบถามความต้องการหรือความคาดหวังในการใช้บัณฑิต จ านวน 30 คน (จากการส ารวจ                
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565) ข้อมูลการส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จากผู้ใช้บัณฑิตในเขตสุขภาพที่ 10 จาก
ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอร้อยละ 26.70 และ รพ.สต. ร้อยละ 26.70 พบว่าคุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้บริหาร
คาดหวังทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) จ าแนกรายด้าน พบว่า (1) ความต้องการและ
คาดหวังต่อบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 95.34 (2) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ร้อยละ 92.33 (3) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ                   
ร้อยละ 90.93 (4) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 90.11 (5) ด้านอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย                       
ร้อยละ 89.40 และ (6) ด้านความรู้ ร้อยละ 88.84 ด้านความต้องการใช้บัณฑิต พบว่า ต้องการให้เป็นผู้น าในการ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากร ร้อยละ 76.92 ต้องการให้เป็นผู้ผลิตผลงานเพ่ือตีพิมพ์ในนามของ
หน่วยงาน ร้อยละ 7.69 ต้องการให้หน่วยงานได้รับการยอมรับในเชิงวิชาการ ร้อยละ 15.38 
  1.2.4 การจัดการเรียนการสอน 
            1) โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
ตารางที่ 5 โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2 
1. หมวดวิชาเฉพาะ/เลือก                ไม่น้อยกว่า 
    ก. กลุ่มวิชาบังคับ     
    ข. กลุ่มวิชาเลือก                                           

- - 12 
5 
7 

- 

2. หมวดดุษฎีนิพนธ์                       ไม่น้อยกว่า 48 - 36 - 
    จ านวนหน่วยกิตรวม                 ไม่น้อยกว่า 48  - 48  - 

 

หมายเหตุ : (1) แผน 1.1 คือ  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
              (2) แผน 2.1 คือ ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

การจัดการเรียน… 
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การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  
 1.2.5 แผนการรับนักศึกษา 
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 แบ่งออกเป็น 2 แผน 
โดยเน้นการวิจัย และนักวิชาชีพชั้นสูง ดังนี้ 
   แผน 1.1 ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต 
   แผน 2.1 ท าวิทยานิพนธ์ จ านวน 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 15 
หน่วยกิต โดยมีแผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (12 คน/ปีการศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางที่ 6 แผนการรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
 

ระดับชั้นป ี
จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
 แผน 

1.1 
แผน 
2.1 

แผน 
1.1 

แผน 
2.1 

แผน 
1.1 

แผน 
2.1 

แผน 
1.1 

แผน 
2.1 

แผน 
1.1 

แผน 
2.1 

ช้ันปีท่ี 1 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 
ช้ันปีท่ี 2   2 10 2 10 2 10 2 10 
ช้ันปีท่ี 3     2 10 2 10 2 10 
รวมจ านวนนักศึกษา 12 24 36 36 36 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 12 12 12 

 

 1.2.6 ความคุ้มทุนหรือความคุ้มค่าของหลักสูตร 
              1) ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
รายละเอียดดังนี้  
 

ตารางที่ 7 ประมาณการรายรับของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในปีงบประมาณ 2566 – 2570 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
 2566 2567 2568 2569 2570 
ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่ายภาคการศึกษา
ละ 40,000 บาท x 2 ภาคเรียน) 

960,000 1,920,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 

เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 2 คน 
(พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

1,003,800 1,043,952 1,085,710 1,129,138 1,175,304 

รวมรายรับ 1,963,800 2,963,952 3,965,710 4,009,138 4,055,304 
 

2) งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 8… 
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ตารางท่ี 8  ประมาณการรายจ่ายของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                           
การสาธารณสุข งบประมาณจากปี 2566 – 2570 

 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 
ก. งบด าเนินการ       
1.ค่าจ้าง* (คิดตามการปันส่วนกับภาระงานใน
หลักสตูรระดับปริญญาโท) 

     

1.1 เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 2 คน 
(พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

1,003,800 1,043,952 1,085,710 1,129,138 1,175,304 

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูร 1 คน 
(พนักงานเงนิรายได้) 

403,380 419,515 436,296 453,748 470,898 

1.3 เงินเดือนอาจารย์ผูส้อน 230,635 230,635 230,635 230,635 230,635 

1.4 ค่าตอบแทนอาจารย์ในวันเสาร์และอาทิตย ์ 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัคนละ 4,000 บาท x 2 
ภาคเรยีน 

96,000 192,000 288,000 288,000 288,000 

3. เงินส ารองมหาวิทยาลยั ร้อยละ 10 x 2 ภาค
เรียน 

86,400 172,800 259,200 259,200 259,200 

4. ค่าบริหารจดัการร้อยละ 20 x 2 ภาคเรียน 77,760 155,520 233,280 233,280 233,280 

5. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา - - - -  

6. คา่หนังสือ ต ารา และโครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 

รวม (ก) 1,989,975 2,306,422 2,625,121 2,686,001 2,749,317 

ข. งบลงทุน      

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 1,989,975 2,306,422 2,625,121 2,686,001 2,749,317 

งบแผ่นดิน 1,003,800 1,043,952 1,085,710 1,129,138 1,175,304 

เงินรายได ้ 986,175 1,262,470 1,539,411 1,556,863 1,574,013 

จ านวนนักศึกษา  12 24 36 36 36 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 165,831 96,101 72,920 74,611 76,370 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (งบแผ่นดิน) 83,650 43,498 30,159 31,365 32,647 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (เงินรายได้) 82,181 52,603 42,761 43,246 43,723 
 
 
 
 
 

  ๓) ความคุ้มทุน... 
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  ๓) ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
  เมื่อพิจารณาข้อมูลจากตารางที่ 7 และตารางที่  8 ในภาพรวมประมาณการรายรับของ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาทั้งหมด                  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เท่ากับ 76,370 บาท/คน/ปี จ าแนกเป็น  
  ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณแผ่นดิน หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวม
ในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 32,647 บาท/คน/ปี 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนงบประมาณเงินรายได้ หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่าย
รวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 43,723 บาท/คน/ปี 

 ซึ่งเมื่อพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาในส่วนของงบประมาณเงินรายได้กับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เรียกเก็บในอัตรา 40,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา หรือ 80,000 บาท/คน/ปีการศึกษา
แล้ว จะพบว่ามีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

 จ านวนนักศึกษาข้ันต่ าที่พึงรับได้เพ่ือให้มีรายได้เพียงพอต่อการบริหารจัดการหลักสูตร เท่ากับ  
20 คน (ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต (ในส่วนของเงินรายได้) 1,574,013 บาท หารด้วยค่าใช้จ่าย
ต่อหัวนักศึกษา ทั้งหมด 80,000 บาท) 

 ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้
ศึกษาวิเคราะห์ต้นทุน ต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวน
การรับนักศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 20 คน/ปี หรือต้องรับนักศึกษาในแต่ละชั้นปี           
ไม่น้อยกว่า 7 คน/ปีการศึกษา หรอืไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแผนการรับนักศึกษา  

  2) หลักสูตรควรมีการพัฒนาทักษะการเขียนผลงานทางวิชาการจากวิทยานิพนธ์  เพ่ือตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามที่ก าหนด 

 3) หลักสูตรควรมีการพัฒนาทักษะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการท าวิจัยโดยผ่าน 
เครือข่ายของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 นอกจากนี้ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ท าการวิเคราะห์ทางการตลาดของ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจา ณาด าเนิิิาา จัดท าโค งาา เนาี่ยวาับเน ื่องของาา วิเนค าะห์ความเนสี่ยงใิ

าา เนปิดหลัาสูต ใหม่  เนพ่ือจัาได้จัดท าแผิบ ิหา ความเนสี่ยงทีอ่าจจะเนาิดขึ้ิ เนพ่ือป ะาอบาา พิจา ณาอิุมัติใหเ้นปิด
หลัาสูต ใหม่ของคณะา  มาา สภามหาวิทยาลัย 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจา ณาเนพ่ิมเนติมาา เน ียิาา สอิใิด้าิจ ิยศาสต ์ห ือจ ิยธ  มาา วิจัยใิ
มิุษย์ไว้ใิหลัาสูต  เนพ่ือให้ิัาศึาษาใิหลัาสูต ได้ท าบและด าเนิิิาา วิจัยให้เนป็ิไปตามแิวทางห ือหลัาเนาณฑ์
ด้าิจ ิยธ  มเนา่ียวาับาา ศึาษาวิจัยและาา ทดลองใิคิ เนิื่องจาาหลัาสูต ดังาล่าวมุ่งเนิ้ิาา ส ้างบัณฑิตที่มีทัาษะ
และา ะบวิาา วิจัยขั้ิสูง 

 

  มติที่ประชุม...  
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  มติที่ประชุม  อนุมัติและมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

      ๔.1.2.2  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
                 และแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
        ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  
       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วย งานภาครัฐ  
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิด
การปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2  
การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 
10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และ  
การบริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตาม
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5                  
ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 กองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านักหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการ

ด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนฯ ที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย จ านวน 29 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 . 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

การประเมินตัวชี้วัด 
ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน ร้อยละ >76% จ านว
น 

ร้อยละ >76% 

1) ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 14 48.28 23 14 48.28 21 

2) ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 9 31.03 (79.31) 7 24.14 (72.41) 
3) ตัวช้ีวัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 6 20.69  8 27.59  

รวมท้ังหมด 29   29   

 
 
 
 
 
 

ตาราง... 
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ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการประจ าปี ปีงบประมาณ 2564 - 2565 

การประเมินตัวชี้วัด 
ปี 2564 ปี 2565 

จ านวน ร้อยละ >76% จ านว
น 

ร้อยละ >76% 

1) ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 54 68.35 71 52 70.27 68 
2) ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 17 21.52 (89.87) 16 21.62 (91.89) 
3) ตัวช้ีวัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 8 10.13  6 8.11  

รวมท้ังหมด 79   74   

 
 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายในภาพรวม จ านวน 1 ,499.6503 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
78.58 ของงบประมาณทั้งหมด ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 734.0149 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
97.98 ของงบประมาณทั้งหมด และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ จ านวน 766.0854 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ  
66.08 ของงบประมาณท้ังหมด ดังนี้ 
   จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ    งบประมาณท้ังหมด 

 
แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ณ สิ้นไตรมาส 4 

 
แผนภูมิแสดงการใชจ้่ายงบประมาณในการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 

76.81 
ร้อยละการเบิกจ่าย 

79.80 
ร้อยละการเบิกจ่าย 

78.79 
ร้อยละการเบิกจ่าย 
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 มีผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ เทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณที่
ด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แผนฯ ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์
ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุผลการด าเนินงาน 

เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย 
งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม 

(ล้านบาท) 
แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ งบประมาณ การเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 89.99 96.87 1,028.3836 954.4405 92.81 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการวิจัย 71.18 89.50 121.7408 73.8240 60.64 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการบริการวิชาการ 90.00 93.08 368.8194 265.4445 71.97 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 100.00 100.00 3.6352 3.2410 89.15 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 88.38 100.00 19.1588 16.5546 86.41 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่ฯ 97.84 97.61 94.4152 46.1288 48.86 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 47.41 78.26 17.4978 7.3060 41.75 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 91.00 91.46 78.9464 19.5193 24.72 
ยุทธศาสตร์ท่ี 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 45.24 93.17 175.9000 113.1916 64.35 

ภาพรวมทั้งหมด 80.12 93.33 1,908.4971 1,499.6503 78.58 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละการบรรลุผลตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ  

และร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

 
แผนภูมิแสดงร้อยละการบรรลุผลตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 

รายงาน… 
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รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เป้าประสงค์ 
1. บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ พร้อมท างานและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 
2. บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็นผู้ประกอบการ 
3. บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
4. คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา   

73.43 90.00 73.42 81.58 
 

 
2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิตตามทักษะ 5 ด้าน 84.20 90.00 88.43 98.26 

 

 
3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มีผลงานนวัตกรรม
หรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม  
    - คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 17 คน 
    - คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 104 คน 
    - คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 20 คน 
    - คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 24 คน 
    - คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 10 คน 
    - รวมทั้งหมด จ านวน 175 คน 
    - จ านวนนักศึกษาท้ังหมด จ านวน 15,017 คน 

1.28 2.00 1.67 83.50 
 

 

 

แนวทางการปรับปรุง: มหาวิทยาลัยจะมอบหมายหน่วยงานกลางในการก าหนดมาตรฐานการด าเนินงาน และเกณฑ์การพิจารณา
ผลงานนวัตกรรม และท าหน้าที่ในการในการรวบรวมผลงานนวัตกรรม ท้ังในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
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4. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

20.81 27.00 23.39 86.63 
 

 
5. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมินความรู้และสมรรถนะ
ภายหลังการอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ออนไลน์ส าหรับ
คนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

90.50 90.00 96.00 100 
 

 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 91.40 89.99 

 

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 55  28  83  5  -    -    88 94.32  
1. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

24  21  45  3  -    -    48 93.75  

2. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3  4  7  1  -    -    8 87.50  
3. โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 20  2  22  1  -    -    23 95.65  
4. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม (ผลิต
พยาบาลเพ่ิม) 

2  1  3  -    -    -    3 100  

5. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพ่ิม (ผลิต
แพทย์เพ่ิม) 

6  -    6  -    -    -    6 100  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิต 646.4370 643.6494 381.9466 310.7911 1028.3836 954.4405 99.57 81.37 92.81 
1. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

538.3183 535.9806 161.4372 141.9057 699.7554 677.8863 99.57 87.90 96.87 

2. โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 45.3019 45.3018 104.8534 76.2036 150.1553 121.5055 100.00 72.68 80.92 
3. โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 44.0656 44.0656 87.8859 67.7685 131.9515 111.8341 100.00 77.11 84.75 
4. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิต
พยาบาลเพิ่ม) 

9.9964 9.9964 27.7701 24.9133 37.7665 34.9097 100.00 89.71 92.44 

5. โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม (ผลิต
แพทย์เพิ่ม) 

8.7549 8.3049 - - 8.7549 8.3049 94.86 - 94.86 

 
 
 
 
 
 

โครงการ... 
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โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิตตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ตัวชี้วัด 
 โครงการหลักด้านการผลิตบัณฑิต (ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

ประเภท วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร ์

การผลิต 
แพทย์เพ่ิม 

การผลิต
พยาบาลเพ่ิม 

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

 ผล 1,768 382 2,654   

 ร้อยละ 98.22 100 100   

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

 ผล 1,279 315 1,664  40 
 ร้อยละ 91.36 100 100  100 
3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ แผน 7,200 1,390 7,800 16 40 

 ผล 5,729 1,456 8,538 16 40 
 ร้อยละ 79.57 100 100 100 100 
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 72.31 88.13 79.41  100 
ร้อยละ 76.12 92.77 83.59  100 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย 89.05 98.55 96.72 100 100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก 96.87  

 

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

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปใช้เพื่อ
การพัฒนาพ้ืนท่ีหรือเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ            ต่อ
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในรอบ 3 ปีหลัง
เสร็จโครงการ * 
(ตัวช้ีวัดเริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
- ปี 2564 มีงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 54 โครงการ จาก
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปี จ านวน 105 โครงการ 
- ปี 2565 มีงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 46 โครงการ จาก
จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมในรอบ 3 ปี จ านวน 133 โครงการ 

51.43 16.00 34.58 100 
 

 

0.17 0.15 0.23 100 
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2.  สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการในฐาน
นานาชาติ  (Scopus Q1-Q2) ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า * 

 

 
3. รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัย
ที่น าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ (ล้านบาท) * 

2.08 3.00 0.41 13.54 
 

 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 89.87 71.18 

หมายเหตุ: * เป็นตัวช้ีวัดท่ีด าเนินงานต่อในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 - 2570 
 

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

 

แนวทางการปรับปรุง: ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สนับสนุนและส่งเสริมการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาของคณะ/หน่วยงาน และจะได้ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และคณะ/หน่วยงาน ในการร่วมกันคัดกรองผลงาน
ที่มีศักยภาพ เพ่ือจัดท ารายละเอียดข้อมูลประกอบการขาย และด าเนินการด้านการตลาด เสนอขายผลงานต่อ
ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม 
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 15  13  28  9  -    -    37 75.68  
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการสร้าง
องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ 

10  2  12  -    -    -    12 100  

2 .  โคร งการ วิ จั ยจากแหล่ ง ทุน ในระบบ
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 

3  5  8  5  -    -    13 61.54  

3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสร้างความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

2  5  7  3  -    -    10 70.00  

4. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน -    1  1  1  -    -    2 50.00  

 
 
 
 

สรุปแผน… 
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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 2 ด้านการวิจัย - - 121.7408 73.8240 121.7408 73.8240 - 60.64 60.64 
1. โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

- - 66.0004 43.1277 66.0004 43.1277 - 65.34 65.34 

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

- - 13.8700 10.2141 13.8700 10.2141 - 73.64 73.64 

3. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจ 

- - 26.7121 11.3097 26.7121 11.3097 - 42.34 42.34 

4. โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน - - 15.1583 9.1725 15.1583 9.1725 - 60.51 60.51 
 

โครงการหลักด้านการวิจัยตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตัวชี้วดั 

 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 55 68 39 
 ร้อยละ 100 100 100 100 
2. จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ แผน 5    

ผล 16    

ร้อยละ 100    

๓. จ านวนผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ 

แผน  12   

ผล  12   

ร้อยละ  100   

๔. ร้อยละของนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์ เชิง
พาณิชย์ใน รอบ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

แผน  80.00   

ผล  68.89   

ร้อยละ  86.11   

๕. ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ แผน 20    

 ผล 30.77    

 ร้อยละ 100    

๖. จ านวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

แผน  20   

ผล  25   

ร้อยละ  100   

๗. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด 

แผน 85.00 85.00 80.00 80.00 

ผล 66.66 38.71 57.40 65.71 
ร้อยละ 78.42 45.54 71.75 82.14 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย  94.61 86.33 85.88 91.17 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  89.50 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3… 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 
2. ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1.  รายได้ เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น * 

3,000 5,000 บาท 3,666 บาท 73.32 
 

 
2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุข
ภาวะที่ดีขึ้น 

0.00 80.00 80.00 100 
 

 
3.  จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่ งแวดล้อมตาม
มาตรฐาน * 

6 7 ชุมชน 10 ชุมชน 100 
 

 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 53.33 90.00 

หมายเหตุ: * เป็นตัวช้ีวัดท่ีด าเนินงานต่อในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วัด: รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น  ไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ส่วนใหญ่ไม่สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ได้จนสามารถ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างต่อเนื่อง และมีความยั่งยืน 
แนวทางการปรับปรุง: ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในชุมชนเป้าหมาย 
(ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย) โดยร่วมกับชุมชนในการก าหนดประเด็นการด าเนินงาน และกิจกรรมที่เหมาะสมกับพื้นท่ี ใน
การสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 

การด าเนิน… 
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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 3 ด้านการบริการวชิาการ 19  12  31  6  2  1  40 77.50  
1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 5  2  7  2  1  1  11 63.64  
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 6  6  12  1  1  -    14 85.71  
3. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมเพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน 

2  1  3  -    -    -    3 100  

4. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ
ของภาค 

3  1  4  1  -    -    5 80.00  

5. โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

3  2  5  -    -    -    5 100  

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน 

-    -    -    2  -    -    2 -    

 

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 87.2155 268.8361 178.2290 368.8194 265.4445 87.23 66.30 71.97 
1. โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย - - 16.4511 6.8642 16.4511 6.8642 - 41.73 41.73 
2. โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 0.8862 0.8862 55.3232 46.1422 56.2094 47.0284 100.00 83.40 83.67 
3. โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาด
ย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

3.1106 2.1706 136.1338 80.7774 139.2444 82.9480 69.78 59.34 59.57 

4. โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ
ของภาค 

27.4470 19.6142 4.9540 3.3863 32.4010 23.0006 71.46 68.36 70.99 

5. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้าน
สาธารณสุข 

68.2848 64.2898 55.9741 41.0588 124.2589 105.3486 94.15 73.35 84.78 

6. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

0.2547 0.2547 - - 0.2547 0.2547 100.00 - 100.00 

 

โครงการหลกัด้านการบริการวิชาการตามแผนปฏิบัติการประจ 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 97.40      

ร้อยละ 100      
       

ตัวชี้วัด... 
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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 

3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว 
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แผน 95.00      
ผล 100      

ร้อยละ 100      
4. จ านวนผู้เข้ารับบริการ แผน 200      

ผล 271      
ร้อยละ 100      

5. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม แผน  100     
ผล  331     

ร้อยละ  100     
6. จ านวนศูนย์เช่ียวชาญที่มีความพร้อม
ส าหรับการเรียนรู้และฝึกทักษะ 

แผน  2     
ผล  3     

ร้อยละ  100     
8. จ านวนผู้ป่วยนอก แผน   24,000    

ผล   47,830    
ร้อยละ   100    

9. จ านวนผู้ป่วยใน แผน   2,400    
ผล   608    

ร้อยละ   25.33    
10. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ในพื้นที่ได้รับบริการ 

แผน   80.00    
ผล   95.60    

ร้อยละ   100    
11. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ของ SMEs 

แผน    10   
ผล    79   

ร้อยละ    100   
12. จ านวนนักเรียนท่ีได้รับการสนับสนุน
ตามโครงการ 

แผน     90  
ผล     60  

ร้อยละ     66.67  
13. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึง
พอใจท่ีได้รับบริการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

แผน     100  
ผล     100  

ร้อยละ     100  
14. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกทักษะ แผน      500 

ผล      901 
ร้อยละ      100 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย 100 100 75.11 100 83.34 100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก 93.08 

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

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้
ด้านศิลปวัฒนธรรม * 
หมายเหตุ: 
(ตัวช้ีวัดเริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นับจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ฯ 
ณ สถานท่ีตั้ง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นับจ านวนผู้เข้าเย่ียมชมแหล่งเรียนรู้ฯ 
ณ สถานท่ีตั้งและในระบบออนไลน์) 

1,397 500 คน 34,219 คน 100 
 

 
2. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาต่อ
ยอดผลการด าเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
หมายเหตุ: 
(ตัวช้ีวัดเริ่มด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

3 ชุมชน 3 ชุมชน 3 ชุมชน 100 
 

 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 100 100 

หมายเหตุ: * เป็นตัวช้ีวัดท่ีด าเนินงานต่อในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 
 

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 8  3  11  -    -    -    11 100  
1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

8  3  11  -    -    -    11 100  

 

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 2.7000 0.9352 0.5410 3.6352 3.2410 100.00 57.84 89.15 

1. โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

2.7000 2.7000 0.9352 0.5410 3.6352 3.2410 100.00 57.84 89.15 

 
 
 
 

โครงการหลัก... 
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โครงการหลักด้านการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

ตัวชี้วัด 
 

ประเภท 
โครงการพัฒนาระบบและกลไก 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ แผน 800 

ผล 2,059 
ร้อยละ 100 

2. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม แผน 12 
ผล 14 

ร้อยละ 100 
3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค ์ แผน 95.00 

ผล 100 
ร้อยละ 100 

4. ร้อยละของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด แผน 95.00 

ผล 100 
ร้อยละ 100 

5. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย แผน 80.00 

ผล 93.89 

ร้อยละ 100 

6. ร้อยละของนักศกึษาที่เห็นความส าคญัของศิลปวัฒนธรรมไทย แผน 80.00 

ผล 90.00 

ร้อยละ 100 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  100 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลที่มีการพัฒนาและน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้อย่างครอบคลุมทุกพันธกิจ 
2. บุคลากรและนักศึกษารู้เท่าทัน สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพ ได้ทุกที่ ทุกเวลา และทุกอุปกรณ์ 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. ร้อยละความเช่ือมั่นของผู้ ใ ช้ต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

85.00 87.00 95.68 100 
 

 
80.00 80.00 80.00 100 
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2. ร้อยละของความเช่ือมโยงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
บริหารจัดการ 

 

 
3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอน
ผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ 

43.77 80.00 46.10 57.63 
 

 
4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มี
ทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 
หมายเหตุ:  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด าเนินการเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาย
สนับสนุนเท่าน้ัน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 ด าเนินการทุกกลุ่มเป้าหมาย 
ได้แก่ นักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

14.92 60.00 57.53 95.88 
 

 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 73.09 88.38 

 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วัด: ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ ไม่บรรลุผลเนื่องจาก  
1) มีการใช้เครื่องมือ/สื่อการสอนในลักษณะอ่ืน ๆ เช่น Google class room Facebook หรือ Social media ในการ
เรียนการสอน 
2) มีการเปิดรายวิชาในระบบ UBU LMS แต่ไม่ได้ใช้งาน (Active) จึงท าให้ร้อยละความสมบูรณ์ของรายวิชาในแต่ละ
หน่วยงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
3) มีการเปิดรายวิชาเดิมซ้ า ๆ โดยอาจเป็นรายวิชาที่ไม่สมบูรณ์แต่เปิดซ้ า และยังไม่มีความสมบูรณ์ตามเกณฑ์การ
ประเมิน เช่น ไม่มีสื่อการสอนในลักษณะวีดีโอหรือ Infographic และการทดสอบและประเมินผลผ่านระบบท าให้ไม่
อยู่ในเกณฑ์ของรายวิชาที่มีการสอนในระบบ UBU LMS แบบสมบูรณ์  

ซึ่งปัจจุบันมีเกณฑก์ าหนดความสมบูรณ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ UBU LMS จ านวน 3 ข้อ คือ           ข้อ 
1) เป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระบบ UBU LMS ข้อ 2) เป็นรายวิชาที่มีสื่อการสอนในลักษณะของ Video/Infographic 
หรือสื่ออ่ืน ๆ ประกอบการเรียนการสอนให้มีความชัดเจน และเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และ     ข้อ 3) เป็นรายวิชาที่มี 
Pre Test/Post Test แบบวัดความรู้ และสามารถประเมินผู้เรียนก่อนและหลังการเรียนได้ 
แนวทางการปรับปรุง: ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายร่วมกับกองบริการการศึกษาในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ในรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS ให้สมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และรวบรวมข้อมูลรายวิชาที่
ท าการเรียนการสอนใน Platform อ่ืนๆ ที่มีการเรียนการสอนเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

การด าเนิน... 
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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 9  6  15  2  1  -    18 83.33  
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU 
LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษท่ี 21 

3  1  4  2  -    -    6 66.67  

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

6  5  11  -    1  -    12 91.67  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล - - 19.1588 16.5546 19.1588 16.5546 - 86.41 86.41 
1. โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้  UBU 
LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 

- - 9.6649 7.9006 9.6649 7.9006 - 81.75 81.75 

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และ
ความปลอดภัยของการให้บริการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐาน 

- - 9.4939 8.6540 9.4939 8.6540 - 91.15 91.15 

 

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   
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   973 

ร้อยละ   100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย  100 100 100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  100 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6... 



43 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
1. มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ 
2. มีโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีตอบสนองต่อความต้องการของ
บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
3. มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green 
Metric * 
หมายเหตุ: เป็นคะแนนจากการประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด 

6,150 6,500 8,225 100 
 

 
2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาต่อ
โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

88.20 92.00 86.03 93.51 
 

 
3. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
ภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
หมายเหตุ: 
จ านวนครั้งการเกิดอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัย 
ปี 2560 จ านวน 107 ครั้ง 
ปี 2561 จ านวน 118 ครั้ง 
ปี 2562 จ านวน 43 ครั้ง 
ปี 2563 จ านวน 25 ครั้ง 
ปี 2564 จ านวน 16 ครั้ง 
ปี 2565 จ านวน 14 ครั้ง 

100 10 87.50 100 
 

 

ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 100 97.84 
หมายเหตุ: * เป็นตัวช้ีวัดท่ีด าเนินงานต่อในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 
 
 
 

การด าเนินงาน... 
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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 

7  7  14  1  4  1  20 70.00  

1. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทาง
กายภาพของมหาวิทยาลัย 

5  4  9  1  3  1  14 64.29  

2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและ
ระบบจราจรอัจฉริยะ 

2  -    2  -    1  -    3 66.67  

3.  โครงการการอ นุรั ก ษ์และ ฟ้ืน ฟูแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืนและการใช้
ทรัพยากรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

-    3  3  -    -    -    3 100  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- - 94.4152 46.1288 94.4152 46.1288 - 48.86 48.86 

1. โครงการปรับปรุ งและพัฒนาระบบทาง
กายภาพของมหาวิทยาลัย 

- - 79.0306 31.4453 79.0306 31.4453 - 39.79 39.79 

2. โครงการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนและระบบ
จราจรอัจฉริยะ 

- - 14.3098 13.8101 14.3098 13.8101 - 96.51 96.51 

3. โครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากร 
ธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

- - 1.0748 0.8735 1.0748 0.8735 - 81.27 81.27 

 

โครงการหลักด้านมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

 โครงการหลกัด้านมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

 
ตัวชี้วัด 

 
ประเภท 

โครงการการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
อย่างย่ังยืนและการใช้
ทรัพยากรที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ทางกายภาพของ

มหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนา
ระบบขนส่ง

มวลชนและระบบ
จราจรอจัฉริยะ 

1.  ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดต่อประชากร
ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย 

แผน 840   
ผล 621   

ร้อยละ 100   
2.  ร่องรอยคาร์บอน (Carbon footprint) ต่อ
ประชากรในมหาวิทยาลัย 

แผน 0.94   
ผล 0.70   

ร้อยละ 100   
3. ปริมาณน้ าเสียที่น ากลับมารีไซเคิล แผน 15,000   

ผล 47,117   
ร้อยละ 100   

4. ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจวิเคราะห์ตามมาตรฐาน
น้ าท่ีผ่านการบ าบัด 

แผน ผ่าน   
ผล ผ่าน   

ร้อยละ 100   
แผน  88.00  
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 โครงการหลกัด้านมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

 
ตัวชี้วัด 

 
ประเภท 

โครงการการอนุรักษ ์
และฟื้นฟูแหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติฯ
อย่างย่ังยืนและการใช้
ทรัพยากรที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
ทางกายภาพของ

มหาวิทยาลัย 

โครงการพัฒนา
ระบบขนส่ง

มวลชนและระบบ
จราจรอจัฉริยะ 

5. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษา
ต่อโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่ง
อ านวยความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

ผล  86.03  
ร้อยละ  93.51  

6. จ านวนอาชญากรรมเกดิขึ้นภายในมหาวิทยาลยั แผน   0 
ผล   1 

ร้อยละ   99.00 
7. จ านวนครั้งของการเกดิอัคคีภัย แผน   0 

ผล   1 
ร้อยละ   99.00 

8. จ านวนอุบัติเหตุจราจรที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย
ไม่สูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด 

แผน   10 
ผล   8 

ร้อยละ   100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย  100 93.51 99.33 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  97.61 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ 
1. ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
2. บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูง มีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
3. บุคลากรมีคุณลักษณะตามค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตราก าลังเป็นไปตาม
กรอบอัตราก าลัง 

100 90.00 100 100 
 

 
2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทางวิชาการ
ต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ศ. รศ. ผศ.) 

44.17 50.00 44.81 89.62 
 

 
3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
ระดับสมรรถนะของต าแหน่ งเป็นไปตามระดับ
สมรรถนะที่คาดหวัง 

74.43 80.00 0.00 0.00 
 

 
4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย * 71.71 76.00 0.00 0.00 

 

 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 98.58 47.41 

หมายเหตุ: * เป็นตัวช้ีวัดท่ีด าเนินงานต่อในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ปัญหา... 
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ปัญหา/อุปสรรค 

ตัวชี้วัด: ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะของต าแหน่งเป็นไปตามระดับสมรรถนะ
ที่คาดหวัง ไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักยังอยู่ระหว่างจัดท าเครื่องมือการประเมินทักษะและ
ประเมินผลองค์ความรู้ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ตัวช้ีวัด: ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ไม่บรรลุเป้าหมายเนื่องจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักยัง
อยู่ระหว่างการออกแบบแบบสอบถาม และก าหนดข้อค าถามเพ่ือประเมินความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

แนวทางการปรับปรุง: กองการเจ้าหน้าที่ ศึกษารูปแบบการประเมินทักษะตามเกณฑ์การประเมินองค์ความรู้ และ
จัดท าเครื่องมือการประเมินทักษะเพ่ือใช้ในการวัดองค์ความรู้ รวมทั้ง ศึกษาข้อค าถามในการใช้ประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และบริบทของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้ในการจัดท าแบบส ารวจ
ความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และสรุปผลประเด็นที่มีผลกระทบต่อความผูกพันของบุคลากร 

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 26  10  36  3  -    4  43 83.72  
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 26  10  36  3  -    4  43 83.72  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผน่ดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ - - 17.4978 7.3060 17.4978 7.3060 - 41.75 41.75 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล - - 17.4978 7.3060 17.4978 7.3060 - 41.75 41.75 

 

โครงการหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 

ตัวชี้วัด 
 

ประเภท 
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรบุคคล 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
1. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะ
ของต าแหน่งเป็นไปตามระดับสมรรถนะที่คาดหวัง 

แผน 75 
ผล 0 

ร้อยละ 0.00 
2. ร้อยละของจ านวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการอบรมหรือพัฒนา
ทักษะด้านการบริหาร ตามแผนพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

แผน 80.00 
ผล 67.27 

ร้อยละ 84.09 
3. ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการ/
วิชาชีพตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

แผน 50.00 
ผล 59.51 

ร้อยละ 100 
4.  ร้อยละของจ านวนสายสนับสนุนที่ ได้ รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

แผน 50.00 
ผล 54.96 

ร้อยละ 100 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  78.26 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8… 
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ยุทธศาสตร์ที่ 8 มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 
1. มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและการพัฒนาในอนาคต 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. รายไดสุ้ทธิ (ล้านบาท) * 
(ตัวช้ีวัดเร่ิมด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
หมายเหตุ: ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของมหาวิทยาลัย ณ 31 
ตุลาคม 2565 (รวมค่าเส่ือมราคา) 
 
154.309614.11 
 

176.79 320 233.60 73.00 
 

 
2. เงินหมุนเวียนคงเหลือ (ลา้นบาท) 
(ตัวช้ีวัดเร่ิมด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

486.97 457 470.39 100 
 

 
3. เงินทุนส ารองสะสม (ล้านบาท) * 
(ตัวช้ีวัดเร่ิมด าเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

344.95 397 398.83 100 
 

 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 86.25 91.00 

หมายเหตุ: ข้อมูลด้านการเงิน ณ 30 กันยายน 2565 
หมายเหตุ: * เป็นตัวช้ีวัดท่ีด าเนินงานต่อในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 
 

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 6  4  10  3  -    -    13 76.92  
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและทางการเงิน 

6  4  10  3  -    -    13 76.92  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลัก 
เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ 

รวม 
งบประมาณ 

ต้ังแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบิกจ่าย 

ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณเทียบกับแผน 

ต้ังแผน เบิกจ่าย ต้ังแผน เบิกจ่าย แผ่นดิน รายได้ ท้ังหมด 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน - - 78.9464 19.5193 78.9464 19.5193 - 24.72 24.72 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน
งบประมาณและทางการเงิน 

- - 78.9464 19.5193 78.9464 19.5193 - 24.72 24.72 

โครงการ... 
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โครงการหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

 
ตัวชี้วัด 

 
ประเภท 

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
ด้านงบประมาณและทางการเงิน 

(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 
1. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอื่น 

 

 
 

แผน 1,068.0000 ลา้นบาท 
ผล 1,024.9202 ล้านบาท 

1) ค่าธรรมเนียมการศกึษา 539.2017 ล้านบาท 
2) รายได้จากแหล่งอืน่ 485.7185 ล้านบาท 

ร้อยละ 95.97 

 
2. จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

 

 
 

 

แผน ลดลง 6.50 ล้านบาท 
ผล ลดลง 4.54 ล้านบาท 

ร้อยละ 69.88 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายของงบด าเนินงาน คิดเฉพาะรายจ่าย

ประจ าท่ีมีการด าเนินงานต่อเน่ือง ไม่นับรวม
ประเภท โครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ 
และโครงการท่ีได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
งบประมาณภายนอกท่ีมีลักษณะวิจัยและบริการ
วิชาการ  

3. สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง 

 
 

แผน 0.0314 
ผล 0.0312 (ลดลง 0.0002) 

1) ค่ากระแสไฟฟ้า ท้ังหมด 55.0967 ล้านบาท 
2) รายรับท้ังหมด 1,768.5375 ล้านบาท 
 

ร้อยละ 100 

4. สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง 
 

 
 

แผน 0.4174 
ผล 0.3890 

1) ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร ท้ังหมด 687.99 ล้านบาท 
2) รายรับท้ังหมด 1,768.5375 ล้านบาท 

ร้อยละ 100 

ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  91.46 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
เป้าประสงค์ 
1. เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
2. มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
4. สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์ 
 ผลปี 2564 เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน ร้อยละการบรรล ุ
1. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการ
บริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) 
ตั้งแต่ 200 คะแนนข้ึนไป 
( ปี งบประมาณ พ.ศ .  2563 คณะเภสั ชศาสตร์  คณะ
เกษตรศาสตร์  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ) 

4 
หน่วยงาน 

7 
หน่วยงาน 

4 
หน่วยงาน 

57.14 

 

 
2. ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings 
ของ THE * 

201-300 201-300 601–800 33.33 
 

 
ร้อยละการบรรลุผลการด าเนินงาน 90.00 45.24 

หมายเหตุ: * เป็นตัวช้ีวัดท่ีด าเนินงานต่อในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
ตัวชี้วัด: ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings ของ THE พบว่ายังมีผลการด าเนินงานที่ไม่มี Impact 
มาก ทั้งที่เกี่ยวข้องกับด้านผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ SDG การเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณะ หรือผลการ
ด าเนินงานที่ยังไม่สะท้อนต่อชุมชน สังคม รวมทั้งมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยในระดับ Q1-Q2 ที่ลดลงในกลุ่มสาขา
ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีผลต่อการประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของ SDG ในแต่ละด้าน โดยเฉพาะ 
SDG4 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ และ SDG11 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านเมืองและ
ชุมชนที่ยั่งยืน  
 
 
 
 
 

การด าเนินงาน... 
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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 

30  9  39  7  4  1  51 76.47  

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้
หลักธรรมาภิบาล 

19  5  24  5  2  1  32 75.00  

2. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน 

11  4  15  2  2  -    19 78.95  

 

สรุปแผนผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการหลักตามแผนยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์/โครงการหลกั 
เงินงบประมาณแผ่นดนิ เงินรายได ้

รวม 
งบประมาณ 

ตั้งแผน 

รวม 
งบประมาณ 

เบกิจ่าย 

ร้อยละการเบกิจา่ย
งบประมาณเทียบกบัแผน 

ตั้งแผน เบกิจ่าย ตั้งแผน เบกิจ่าย แผ่นดิน รายได ้ ทั้งหมด 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่
ความเป็นเลิศ 

- - 175.9000 113.1916 175.9000 113.1916 - 64.35 64.35 

1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

- - 168.2345 108.0435 168.2345 108.0435 - 64.22 64.22 

2 .  โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพแ ล ะ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

- - 7.6654 5.1481 7.6654 5.1481 - 67.16 67.16 

 

โครงการหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงินตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 
 

ตัวชี้วัด 

 
 

ประเภท 

โครงการหลักด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
(ร้อยละการบรรลุเทียบกับค่าเป้าหมาย) 

โครงการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภายใต้

หลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ

ปฏิบัตงิาน 
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment: ITA)  

แผน 85.00  
ผล 88.97  

ร้อยละ 100  
2. ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน (55/70) 

แผน  80.00 
ผล  78.38 

ร้อยละ  97.98 
3. ร้อยละความส าเร็จของค ารับรองการปฏิบัติราชการผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (OKRs) 

แผน  80.00 
ผล  65.22 

ร้อยละ  81.53 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการย่อย  100 81.53 
ร้อยละเฉลี่ยตัวชี้วัดภายใต้โครงการหลัก  93.17 

 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สิ้นไตรมาส 
ที่ 4 และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 

ที่ประชุม... 
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   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
-  มอบมหาวิทยาลัยจัดท าแผิป ับป ุงาา ด าเนิิิงาิของยุทธศาสต ์ที่ ๒ ส ้างงาิวิจัยและ

ิวัตา  มที่ตอบโจทย์ท้องถิ่ิ และพัฒิาสู่ ะดับสาาล ยุทธศาสต ์ที่ ๗ บ ิหา และพัฒิาท ัพยาา มิุษย์อย่างเนป็ิ
 ะบบและมีป ะสิทธิภาพ และยุทธศาสต ์ที่ ๙ บ ิหา องค์า สู่ความเนป็ิเนลิศ เนพ่ือให้าา ด าเนิิิงาิบ  ลุเนป้าป ะสงค์
และเนป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ที่า าหิดไว้ โดยเนฉพาะใิยุทธศาสต ์ที่ ๗ บ ิหา และพัฒิาท ัพยาา 
มิุษย์อย่างเนป็ิ ะบบและมีป ะสิทธิภาพิั้ิ คว พิจา ณาาา พัฒิาทัาษะด้าิาา บ ิหา ให้แา่ผู้บ ิหา ทุา ะดับ
 วมทั้งาา พัฒิาบุคลาา เนพ่ือเนต ียมความพ ้อมใิาา เนป็ิผู้บ ิหา และมีศัายภาพเนพ่ือสิับสิุิความส าเน ็จของ
วิสัยทัศิ์และยุทธศาสต ์ของมหาวิทยาลัย  และาา พัฒิาบุคลาา ให้มีสม  ถิะสูงขึ้ิสอด ับาับบ ิบทที่
เนปลี่ยิแปลงไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๔.๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ 
              ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  

    พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2564 
วันที่ 7 กันยายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕๖6 และคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/๒๕๖4 วันที่ ๒5 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
ปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2566 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย                  
ธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2565 และการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแต่งตั้งให้ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ และให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนไม่เกินสี่ท่าน เป็นกรรมการ และที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 
และที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 พิจารณาให้ความเห็นชอบ                          
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลั ย ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. ๒๕๖๕ (เพ่ิมเติม)  
 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สิ้นไตรมาส 4  
 

กองแผนงาน... 
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กองแผนงานได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ณ สิ้นไตรมาส 4 ก าหนดให้จัดส่งภายใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2565 โดยผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยคณะ/หน่วยงานที่จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด 
(ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2565) จ านวน 5 หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 29.41 และ     
คณะ/หน่วยงานด าเนินการจัดส่งผลการด าเนินงาน จ านวน 15 หน่วยงาน จากทั้งสิ้น 17 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
88.24 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2565) ผลการด าเนินงานโดยสรุปมีดังนี้  

       

ประเภทแผน/ประเด็นความเสี่ยง 
สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงได้ 

ยังไม่สามารถยอมรับ
ความเสี่ยงไม่ได้ 

ผลรวม
ทั้งหมด 

แผนบริหารความเสี่ยง  24 9 33 
1. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ) 9 1 10 
2. ด้านกฎหมาย ระเบียบฯ/การป้องกันการทุจริต 1 - 1 
3. ด้านการบริหารจัดการ  9 8 17 
4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 5 - 5 

แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 34 7 41 
1. ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ) 10 2 12 
2. ด้านกฎหมาย ระเบียบฯ/การป้องกันการทุจริต 7 - 7 
3. ด้านการบริหารจัดการ  15 5 20 
4. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 - 2 

ผลรวมทั้งหมด 58 16 74 
 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 ตุลาคม 2565) 
 *หมายเหตุ ด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ การบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์/การบริหารหลักสูตร/วิจัย/บริการวิชาการ/บุคลากร/
การให้บริการ/ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  
1. ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด คือ ภายใน 

10 วันหลังสิ้นไตรมาส โดยรายงานผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง และตัวบ่งชี้ความเสี่ยงตามแผนการ
ด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ และหากไม่สามารถด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด ให้รายงาน
ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหามายังกองแผนงานด้วย และขอให้คณะ/หน่วยงานที่ยังไม่ได้
ด าเนินการอัพโหลดเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงานทั้งในระดับคณะ/หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ใน 
Google drive ให้เร่งด าเนินการอัพโหลดเอกสารประกอบการด าเนินงานภายในเดือนตุลาคม 2565 เพ่ือใช้
ประกอบการรายงานผลการด าเนินงานฯ 

2. ส าหรับประเด็นความเสี่ยงที่ผลการด าเนินงาน ที่อาจจะไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดและไม่สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง สาเหตุหรือปัจจัยของ
ความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย เพ่ือประกอบการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ต่อไป ให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได ้

 

๒. ระดับมหาวิทยาลัย... 
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๒. ระดับมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยมีประเด็นความเสี่ยงที่มีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด แต่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 3 ประเด็นความเสี่ยง และมีประเด็นความเสี่ยง
ที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 2 ประเด็นความ
เสี่ยง สรุปได้ดังนี้ 
 

ประเภทแผน ประเด็นความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบหลัก ผลการด าเนินงาน 
แผนบริหาร 
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของ
ตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจ
ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผล
ต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 
การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้าง
การสร้างนวัตกรรม  

ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา/ส านักงาน

ส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

1.1 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
และยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยง
ได้  
1.2 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด
และสามารถยอมรับความเสี่ยงได้ 

ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษามีแนวโน้มลดลง  

กองแผนงาน สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
และยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยง
ได้  

แผนการ
ปรับปรุง

ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณ
แผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน และการใช้จ่าย
งบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผล
ใ ห้ ถู ก ป รั บ ล ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และ
ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้  

ค ว า ม เ สี่ ย ง ด้ า น ร ะบ บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ 

กองแผนงาน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และ
ยังไม่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้  

ความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงของระบบ
สารสนเทศเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินที่
ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ  

กองคลัง/ 
กองบริการ

การศึกษา/กองการ
เจ้าหน้าที่/ส านักงาน
กฎหมายและนิติการ 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
แต่สามารถยอมรับความเสี่ยงได้  

 
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ สิ้นไตรมาส 4 สรุปได้ดังนี้  

ประเด็นความเสี่ยง/ 
ผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง  สรุปผลการประเมิน 

1. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง 
1.1 ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่

ก าหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม  
(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริ การวิชาการและท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
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ประเด็นความเสี่ยง/ 
ผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง  สรุปผลการประเมิน 

การติดตามข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า 
ในรอบ 5 ปีการศึกษา 
(ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 

 ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 วิธีการจัดการความ 
เสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 

1. ส านักงานพัฒนานักศึกษา ก าหนดแผนการ
ด า เนินงานในการก ากับติดตามข้อมูลการ เป็น
ผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษา 

2. ส านักงานพัฒนานักศึกษา ออกแบบการจัดเก็บ
ข้อมูล และด าเนินการติดตามรวบรวมข้อมูลการเป็น
ผู้ประกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษา
ร่วมกับคณะ ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 

3. ส านักงานพัฒนานักศึกษารายงานผลการ
ด าเนินงานมายังกองแผนงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4 

4. ส านักงานพัฒนานักศึกษาและคณะ/หน่วยงาน 
ก าหนดแนวทางในการติดตามข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็น
ผู้ประกอบการในปีถัดไป 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ มีผลการด าเนินงาน ระดับ 
3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 
2565 
 
ผลการด าเนินงาน 
นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ปี
การศึกษา 2559 – 2563 จ านวน 
2,038 คน จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
(ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา) 
ที่รายงานในระบบ CHE QA Online รอบ
ปีการศึกษา 2564 จ านวน 12,508 คน 
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ  16 . 30  ต่ า ก ว่ า ค่ า
เป้าหมาย ร้อยละ 6.70  

ยังไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้    

ส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบันในการเป็นผู้ประกอบการ 
(ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง                

คิดเป็นร้อยละ 100 ได้แก่ 
1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาคธุรกิจ เอกชน
ที่มีแผนการส่ง เสริมการเป็นผู้ประกอบการของ
นักศึกษา เช่น ธนาคารออมสิน SMEs Bank  

  2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดตั้งชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์และ
ชมรมท่ีเกี่ยวข้องกับ startup  

  3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สนับสนุน
การจัดตั้งบริษัทจ าลอง 

  4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดฝึกอบรม
ให้ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการและกิจกรรม
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 

5. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯก ากับ
ติดตามจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นผู้ประกอบการ กับคณะ/  
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ประเด็นความเสี่ยง/ 
ผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง  สรุปผลการประเมิน 

หน่วยงาน และรายงานต่อกองแผนงานในไตรมาสที่ 2 
3 และ 4   

  

งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ด าเนินการแล้วเสร็จ 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง              
คิดเป็นร้อยละ 60 ได้แก่  
   1.  ส านักงานส่ งเสริมบริหารงานวิจัยฯจัดท า
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การรับรอง
กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์บริการ
วิชาการและศูนย์ความเชี่ยวชาญ เ พ่ือให้กลุ่มที่
ศักยภาพยื่นขอรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ 

2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯจัดอบรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการท างานบริการ
วิชาการด้านให้แก่บุคลากร เช่น โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการวิเคราะห์ปัญหาภาคอุตสาหกรรม 
(หลักสูตร shindan)  

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงานของผู้ เข้ าร่วมของแต่ละคณะ/
หน่วยงานในการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า
โครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 
  อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ได้แก่  

1. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯก ากับติดตาม
งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้าง
ผู้ประกอบการจากคณะ/หน่วยงาน รายงานต่อ
คณะกรรมการบริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ ใน
ไตรมาสที่ 2 3 4  และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ให้กับกองแผนงาน 
2. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ มาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานปี
ถัดไป 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 งบประมาณจากแหล่ง
ทุ น ภ า ย น อ ก ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง
ผู้ ประกอบการ/ธุ รกิ จ ใหม่  มี ผลการ
ด าเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
20 ในปีงบประมาณ 2565   
 
ผลการด าเนินงาน 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า 
งบประมาณจากแหล่ งทุ นภายนอก
สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจ
ใหม่ จ านวน 38 ,455,440.00 บาท 
จากรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการ
บริการด้านบริการวิชาการ* จ านวน 
152 ,055 ,756 บาท คิดเป็นร้อยละ 
25.29 (ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20) 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย ร้อยละ 5.29 
(ท่ีมา : *ข้อมูลรายจ่ายจริงเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 ณ สิ้นไตรมาส 4)  

สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

 

 

 

ประเด็น... 
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ประเด็นความเสี่ยง/ 
ผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง  สรุปผลการประเมิน 

  1.2 ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง  (ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน) 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 6 วิธีการจัดการความเสี่ยง          
คิดเป็นร้อยละ 75 ได้แก่  
   1. กองแผนงาน พิจารณาข้อเสนอแนะ และสรุปผล
การด าเนินงานการหารายได้ของปีที่ผ่านมา วิเคราะห์
ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา ในกรณีท่ีค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อยลงอัน
เป็นผลเนื่องมาจากจ านวนนักศึกษาลดลง และสรุป
แนวทางในการหารายได้จากแหล่งอื่น 
  2. กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนด
แนวทางการปรับปรุงผลการด าเนินงานของปีที่ผ่านมา 
(ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการจัดสรร ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ร้อยละ 87.65 ของ
ประมาณการ) 
  3. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการวางแผนการรับ
นักศึกษาเชิงรุก เพ่ือให้ได้รายรับจริงให้เป็นไปตาม
ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตามที่
ก าหนด และแผนการหารายได้จากแหล่งอื่นตามแนว
ทางการปรับผลการด าเนินงานที่ก าหนด 
  4. กองแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับคณะ/
หน่วยงาน และถ่ายทอดค่าเป้าหมายโดยการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปี
งบประมาณ 2565 
  5. กองแผนงานติดตามผลการด าเนินงานของคณะ/
หน่วยงาน ตามแผนการหารายได้(ค่าธรรมเนียม
การศึกษาท่ีได้รับการจัดสรร และรายได้จากแหล่งอ่ืน)  
  6. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก สรุปผลด าเนินการตาม
แผนการหารายได้ และจัดส่งกองแผนงานตามก าหนด 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 วิธีการจัดการความเสี่ยง                
คิดเป็นร้อยละ 25 ได้แก่  
    1. กองแผนงาน สรุป วิเคราะห์ และรายงานผล
การด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

    2. กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น า
ข้อเสนอแนะมาจัดท าแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน
ในครั้งต่อไป 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 ร้อยละของรายรับจริง
รายได้ จากแหล่ ง อ่ืน  นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเทียบกับ
แ ผ น ก า ร ห า ร า ย ไ ด้ จ า ก แ ห ล่ ง อ่ื น
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน : 
ร้อยละของรายรับจริงรายได้จากแหล่งอ่ืน 
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน  485,718,476 บาท เมื่อเทียบ
กับแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน 482,793,214 บาท คิดเป็น
ร้อยละ  100.61 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด (ร้อยละ 85) 

 
 
 
 
 

 
 

 

สามารถด าเนินการได้
ตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด แต่ยังไม่
สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัย
มีความตระหนักถึง
เสถียรภาพทางการเงิน 

ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2 ร้อยละของรายรับจริง
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อเทียบกับ
ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา  
ผลการด าเนินงาน : 
ร้อยละของรายรับจริงจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา จ านวน 539,201,715 บาท 
เมื่อเทียบกับประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 
585,822,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 
92.04 สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
(ร้อยละ 90) 
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ประเด็นความเสี่ยง/ 
ผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง  สรุปผลการประเมิน 

 ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 3 อัตราการเพ่ิมข้ึนของ
รายได้ทั้งหมด (ค่าเป้าหมายเพ่ิมข้ึนร้อยละ 
2.50) 
ผลการด าเนินงาน : อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายได้ทั้งหมด จากรายได้ทั้งหมด
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จ านวน
1,024,920,190.95 เทียบรายได้
ทั้งหมดของปีที่ผ่านมา จ านวน 
893,073,900 คิดเป็นร้อยละ 14.76
สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 
2.50) 

 

2. แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 ประเด็นความเสี่ยง 
    2.1 ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน และการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ 
อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน) 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 4 วิธีการจัดการความเสี่ยง                 

คิดเป็นร้อยละ 66.67 ได้แก่  
๑. กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
      ๑.๑ กองแผนงาน/คณะ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบ ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบ
รายจ่ายลงทุน ร่วมกันจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการเบิกจ่าย และยืนยันความพร้อมในการ
ด าเนินการอย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารลงนาม
รับรอง 
      ๑.๒ กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบรายจ่ายประจ าตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีรัฐบาลก าหนด 
   ๒. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน 
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้กับคณะ/หน่วยงาน  
   ๓. กองแผนงาน จัดท ามาตรการ และแนวทางการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ๑ การก่อหนี้ผูกพันครบทุก
รายการ ภายในไตรมาสที่ ๑ 
ผลการด าเนินงาน 
ณ สิ้นไตรมาส 4 มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรงบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง
รายการเพิ่มข้ึนอีก 7 รายการ รวมทั้งสิ้น 
125 รายการ ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน
ครบทุกรายการ จ านวน 125 รายการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดให้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันครบทุก
รายการภายในไตรมาส 1 

ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามตัว
บ่งชี้ความเสี่ยงที่
ก าหนด แต่สามารถ
ยอมรับความเสี่ยงได้ 
แต่เพ่ือเป็นการก ากับ
และควบคุมความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลให้การใช้
จ่ายงบประมาณไม่มี
ประสิทธิภาพถูกปรับ
ลดงบประมาณแผ่นดิน 
จึงก าหนดเป็นแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี ๒ การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ภาครัฐ* 
ผลการด าเนินงาน :  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ได้รับงบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง ทั้งสิ้น 749,120,317.53 
บาท (ได้รับงบประมาณกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 

 



59 
 

ประเด็นความเสี่ยง/ 
ผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง  สรุปผลการประเมิน 

๔. กองแผนงานติดตามการด าเนินงาน 
  ๔.๑ คณะ/หน่วยงานรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือน (ช่วงเดือน
ตุลาคม – ธันวาคม 2564) เพ่ือให้กองแผนงาน
ด าเนินการสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการด าเนินงาน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน   

   4.2 กองแผนงานติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕65 กับคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยติดตามผลการเบิกจ่าย
เป็นรายไตรมาส หากหน่วยงานใดไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด จะด าเนินการตาม
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย ต่อไป 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 วิธีการจัดการความเสี่ยง  
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ได้แก่  
   1. กองแผนงานรายงานผลการด าเนินงานเบิกจ่าย
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายฯ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นไตรมาส 
   2. กองแผนงานน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และปรับปรุงมาตรการ
และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
ในปีถัดไป 

รายการ เงินเพิ่มเงินเดือนและเงินปรับ
ระดับ จ านวน 5,085,817.53) เบิกจ่าย 
734,014,891.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 
97.98 สูงกว่า เป้าหมายในภาพรวมที่
รัฐบาลก าหนดร้อยละ 4.98 (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 93.00) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.2 ความเสี่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ียังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ  
      (ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน) 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ 1 วิธีการจัดการความเสี่ยง                   
คิดเป็นร้อยละ 14.29 คือ กองแผนงานทบทวน
ค าอธิบายตัวชี้วัดร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน และตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งประชุมสร้างความชัดเจน
ของค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และปฏิทินการด าเนินงาน และ
ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การก ากับติดตามและประเมินผล 1 
ระบบ 
ตัวบ่งชี้ย่อยท่ี 2 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับ
ติดตามและประเมินผลไม่น้อยกว่า ระดับ 
3.51 
 
 

ยังไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลงอยู่
ในระดับท่ียอมรับได้    
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ประเด็นความเสี่ยง/ 
ผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง  สรุปผลการประเมิน 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ 4 วิธีการจัดการความ 
เสี่ยง   คิดเป็นร้อยละ 57.14 ได้แก่  
   1. กองแผนงานร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลัย จัดท าข้อมูลพื้นฐาน (Common Data 
Set) เพ่ิมเติม เพ่ือประกอบการจัดท าระบบสารสนเทศ
เพ่ือการก ากับติดตามและประเมินผล 
    2. กองแผนงานพัฒนาและออกแบบระบบ
สารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตามและประเมินผล 
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย 
    3. ทดสอบและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการ
ก ากับติดตามและประเมินผล ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก 
ระดับมหาวิทยาลัย 
    4. เปิดใช้งานระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับ
ติดตามและประเมินผล ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2, 3 และ 4 
  ยังไม่ได้ด าเนินการ 2 วิธีการจัดการความเสี่ยง คิด 
เป็นร้อยละ 28.57 ได้แก่  
   1. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตามและประเมินผล         
ณ สิ้นไตรมาส 2 และ 4 
   2. รายงานผลการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลที่เชื่อมต่อกับแผนปฏิบัติการประจ าปี ต่อ
คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายฯ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะและน าไปปรับใช้ในปีถัดไป 

ผลการด าเนินงาน :  
อยู่ระหว่างทดสอบและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของผู้ใช้งานในแต่ละฐานข้อมูล และจะ
สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2565 และจะเปิดใช้งานระบบ
ได้ภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 
2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๒.๓ ความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ  
(ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง กองบริการการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ) 
ด าเนินการแล้วเสร็จ 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง              
คิดเป็นร้อยละ 83.33 ได้แก่  
  1. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับ
กองการเจ้าหน้าที่ ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี และเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

จ านวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่เกิดจาก
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
สารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
จ านวน 0 ครั้ง (หากตรวจสอบพบและ
ด าเนินการแก้ไขก่อนการเบิกจ่ายเงิน จะ
ไม่นับว่าเป็นความผิดพลาดฯ) 
 

ผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด แต่สามารถ
ด าเนินการแก้ไขได้ทัน 
จึงสามารถยอมรับ
ความเสี่ยงได้ 

 
 

 

ประเด็น… 
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ประเด็นความเสี่ยง/ 
ผลการด าเนินงานตามวิธีการจัดการความเสี่ยง 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ความเสี่ยง  สรุปผลการประเมิน 

  2. ทบทวนแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน และซักซ้อม
ความเข้าใจและแนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ในการ
ด าเนินการตามประกาศ 
  3. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับ
กองการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
และแจ้งเวียนให้กับผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน  
  4. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
ระหว่างกองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลัง
กับกองการเจ้าหน้าที่  
   - กองคลัง/กองบริการการศึกษา เกี่ยวกับข้อมูล
นักศึกษา 
   - กองคลัง/กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูล
เงินเดือน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และส านักงาน
กฎหมายและนิติการ เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษ
ทางวินัย 
  5. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และกองคลังกับ
กองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
อ านาจในการลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน 
และการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้ข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศกลางร่วมกัน 

 อยู่ระหว่างด าเนินการ 1 วิธีการจัดการความเสี่ยง              
คิดเป็นร้อยละ 16.67 คือ กองคลังกับกองบริการ
การศึกษา และกองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ติดตาม 
ทบทวน และประเมินผลการด าเนินงานตามแนวปฏิบัติ 
ในไตรมาสที่ 2 – 4 

 

ผลการด าเนินงาน  
ความผิดพลาดในการจ่ายเงินทั้งบุคลากร
ภายในและบุคคลภายนอก ในคร าว
เดียวกัน จ านวน 2 ครั้ง แต่สามารถแก้ไข
ได้ทัน และผู้ได้รับการจ่ายเงินผิดพลาด
ด า เนินการโอนเงินคืนมหาวิทยาลั ย
เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ 30 กันยายน 
2565) (ค่าเป้าหมาย : 0 ครั้ง) (ที่มา : 
กองคลังรายงานข้อมูลจากการรายงานผล
การด าเนินงานตามแนวทางการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีปัญหา… 
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 โดยมีปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานและแนวทางการแก้ไขของผู้รับผิดชอบหลักระดับ
มหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงแ ละ 
การปรับปรุงควบคุมภายใน รายละเอียดดังนี้  
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง 

1.1 ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม  

(ผู้รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ บั ณ ฑิ ต
ผู้ประกอบการ 
  - ไม่มี -  

ส าหรับการประเมินตน เอง  รอบปี
ประเมิน 2565 ที่จะด าเนินการประเมิน
ในปี  2566 นั้ น  จะต้ อ ง ใช้ ข้ อมู ล
นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ ปี
การศึกษา 2560 – 2564 ซึ่งการ
ติดตามข้อมูลภาวการณ์มีงานท าของ
บัณฑิ ต  ปี ก า รศึ กษา  2564  กอ ง
แผนงานจะด าเนินการติดตามข้อมูล
ในช่ว ง เดือนพฤศจิกายน 2565 - 
มิถุนายน 2566 เ พ่ือประกอบเป็น
ข้อมูลของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ 
และส านั ก ง าน พัฒนานั กศึ กษา ได้
ด าเนินการจัดท าแผนการติดตามข้อมูล
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร 
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2566 เ พ่ือใช้
ติดตามข้อมูลนักศึกษาและบัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการเป็นระยะและต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันมากขึ้น 

ผู้รับผิดชอบหลัก ได้ด าเนินการพิจารณา
ทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง สาเหตุหรือ
ปัจจัยของความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและ
ค่าเป้าหมายของความเสี่ยง ใน (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 เพ่ือให้
สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ 

ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น
ภายนอกสนับสนุ นการสร้ า ง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
  - ไม่มี - 

  - ไม่มี - 1. ให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย
เร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง
ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการด าเนินการแล้ว  
2. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควร
ก า หน ด เ ป็ น ก า ร คว บคุ ม ภ า ย ใ นข อ ง
หน่วยงาน ในการก ากับติดตามผลการ
ด า เนินงาน เสนอต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อผลการด าเนินงานฯ ต่อไป  
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
3. มหาวิทยาลัย ควรพิจารณาก าหนดกล
ยุทธ์เชิงรุกในแผนการหารายได้จากแหล่ง
ทุ น ภ า ย น อ ก ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ในแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.2 ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง (ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน) 
1. การจัดอบรมระยะสั้นภายใต้
หลั กสู ต ร  Non Degree การจั ด
อบรมบริการวิชาการ หรือกิจกรรม
เ พ่ื อ ห า ร า ย ไ ด้  ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการได้เนื่องสถานการณ์การ
แพร่ ระบาดของ ไว รั ส โค โ รน่ า 
2019 (covid-19) บางกรณี ไม่มี
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ และบาง
กรณีมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด หรือ
ต่ ากว่าเกณฑ์ขั้นต่ า โดยได้มีการ
ประเมินความคุ้มค่าคุ้มทุนแล้ว จึง
ไม่สามารถจัดให้บริการดังกล่าวได้ 
จึ งมีการ เลื่ อนการจัดกิจกรรม
ดังกล่ าวไปจนกว่าจะกลับมาสู่
สถานการณ์ปกติ 
2. ผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ระลอกใหม่ที่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 
ท าให้รายได้จากแหล่งอ่ืนที่ก าหนด
และวางแผนงานไว้ ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย และท าให้รายได้ดังกล่าว
ลดลง 

1. ปรับรูปแบบกิจกรรมในการจัด
หลักสูตรอบรมเพ่ือหารายได้ โดยการ
สร้างหลักสูตรอบรมแนวใหม่ที่ตรงตาม
ความต้องการของผู้รับบริการ ทั้งใน
รูปแบบออนไลน์ และ ณ ที่ตั้ง  
2. ควรมีการวางแผนการหารายได้จาก
แหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพ่ิมข้ึน  
3.  ควร เ พ่ิมการสนับสนุนกิจกรรม
ส่งเสริมการหารายได้จากแหล่ง อ่ืน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เพ่ิมขึ้น อาทิ การสร้างความร่วมมือกับ
บริษัท/หน่วยงานภายนอกเพ่ิมมากขึ้น 
เ พ่ือสร้ า งความร่วมมือด้ านการจัด
การศึกษา ฝึกงาน/สหกิจศึกษา การ
สร้างกลุ่มวิจัยที่มีความเข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิม
ศั ก ย ภ า พ ท า ง ด้ า น ก า ร วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

 

1. ปรับรูปแบบกิจกรรมในการจัดหลักสูตร
อบรมเพ่ือหารายได้ โดยการสร้างหลักสูตร
อบรมแนวใหม่ที่ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับบริการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และ ณ 
ที่ตั้ง  
2. ควรมีการวางแผนการหารายได้จาก
แหล่ ง อ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพ่ิมข้ึน  
3. ควรเพ่ิมการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม
การหารายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ิมขึ้น อาทิ การ
สร้างความร่วมมือกับบริษัท/หน่วยงาน
ภายนอกเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือสร้างความร่วมมือ
ด้านการจัดการศึกษา ฝึกงาน/สหกิจศึกษา 
การสร้างกลุ่มวิจัยที่มีความเข้มแข็ง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
เป็นต้น  

2. แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 3 ประเด็นความเสี่ยง 
2.1 ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน และการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ 

อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย (ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน) 
1. รายจ่ายประจ า มีเงินเหลือคืน
คลังแผ่นดิน จ านวน 62,866 บาท 
เป็นเงินเหลือจ่ายจากโครงการ
พัฒนานักศึกษาและก าลังคนสู่การ
เป็ นผู้ ป ระกอบการนวั ตกรรม 
(Innovative entrepreneur) ด้าน
เทคโนโลยี อุตสาหกรรมอาหาร

1. รายจ่ายประจ า ให้คณะ วิทยาลัย 
ส านัก เร่งด าเนินกิจกรรม/โครงการ
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ หากมีเหลือจ่าย
จากการด าเนินงานจะได้ด าเนินการปรับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้การ
เบิกจ่ายทันในปีงบประมาณ  

ผู้รับผิดชอบหลัก ได้ด าเนินการพิจารณา
ทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง สาเหตุหรือ
ปัจจัยของความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและ
ค่าเป้าหมายของความเสี่ ยง ใน (ร่ าง ) 
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
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ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ฟังก์ชัน (functional food) และ 
อาหาร เป็นยา  (nutraceutical) 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ (คณะเกษตรศาสตร์)  เป็น
ผลมาจากด าเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการแล้วมีเงิน
เ ห ลื อ จ่ า ย ใ น ช่ ว ง ป ล า ย ปี
งบประมาณ 
2. รายจ่ายลงทุน มีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีเนื่องจากมีการ
โอนเปลี่ยนแปลงรายการในช่วงไตร
มาสที่  4 ท าให้เบิกจ่ายไม่ทันใน
ปีงบประมาณ 

2. รายจ่ายลงทุน ให้คณะ วิทยาลัย 
ส านัก เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่  1  และหากมี ค ว ามจ า เ ป็ น ต้ อ ง
เปลี่ยนแปลงรายการให้ด าเนินการให้
แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม เพ่ือให้การก่อ
หนี้ผูกพันและเบิกจ่ายแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 
 

๒๕๖6 เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 

2.2 ความเสี่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีท่ียังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ  
(ผู้รับผิดชอบ : กองแผนงาน) 

1. ส าหรับฐานข้อมูลด้านบุคลากร
และด้านการวิจัย ข้อมูลมีความ
ซับซ้อนมาก และยังขาดความ
เชื่อมโยงกันของ 2 ฐานข้อมูล ท า
ให้ การน าข้ อมู ล ไป ใช้ เ พ่ื อการ
น าเสนอยังไม่ครบถ้วน    
2. การตรวจสอบข้อมูลของฐาน
บุคลากรและการวิจัย ที่ยังไม่เป็น
ปัจจุบัน ท าให้ฐานข้อมูลที่ใช้เพ่ือ
การวิเคราะห์และน าเสนอผู้บริหาร 
ไม่เป็นปัจจุบัน   
3. การด าเนินงานจัดการข้อมูลตาม
ตัวชี้วัดแผนฯ แต่ละระดับ ข้อมูล
พ้ืนฐาน (แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
แผนปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด EdPEx 
หมวด 6 หมวด 7 ตัวชี้วัดการจัด
กลุ่ ม ส ถาบั น  เป็ น ต้ น )  ข้ อ มู ล
สา รสน เทศของมหาวิทยาลั ย 
(ข้อมูลด้านการเงิน ด้านบุคลากร 
ด้านนักศึกษา และด้านผลงานวิจัย) 
มีโครงสร้างของข้อมูลที่มีความ
ซับซ้อนแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้อง
ใช้ทักษะและความเชี่ยวชาญในการ
จัดการฐานข้อมูล และวิเคราะห์

1.  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ฐ า น ข้ อ มู ล แ ต่ ล ะ
ฐานข้อมูลตรวจสอบข้อมูล และส่งออก
ข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ีอให้
ผู้ พัฒนาระบบ ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูลอีกครั้ง และน าเข้าข้อมูลสู่ฐาน
ระบบกลาง ในการแปลงเป็นข้อมูลเพ่ือ
การน าเสนอ   
2. ต้องมีการก าหนด Common Data 
Set ที่ชัดเจนในแต่ละด้านตามความ
ต้องการของผู้ใช้งาน และก าหนดการ 
Data Cleansing ให้ถูกต้อง  สมบูรณ์  
ครบถ้วนของข้อมูล 
 

1. ให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย
เร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง
ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการด าเนินการแล้ว  
2. ผู้รับผิดชอบหลัก ได้ด าเนินการพิจารณา
ทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง สาเหตุหรือ
ปัจจัยของความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและ
ค่าเป้าหมายของความเสี่ ยง  ใน (ร่ าง ) 
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖6 เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 



65 
 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการแก้ไข ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่  (Big Data) 
พร้อมทั้งต้องพัฒนาระบบ (ระบบ
การจัดเก็บข้อมูลและรายงานผล , 
UBU Dashboard, KPIs 
Dashboard)  เ พ่ื อ ช่ ว ย จั ด ก า ร
ฐานข้ อมู ลดั ง กล่ า ว ให้ มี ค ว าม
เชื่อมโยง รองรับการน าข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ในหลากหลายมิติ ทั้งใน
ด้านการติดตามผลการด าเนินงาน
ในภาพรวม รวบรวม แยกแยะ
ข้อมูล พ้ืนฐานด้ านต่ าง  ๆ เ พ่ือ
วิเคราะห์และน าเสนอประกอบการ
ตัดสิ น ใจของผู้ บริ หาร  ซึ่ ง การ
ด า เ นิ น ง า น ค ว บ คู่ กั น ทั้ ง  2 
ก ร ะบ ว น ก า ร  จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ช้
ระยะเวลาพอสมควร ประกอบกับ
บุ ค ล าก รที่ มี ทั กษะและคว าม
เชี่ยวชาญในการจัดการฐานข้อมูลมี
อยู่อย่างจ ากัด อีกทั้งยังมีภาระงาน
ประจ าที่ต้องรับผิดชอบ จึงท าให้มี
ความล่าช้า และอาจมีผลกระทบ
ต่อคุณภาพของข้อมูลที่น าไปใช้งาน 

2.3 ความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ  
(ผู้รับผิดชอบ : กองคลัง กองบริการการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ) 

 - ไม่มี -  - ไม่มี - 1. ให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย
เร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง
ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากสิ้นสุด
ระยะเวลาการด าเนินการแล้ว  
2. ควรมีการก าหนดเป็นการควบคุมภายใน
ของหน่ วยงาน เ พ่ือก ากับติดตามการ
ด าเนินงาน และเพ่ือลดความผิดพลาดใน
การเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาและบุคลากร 
ที่เกิดจากการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

 
 
 
 
 

ปัญหา... 
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ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไขในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

 ปัญหาอุปสรรคในการด าเนนิงาน แนวทางการแก้ไข 
การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/
หน่วยงาน มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด (ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส) และล่าช้า
กว่าระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งอาจท าให้การสรุปผล
การด าเนินงานฯ ไม่ครบถ้วน/สมบูรณ์  

1. ขอให้ผู้บริหารคณะ/หน่วยงานก ากับติดตามการรายงานผลการ
ด าเนินงานของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุง
ควบคุมภายในของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานด้าน
การบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน  
2. หากไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด ให้รายงานข้อจ ากัด/
ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหามาด้วย 

การรายงานผลการด าเนินงานในแต่ละประเด็น
ความ เสี่ ย ง  มี ข้ อมู ล ในการรายง านผล การ
ด าเนินงานไม่ครบถ้วน ซึ่งจะต้องมีการรายงานผล
การด าเนินงานในแต่ละวิธีจัดการความเสี่ยง ผล
การประเมินความเสี่ยงให้ครบทุกวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง  

ผู้รับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงานในแต่ละวิธีการจัดการความเสี่ยง และการ
รายงานสถานการณ์ด าเนินงาน การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง  

ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/
หน่วยงาน บางหน่วยงานมีการจัดส่งล่าช้า และบาง
หน่วยงานยังไม่ได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการด า เนินงาน ทั้ ง ในระดั บคณะ/
หน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย อาจท าให้
รายงานผลการด าเนินงานขาดความน่าเชื่อถือ  

ขอให้ผู้รับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ที่ยัง
ไม่ได้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงาน ให้เร่งด าเนินการ
ตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ คือ ผู้รับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย ให้
จัดส่งเอกสารหลักฐานฯ พร้อมทั้งอัพโหลดไฟล์ใน Google drive และ
คณะ/หน่วยงาน ให้ด าเนินการอัพโหลดไฟล์ใน Google drive เพียง
อย่างเดียว  

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ  สิ้นไตรมาส 4 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่มี

ผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมการด าเนินงานทุกด้าน โดยความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน
ตามกฎระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) ที่หากเกิดเหตุการณ์อันมิพึงประสงค์ในความเสี่ยงด้านดังกล่าวแล้ว 
จะส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างมาก รวมทั้งประเด็นความเสี่ยงที่ผลการด าเนินงานไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่
ก าหนด และไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง 
สาเหตุหรือปัจจัยของความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาอีกครั้งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ มอบมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๔.๑.๒.๔  (ร่าง) นโยบาย... 
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  ๔.๑.๒.๔  (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุม 
    ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร น าเสนอท่ีประชุม 

เพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 
2565 มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมนิยามศัพท์เฉพาะ และการก าหนดประเด็นความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ของมหาวิทยาลัย (Risk Appetite : RA) ไว้ในนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้การบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยมีการค านึงถึงความก้าวหน้าควบคู่กับตระหนักในความ
เสี่ยง ที่อาจเกิดขึ้นได้ในการด าเนินการนั้นๆ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย ครั้งที่  
2/2565 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 มีข้อเสนอแนะให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
(Risk Appetite) ที่สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัย และพิจารณาปรับปรุง (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยง
และการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 มีมติให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) 
นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยพิจารณาเพ่ิมเติมนิยามศัพท์เฉพาะ และการก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของมหาวิทยาลัย 
(Risk Appetite : RA) จึงได้ก าหนด (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้  

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและ
การปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้  
“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“บุคลากร” หมายความว่า กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  
  บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน นักศึกษา  
  และให้หมาย รวมถึงบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยให้ 
  เป็นกรรมการ อนุกรรมการ หรือคณะท างานที่เก่ียวกับการ 
  บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยด้วย 
“ความเสี่ยง” หมายความว่า โอกาสหรือเหตุการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน หรือสิ่งที่ท าให้ 
  แผนงานหรือการด าเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  
  โดยก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต่อ 
  สถาบันอุดมศึกษา 
 

ข้อ 4 หลักการและวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สามารถปฏิบัติงานตามพันธกิจให้

บรรลุตามเป้าหมาย จึงควรมีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี และการควบคุมภายในที่เหมาะสม เพ่ือสร้างความ
มั่นใจว่าการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยจะตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล  

มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของทุก
ส่วนงานในมหาวิทยาลัย โดยมีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ใน
ประกาศนี้ ลดหรือปิดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงลดระดับความรุนแรงของผลกระทบหากเกิดเหตุจากปัจจัยเสี่ยงนั้น ๆ 
ส าหรับเป็นแนวทางในการควบคุมภายใน (Internal Control) อย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อไป 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง ให้มหาวิทยาลัย ส่วนงาน และบุคลากรด าเนินการโดยอิงกับมาตรฐาน 
COSO ERM 2017 ซึ่งอย่างน้อยให้ครอบคลุมประเภทความเสี่ยงใน ๔ ด้าน ได้แก่  

(๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
(๒) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk)  
(๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
(๔) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Compliance Risk)  
ข้อ 5 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มุ่งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรแบบ             

บูรณาการ โดยมีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตาม
หลักธรรมาภิบาล  

ข้อ 6 ค าประกาศระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)  
6.1 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) มหาวิทยาลัยมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าใน 

อาเซียนที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่สังคม และเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ตามวิสัยทัศน์
หรือเป้าหมายของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับปานกลาง (Medium Appetite) 

6.2 ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ (Operational Risk) เพ่ือให้กระบวนการปฏิบัติงานหรือ 
กระบวนการท างานของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักหรือล่าช้า จึงก าหนดระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับปานกลาง (Medium Appetite) 

6.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) มหาวิทยาลัยมีความมั่นคงทางการเงิน อันเกิดจาก 
การรักษาวินัยทางการเงินการคลังที่ดี จึงไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ที่ส่งผลให้วินัยทาง
การเงินการคลังเสียหาย 

อย่างไรก็ตามก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับปานกลาง (Medium Appetite) ในการ 
ลงทุนทางการเงิน เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีอัตราการเติบโตของรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยจะต้อง
สมดุลระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับและความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนอย่างเต็มที่อยู่เสมอ  

6.4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk) มหาวิทยาลัย   
ยืนหยัดในความถูกต้อง ซื่อตรง และมีมาตรฐานที่สูง สอดคล้องกับมาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณ และหลักธรรมาภิ
บาล  จึงไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ที่ส่งผลให้เกิดการด าเนินการที่ขัดกับกฎหมาย ระเบียบ 
แบบแผนที่ก าหนดไว้  

6.5 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นในการรักษาภาพลักษณ์และ 
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ที่สั่งสมจนเป็นที่เชื่อมั่นและเชื่อถือของสังคม ว่ามหาวิทยาลัยสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ประชาชนได้ จึงก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับต่ า (Low Appetite) ในการด าเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งที่เป็น
กิจกรรมทั่วไป และกิจกรรมด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่อาจส่งผลต่อ
ภาพลักษณ์และชื่อเสียงทางลบ และเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของสาธารณะ 

6.6 ความเสี่ยง… 
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 6.6 ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติ (Security and Disasters Risk) เพ่ือให้กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร และ
นักศึกษา จึงก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับต่ า (Low Appetite) ในสิ่งที่จะส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สิน และ
ไม่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Zero Appetite) ในสิ่งที่จะส่งผลเสียหายต่อชีวิต  

 ข้อ 7 มหาวิทยาลัยอาจก าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) อ่ืนใด ที่นอกเหนือจาก 
ข้อ 6 เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบท สถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อปัจจัยความเสี่ยงนั้น ๆ ได ้

 ข้อ 8 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกหน่วยงาน ต้องด าเนินการบริหารความเสี่ยงและ            
การปรับปรุงควบคุมภายในตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ รวมทั้ง
ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการด าเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 

ข้อ 9 ให้มีการติดตามประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถ
ติดตามผลการด าเนินงานและสามารถทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป  โดยก าหนดให้มีการ
รายงานผลการด าเนินงานทุกสิ้นไตรมาส ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  1) คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ 3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และก าหนดให้รายงานผลการ
ด าเนินงานต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 4  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อ 
(ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
    - มอบมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้อความใน (ร่าง) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุม

ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อ ๘ จากเดิมเป็น “หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกหน่วยงาน ต้อง
ด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในตามคู่มือการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุม
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้การด าเนินการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของการปฏิบัติงานปกติ และเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
ทุกคนได้รับรู้ มีส่วนร่วมในการด าเนินการและป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน” 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๔.๑.๒.๕  ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย ส านักบริหาร    
                    ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 
         - ขอถอนระเบียบวาระนี้  เพื่อน าไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
   ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ 
นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา ต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ 
ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนด
ว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อ
ผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เว้นแต่มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียง
หนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเท่าที่มี 

ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี  
จึงขอเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

๑)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ๑ คน    เป็นประธานกรรมการ 
           …………………………………………………………………………………..…………………... 

๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  ๑ คน          เป็นกรรมการ 
               ....................................................................................................................  

๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  ซึ่งไม่ใช่คณบดีของคณะนั้น ๒  คน   เป็นกรรมการ 
               ……………………………………………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ประธานสภาอาจารย์         เป็นกรรมการ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี                               

คณะเภสัชศาสตร์ 
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์             
ดังรายนามต่อไปนี้  
 ๑. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต ประธานกรรมการ   
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ   
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ   
         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี           กรรมการ   
          คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๕. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ   
           ประธานสภาอาจารย์ 
 

 ๔.๒.๒  การแต่งตั้ง... 
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        ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ี 

รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว  ต าแหน่งคณบดีคณะบริหารศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๖  ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีไม่น้อย
กว่า  ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะา  มาา ส  หาคณบดีและด าเนิิิาา ตามขั้ิตอิและวิธีาา ส  หา
ตามข้อ ๘ แล้วเนสิอชื่อผู้ที่มีความเนหมาะสมจ าิวิไม่ิ้อยาว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเนพ่ือพิจา ณา เนว้ิแต่มีผู้ตอบ
 ับาา ทาบทามเนพียงหิึ่ง ายและคณะา  มาา ส  หาพิจา ณาแล้วเนห็ิว่าผู้ิั้ิมีความเนหมาะสมา็ให้เนสิอชื่อต่อสภา
มหาวิทยาลัยเนพื่อพิจา ณาเนท่าที่มี 

ดังิั้ิ  เน พ่ือให้ เนป็ิไปตามที่า าหิดดังาล่ าวข้างต้ิ าองาา เนจ้าหิ้าที่  ส าิัางาิอธิาา บดี  
จึงขอเนสิอที่ป ะชุมา  มาา สภามหาวิทยาลัย พิจา ณาแต่งตั้งคณะา  มาา ส  หาคณบดีคณะบ ิหา ศาสต ์ 
ป ะาอบด้วย 

๑)  า  มาา สภามหาวิทยาลัย ป ะเนภทผู้ท งคุณวุฒิ  ๑ คิ    เนป็ิป ะธาิา  มาา  
           …………………………………………………………………………………..…………………... 

๒)  อธิาา บดีห ือ องอธิาา บดีที่อธิาา บดีมอบหมาย  ๑ คิ          เนป็ิา  มาา  
               ....................................................................................................................  

๓)  า  มาา สภามหาวิทยาลัยป ะเนภทผู้บ ิหา   ซ่ึงไม่ใช่คณบดีของคณะิั้ิ ๒  คิ   เนป็ิา  มาา  
               ……………………………………………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ประธานสภาอาจารย์         เป็นกรรมการ 
 

จึงเนสิอที่ป ะชุมสภามหาวิทยาลัยเนพื่อพิจา ณา อิุมัติแต่งตั้งคณะา  มาา ส  หาคณบดี                          
คณะบ ิหา ศาสต ์ 
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์            
ดังรายนามต่อไปนี้  
 ๑. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล ประธานกรรมการ   
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ   
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ   
         คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๔. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี กรรมการ   
          คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
 ๕. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ   
           ประธานสภาอาจารย์ 

๔.๒.๓  การแต่งตั้ง… 
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    ๔.๒.๓ การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ 
๒๗ าุมภาพัิธ์ ๒๕๖๖  ซึ่งตามข้อ ๕ ใิข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบล าชธาิี ว่าด้วย หลัาเนาณฑ์และวิธีาา ส  หา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ า าหิดว่า ใิา ณีที่ไม่มีผู้ด า งต าแหิ่งคณบดี ห ือา่อิค บวา ะาา ด า งต าแหิ่งของคณบดี
ไม่ิ้อยาว่า ๙๐ วัิ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะา  มาา ส  หาคณบดีและด าเนิิิาา ตามขั้ิตอิและวิธีาา 
ส  หาตามข้อ ๘ แล้วเนสิอชื่อผู้ที่มีความเนหมาะสมจ าิวิไม่ิ้อยาว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเนพ่ือพิจา ณา เนว้ิแต่
มีผู้ตอบ ับาา ทาบทามเนพียงหิึ่ง ายและคณะา  มาา ส  หาพิจา ณาแล้วเนห็ิว่าผู้ิั้ิมีความเนหมาะสมา็ให้เนสิอชื่อ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเนพื่อพิจา ณาเนท่าที่มี 

ดังิั้ิ เน พ่ือให้ เนป็ิไปตามที่า าหิดดังาล่าวข้างต้ิ าองาา เนจ้าหิ้าที่  ส าิัางาิอธิาา บดี   
จึงขอเนสิอที่ป ะชุมา  มาา สภามหาวิทยาลัย พิจา ณาแต่งตั้งคณะา  มาา ส  หาคณบดีคณะวิศวา  มศาสต ์ 
ป ะาอบด้วย 

๑)  า  มาา สภามหาวิทยาลัย ป ะเนภทผู้ท งคุณวุฒิ  ๑ คิ    เนป็ิป ะธาิา  มาา  
           …………………………………………………………………………………..…………………... 

๒)  อธิาา บดีห ือ องอธิาา บดีที่อธิาา บดีมอบหมาย  ๑ คิ          เนป็ิา  มาา  
               ....................................................................................................................  

๓)  า  มาา สภามหาวิทยาลัยป ะเนภทผู้บ ิหา   ซ่ึงไม่ใช่คณบดีของคณะิั้ิ ๒  คิ   เนป็ิา  มาา  
               ……………………………………………………………………………………………………… 
               ……………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ป ะธาิสภาอาจา ย์        เนป็ิา  มาา  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี                  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

   มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์              
ดังรายนามต่อไปนี้  
 ๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ   
  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ   
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี กรรมการ   
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 ๔. นายนิติลักษณ์  แก้วจันดี กรรมการ   
          คณบดีคณะนิติศาสตร์  
 ๕. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ   
           ประธานสภาอาจารย์ 
 

๔.๒.๔  ขออนุมัติ... 
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  ๔.๒.๔  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน  
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
     และคณบดีคณะนิติศาสตร์) 

     อธิการบดี น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา   ต า ม ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65  

ข้อ 6 เมื่ออธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานครบ 1 ปี 6 เดือน และ 3 ปี นับแต่วันที่มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง หรือนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งแล้วแต่กรณี ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้ 

ข้อ 18 เมื่อหัวหน้าส่วนงานปฏิบัติงานครบก าหนดระยะเวลาตามความในข้อ 6 แล้ว ให้อธิการบดี
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงานในคราวประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งถัดไป   

ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน                 
เรียกโดยย่อว่า “ค.ป.ส.” มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(1)  อธิการบดี  เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  และหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

มหาวิทยาลัยที่ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า จ านวนไม่เกินสองคน 
(3) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นเลขานุการ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ ค.ป.ส. ให้อธิการบดีมอบหมายบุคลากรสังกัดส านักงาน

อธิการบดีตามจ านวนที่เห็นสมควร เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ด้วยมีหัวหน้าส่วนงาน จ านวน 2 คณะ ได้แก่  
๑. คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม

ครั้งที่ 3/2564(ลับ) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 มีมติแต่งตั้งให้ นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ ด ารงต าแหน่งคณบดี 
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 ครบระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 30 
กันยายน 2565  

2.  คณบดีคณะนิติศาสตร์ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 (ลับ)  
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 มีมติแต่งตั้งให้ นายนิติลักษณ์ แก้วจันดี  ด ารงต าแหน่งคณบดี ตั้งแต่วันที่ 29 
พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2568  ครบระยะเวลาปฏิบัติงาน  1 ปี 6 เดือน เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2565  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 6  และ ข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และคณบดีคณะนิติศาสตร์ ดังนี้ 
  1. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑)  อธิการบดี       เป็นประธานกรรมการ 
๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  2 คน     เป็นกรรมการ 

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

๓)  รองอธิการบดี… 
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๓)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย      เป็นเลขานุการ 
                          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล   
 

2. คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดี            
คณะนิติศาสตร์ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑)  อธิการบดี       เป็นประธานกรรมการ 
๒)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  2 คน     เป็นกรรมการ 

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

๓)  รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย      เป็นเลขานุการ 
                          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล   
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณบดีคณะ
นิติศาสตร์  ตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65 
 

   มติที่ประชุม  ๑. อนุมัติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ดังรายนามต่อไปนี้  
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ   
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๒. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต กรรมการ   
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๓.  รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม  ปิ่นเจริญ กรรมการ   
         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ เลขานุการ   
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 

     ๒. อนุมัติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
ส่วนงาน (ค.ป.ส.) ของคณบดีคณะนิติศาสตร์  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา ประธานกรรมการ   
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ๒. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการ   
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
 ๓.  นายโกเมท  ทองภิญโญชัย กรรมการ   
         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 ๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ เลขานุการ   
          รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 
 

 ๔.๒.๕  ขออนุมัติ... 
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  ๔.๒.๕  ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  
    ประเภทผู้ทรงคุณวุฒแิทนต าแหน่งที่ว่าง  
      อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
การประชุมครั้งที่ 5/2565  เมื่อวันที่  28 พฤษภาคม 2565 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ประกอบด้วย ๑) อธิการบดี เป็นประธาน 2) ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต (กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ (กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ) และ 4) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นเลขานุการ ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สั่ง ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 
2565  นั้น 
 เนื่องจากข้อ 18 วรรคสอง(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65  ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนงาน “ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
มหาวิทยาลัยที่ด ารงหรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าคณบดีหรือเทียบเท่า จ านวนไม่เกินสองคนเป็นกรรมการ ”               
ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ             
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 (มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป)  

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 18 วรรคสอง(2) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผล
การปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง เนื่องจากครบวาระ
การด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง ตามความในข้อ 18 วรรคสอง(2) ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีและหัวหน้าส่วนงาน พ.ศ. ๒๕65 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทาบทาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์   
เป็นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  โดยปรับต าแหน่งจากกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 

๔.๒.๖  ขอแต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลัง 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทน 
 ต าแหน่งที่ว่าง 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตาม
ข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า 
“คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย” ประกอบด้วย 

(๑) อธิการบดี        ประธาน 
(๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
     และหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่าสองคน 
(๓) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   กรรมการ 

(๔) หัวหน้า… 
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(๔) หัวหน้าส่วนราชการจ านวนสองคน     กรรมการ 
(๕) รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายจ านวนหนึ่งคน   กรรมการและเลขานุการ 
 

กรรมการตาม (๒) ให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก และกรรมการตาม (๔) ให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเป็นผู้เสนอชื่อ  

ให้กรรมการตาม (๒) และ (๔) มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  
ในกรณีที่กรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ด ารง

ต าแหน่งแทน และให้กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนนั้น มีวาระเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
ในกรณีกรรมการตาม (๒) หรือ (๔) พ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระไม่เกินเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไม่

แต่งตั้งกรรมการขึ้นแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 
สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากร

ของมหาวิทยาลัย ตามตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 12/2564 ประกอบด้วย 
(1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท ์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  ประธาน 

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
(2) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
(4) นายฐิติเดช  ลือตระกูล   กรรมการ 

     รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  
(5) นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา      กรรมการ  

    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
(6) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์    กรรมการ 

    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   
(7) นายอรรถพงศ์  กาวาฬ      กรรมการและเลขานุการ 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์  ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 25 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร  พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2559 จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาแต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับ
กรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่างดังกล่าว  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอ
อนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนต าแหน่งที่ว่าง 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบให้ทาบทาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์   
เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
โดยปรับต าแหน่งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ทั้งนี้หาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ ปฏิเสธการทาบทาม ให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบฯ แทน   

๔.๒.๗  ขออนุมัติ... 
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๔.๒.๗  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓๙ คน 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๓๙ คน 
จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
  ๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้   
 ๑.๑ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๑ คน 
 ๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน  ๔๙  คน  ดังนี้   
 ๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 (๑) สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๑ คน 
 ๒.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๕ คน 
   (๒) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๒ คน 
 (๓) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๒ คน 
 ๒.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 (๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๒ คน 
                 (๒) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๒ คน 
                 (๓) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๓ คน 
                 (๔) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ คน 
 ๒.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 (๑) สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๒ คน 
 (๒) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๑ คน 
 (๓) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 (๔) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๑ คน 
 ๒.๕ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๑ คน 
  (๒) สาขาวิชา การตลาด วิชาเอกการตลาด จ านวน ๑ คน 
 ๒.๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 (๒) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
 ๒.๗ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๓ คน 
      (๒) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒ คน 
      (๓) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น จ านวน ๒ คน 
 (๔) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น จ านวน ๔ คน 
                (๕) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
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 ๒.๘ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
 ๒.๙ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๒ คน 
 (๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จ านวน ๑ คน 
 (๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๑ คน 
 ๓. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ จ านวน ๘๙  คน  ดังนี้ 
 ๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
      (๒) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๖ คน 
 (๓) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๖ คน 
 ๓.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน 
                 (๒) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๑ คน 
 ๓.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๓๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 
              (๒) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๕ คน 
  (๓) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ คน 
 (๔) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๒๑ คน 
 ๓.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 (๑) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๓ คน 
 ๓.๕ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๖ คน 
         (๒) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๙ คน 
 ๓.๖ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
       (๒) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๐ คน 
 ๓.๗ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
  (๑) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น จ านวน ๑ คน  
               (๒) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๔๙ คน  และประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๕ จ านวน ๘๙ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๑๓๙ คน   
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ   
 
 
 
 

 ๔.๒.๘  ขออนุมัติ… 
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     ๔.๒.๘  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕) 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโทจ านวน ๒ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๒ คน 
(ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕)  

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาโทจ านวน ๒ คน รวมจ านวนทั้งหมด ๒ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๕ 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ   
 

  ๔.๒.๙  การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการตรากฎหมายล าดับรองท่ีออกตาม 
     ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

                       รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา            
ด้วยคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอ และมีมติ
มอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยรับความเห็นของ
กระทรวงการคลัง ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร เพ่ือเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะพิเศษ) ได้ตรวจ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และขณะนี้ อยู่ระหว่างการ
ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอต่อส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ต่อไป 
 ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๕ มีมติรับทราบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ของคณะรัฐมนตรี และคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) และมีความเห็นว่า  สภามหาวิทยาลัย ในฐานะองค์กร
สูงสุดในการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย จะเป็นผู้มีอ านาจในการตรากฎหมายล าดับรอง 
อาทิ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่ เพ่ือใช้กฎหมายล าดับรอง
ดังกล่าว ไปเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานด้านการอุดมศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย
ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
 ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการรองรับการปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยไปเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ท าการศึกษาและจัดท าร่างกฎหมายล าดับรอง ประเภทข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยที่ออกตาม
ความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ยุทธศาสตร์ชาติ  

แผนปฏิรูป... 
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แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ 
ตลอดจนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มหาวิทยาลัย จึงเสนอเรื่องนี้มายังสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการตรากฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... โดยมีองค์ประกอบ และอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 

๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย      ที่ปรึกษา 
 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. .............................................................................   ประธานกรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. .............................................................................   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๔. .............................................................................   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๕. .............................................................................   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๖. .............................................................................   กรรมการ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     กรรมการ 
๘. ประธานสภาอาจารย์       กรรมการ 
๙. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย    กรรมการ 
๑๐. หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ     กรรมการ 
๑๑. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์    กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. ว่าที่ร้อยตรี ศรัณยู  โสสิงห์  นิติกรปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นายชาติชาย  เมาลีชาติ  นิติกรปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าว มีอ านาจและหน้าที่ ดังนี้ 
 (๑) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะท างาน หรือบุคคล เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์
กฎหมายล าดับรองของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐต่าง ๆ เพ่ือน ามาประกอบการจัดท ากรอบ
นโยบายการตรากฎหมายล าดับรองในแต่ละด้าน (legal framework) และจัดท าร่างกฎหมายล าดับรองที่ต้องออก
ตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... เสนอต่อคณะกรรมการ 
 (๒) พิจารณา กลั่นกรอง ตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะ และให้ความเห็นชอบร่างกรอบนโยบายการตรากฎหมาย
ล าดับรองในแต่ละด้าน (legal framework) ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 (๓) ให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายล าดับรองแต่ละฉบับที่ออกตามความในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดพิจารณาเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
สภามหาวิทยาลัย หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นประธานกรรมการ และกรรมการ และพิจารณาผู้ด ารงต าแหน่ง 
ตลอดจนอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนการตรากฎหมายล าดับรองที่ออก
ตามรา่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ต่อไป 
 

จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการตรากฎหมายล าดับรองที่ออาตาม ่างพ ะ าชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบล าชธาิี พ.ศ. .... 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการตรากฎหมายล าดับ      
รองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  ประธานที่ปรึกษา 

 นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   ที่ปรึกษา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    ที่ปรึกษา 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย    ที่ปรึกษา 

 ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 

๕. นางสาวจันทิมา  ธนสว่างกุล    ประธานกรรมการ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสีลาภรณ์  บัวสาย     กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวเฟื่องฟ้า เทียนประภาสิทธิ์   กรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย    กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๙. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์  แพสุวรรณ   กรรมการ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
๑๐. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการ 

๑๑. ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 

๑๒. ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กรรมการ 

๑๓. หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ   กรรมการ 

๑๔. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. ว่าที่ร้อยตรีศรัณยู โสสิงห์  นิติกรปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๖. นายชาติชาย เมาลีชาติ     นิติกรปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 ระเบียบวาระที่  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา     
     - 

    ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ   
     -  

 ระเบียบวาระท่ี  ๖...      
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ระเบียบวาระท่ี  ๖    วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ 
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๕    
  ๖.๒  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

    อุบลราชธานี ที่ อ. 2/2565 ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2565 
  ๖.๓  ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    
           และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้ง
ที่ ๑๑/๒๕๖๕ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม 
๒๕๖๕ 
  
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๓๐  น. 
 
 
 
 

...…......................................................... 
(รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์) 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้จดรายงานการประชุม 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 

 
ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๕ 

เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๕ 
 
 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


