
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๘/๒๕๖๒  

วันเสาร์ที่  ๒๘  กันยายน  ๒๕๖๒   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

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

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๖.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๓. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. นายประดิษฐ์  แป้นทอง         กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายพัน  พงษ์ผล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๘. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๑๙. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
                    ผู้ไม่มาประชุม… 



๒ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๔. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๕. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ 
  ศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๖. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ 
  การศึกษานานาชาติ 
๘. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๒. นายสุรศักดิ์  แว่นรัมย์  รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ 
   ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๑. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

           ระเบียบวาระท่ี ๑... 



๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์   
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์   
๓. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

 ๑.๑.๒   ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  
ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพ่ือผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยจะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัย
มอบหมายไปด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  ขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ  ประธานสภาอาจารย์ 
      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ มหาวิทยาลัยด าเนินการเลือกตั้งกรรมการ

และอนุกรรมการสภาอาจารย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน ๒๕62 ซึ่งอธิการบดีได้จัดให้มีการประชุมสภาอาจารย์ และ                
เป็นประธานการประชุม  เพ่ือให้กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์เลือกตั้งต าแหน่งตามหมวด ๓  ข้อ ๑๐ 
ภายใน ๗ วนั  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยสภาอาจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๑  และเมื่อวันที่ 18 กันยายน 
๒๕๖2 ที่ประชุมสภาอาจารย์มีมติเห็นชอบผลการเลือกตั้งต าแหน่งประธานสภาอาจารย์  คือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์-   
ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ เพ่ือท าหน้าที่เป็นประธานสภาอาจารย์ และด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
โดยต าแหน่งด้วย 

   ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแสดงความ
ยินดีและขอต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ  ประธานสภาอาจารย์ ในโอกาสนี้ด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
 
 

                ๑.๑.๔  ขอแสดงความยินดี... 



๔ 
  
  ๑.๑.๔  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจันทิมา  ธนาสว่าง กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
    ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ี นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้รับการเลื่อนต าแหน่งใหม่เป็น รองอธิบดีอัยการ ส านักงานคุ้มครองสิทธิและ
ช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน  ส านักงานอัยการสูงสุด ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแสดงความยินดีกับนางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ในโอกาสนี้ด้วย 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
   

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่งานประชาสัมพันธ์

และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ  และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่ง
กันและกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม  วัตถุประสงค์ ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าเดือนกันยายน ๒๕๖๒   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
     

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ๑.๒.๒  การจัดท า... 



๕ 
  

  ๑.๒.๒  การจัดท าบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงใน 
   มหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครัว 
   พอเพียง 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบการจัดท าบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ด้วยมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา                 
ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ และเพ่ือการสร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่เป็นต้นแบบและขยายเครือข่าย
จิตอาสาอย่างกว้างขวางในปีต่อไป ซึ่งการขับเคลื่อนดังกล่าวนี้ เป็นส่วนงานหนึ่งเพ่ือการด าเนินงานตามพระกระแส
รับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราท าความดี
ด้วยหัวใจ” ทั้งนี้ บันทึกความร่วมมือฯ ดังกล่าวข้างต้น ได้ผ่านการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเนื้อความโดย ส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี แล้ว และส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ซึ่งได้รับมอบหมาย
จากที่ ป ระชุ มฯ  ไ ด้ ประสานงานและด า เนิ นการจั ด พิธี ล งนามในวันจั นทร์  ที่  ๑๖  กันยายน ๒๕๖๒                                            
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามเอกสารประกอบการพิจารณา
หมายเลข ๑ ๒ และ ๓ นั้น  

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการ
จัดท าบันทึกความร่วมมือดังกล่าวข้างต้น ตามเอกสารประกอบการพิจารณาหมายเลข ๔ โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน :  มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
บุคคล  :   นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ต าแหน่ง รักษาการประธานคณะกรรมการ 
ที่อยู่ :   ๖๖๑ พหลโยธิน ๓๕ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ :   ๐๙ ๑๕๐๕ ๙๑๙๒ / ๐ ๒๙๓๙ ๕๙๙๕ 
โทรสาร :   ๐ ๒๙๓๙ ๕๙๙๖ 
E-mail :  fosefpr๒๐๑๔@gmail.com 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 
๒. มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

- ร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- สร้างสรรค์นวัตกรรมพลเมืองรุ่นใหม่เป็นต้นแบบและขยายเครือข่ายจิตอาสาอย่างกว้างขวางในปีต่อไป ซึ่ง

การขับเคลื่อนดังกล่าวนี้ เป็นส่วนงานหนึ่งเพ่ือการด าเนินงานตามพระกระแสรับสั่งของ พระบาทสมเด็จ         
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราท าความดีด้วยหัวใจ”  

- ส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในมหาวิทยาลัยและชุมชน  
- ประสานงานให้เกิดความร่วมมือ การเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบและ
มีจิตอาสา 

 
- เป็นการยกย่อง… 



๖ 
  

- เป็นการยกย่องและเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา บุคลากรหรือหน่วยงานที่สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ที่สอดคล้องกับพันธกิจทั้ง ๖ ด้าน เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

๓. หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย  
- ประสานงานและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย  
- ร่วมมือการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างรายได้และ

อาชีพที่มั่นคงด้วยการสร้างเครือข่ายพลเมืองรุ่นใหม่ 
- ร่วมกันจัดท าช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อการสนับสนุนการด าเนินงานใน
ฐานะเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

- ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงการงานและอาชีพให้ทันสมัยตรงต่อสถานการณ์ เพื่อประโยชน์ต่อนักศึกษา 
บุคลากรอย่างแท้จริง 

- ร่วมกันด าเนินการอ่ืนใดตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นควร 
๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นางอริยสิริ พิพัฒน์นรา ต าแหน่ง รักษาการประธานคณะกรรมการ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง รักษา

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกความร่วมมือสร้างชมรมศูนย์ 
ครอบครัวพอเพียงในมหาวิทยาลัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดท าข้อก าหนดเพ่ิมเติม โดยระบุถึงความชัดเจนของรายได้นี้เป็น
รายได้ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานตามบันทึกความร่วมมือฯ ข้อ ๓.๒ ที่ระบุไว้ว่า “ร่วมมือการศึกษาวิจัยและนวัตกรรม 
การพัฒนาความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล เพ่ือสร้างรายได้และอาชีพที่มั่นคงด้วยการสร้างเครือข่ ายพลเมืองรุ่นใหม่” 
นั้น มิได้เป็นรายได้ขององค์กรทั้งสองฝ่าย แต่มุ่งให้เกิดประโยชน์และรายได้แก่บุคคลที่เข้ารับการพัฒนาหรือเข้าร่วม
กิจกรรม และก าหนดความชัดเจนในด้านกรรมสิทธิ์ของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน รวมทั้ง
ระยะเวลาในการด าเนินงาน ความรับผิดชอบในการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามบันทึกความ                        
ร่วมมือฯ     

๒. มอบมหาวิทยาลัยศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียง เช่น ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ  เงินทุน
และแหล่งเงินทุนที่สนับสนุนการด าเนินงานของมูลนิธิ เป็นต้น 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

   ๑.๒.๓  ผลการเลือกกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
    รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  ครบก าหนดในวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖2  
อธิการบดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เพ่ือด าเนินการ
เลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ที่จะมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป  คณะกรรมการด าเนินการ                
เลือกตั้งฯ ได้ด าเนินการรับสมัครกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ ตั้งแต่วันที่ ๑6 – 22 สิงหาคม ๒๕๖2  และ 
               ได้ด าเนินการ... 



๗ 
  
ได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน  ๒๕62  ผลปรากฏดังนี้ 

๑. กรรมการสภาอาจารย์ 
๑.๑ ประเภทผู้แทนคณะ จ านวน ๑๑ ต าแหน่ง 

 

ที ่ คณะ/ส านัก ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

๑ คณะเกษตรศาสตร์ นายชวลิต  ศิริบูรณ์ อาจารย์ 
๒ คณะเภสัชศาสตร์ นายศักดิ์สกล  ปรัสพันธ์ อาจารย์ 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ นายชาญชัย  ศุภอรรถกร รองศาสตราจารย์ 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๕ คณะศิลปศาสตร์ นางสาวอรัญญา  บุทธิจักร์ อาจารย์ 
๖ คณะบริหารศาสตร์ นางสาวรชยา  อินทนนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๗ คณะนิติศาสตร์ นางสุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๘ คณะรัฐศาสตร์ นายศรัณย์  สุดใจ อาจารย์ 
๙ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวพัชริดา  ปรีเปรม อาจารย์ 

๑๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์ 
๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ นายสมปอง  พะมุลิลา อาจารย์ 

 

๑.๒ ประเภทผู้แทนทั่วไป จ านวน ๑๑ ต าแหน่ง 
 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง คณะ/ส านัก 

๑ นางสาวไพจิตร  ศรีธนานุวัฒน์ อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๒ นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล อาจารย์ คณะเภสัชศาสตร์ 
๓ นางรุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล    อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๔ นายพงศ์ศักดิ์  รัตนชัยกุลโสภณ    ศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๕ นายวราวุฒิ  ผ้าเจริญ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๖ นายฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๗ นางนภาพร  หงษ์ภักดี    ผู้ช่วยศาสตราจารย์   คณะบริหารศาสตร์ 
๘ นายปริวรรต  สมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
๙ นายขวัญชัย   เกิดแดน   อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 

๑๐ นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้   อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ 
๑๑ นายอารี  บุตรสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๒. อนุกรรมการ... 



๘ 
  

๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๒.๑ ประเภทผู้แทนคณะ/ส านัก จ านวน ๑๕ ต าแหน่ง 
 

ที ่ คณะ/ส านัก ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑ คณะเกษตรศาสตร์ นายไพโรจน์  แสนโสม พนักงานการเกษตร ระดับ ๓ 
๒ คณะเภสัชศาสตร์ นางวิรัตน์  จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงาน

พิเศษ 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นางปาริชาติ  สุรมาตย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
๕ คณะศิลปศาสตร์ นายมงคลชัย  ล้อมวงษ์ นักวิชาการพัสดุช านาญการ 
๖ คณะบริหารศาสตร์ นายเอกพงศ์  แผ่นค า นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
๗ คณะนิติศาสตร์ นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติ

การ 
๘ คณะรัฐศาสตร์ นายฐิติกรณ์รัศมิ์ ภัททสิริ

ภูวดล 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๙ คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

นางสาวนุชจิรา  ไชยโคตร ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

๑๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

นางสาวจารุภรณ์  มุ่งหมาย นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 

๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ นางมะลิวัลย์  เผิ่งจันดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๑๒ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์ 
นายภาคภูมิ  โทนหงสา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๑๓ ส านักวิทยบริการ นางจุรีวรรณ  สายสมาน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ
พิเศษ 

๑๔ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นายฉัตรชัย  พรหมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๑๕ ส านักงานอธิการบดี นายสุพัฒน์  เงาะปก นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 

 

๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๒.๒ ประเภทผู้แทนทั่วไป จ านวน ๗ ต าแหน่ง 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง คณะ/ส านัก 
๑ นางนันทนา  พิมพ์พันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการพิเศษ   
คณะวิทยาศาสตร์ 

๒ นายประจันบาน  อ่อนสนิท นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญ
การ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๓ นางสาววิริญญา   ชูราษี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช านาญการ 

คณะบริหารศาสตร์ 

      นายอุทัย  กุจะพันธ์... 



๙ 
  

ที ่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง คณะ/ส านัก 
๔ นายอุทัย  กุจะพันธ์ พนักงานการศึกษา  ระดับ 2 ส านักงานอธิการบดี 
๕ นายกฤษดา  ฉลวยศรี พนักงานธุรการ ระดับ ๒ ส านักงานอธิการบดี 
๖ นางสาวขนิษฐา  จูมลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ 
ส านักวิทยบริการ 

๗ นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์   

 

 อธิการบดี ได้จัดให้มีการประชุมสภาอาจารย์ และเป็นประธานการประชุม เพ่ือให้กรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์เลือกตั้งต าแหน่งตามหมวด ๓  ข้อ ๑๐ ภายใน ๗ วัน หลังจากประกาศผลการเลือกตั้ง ได้แก่ 
ต าแหน่งประธานสภาอาจารย์หนึ่งคน รองประธานสภาอาจารย์สองคน เลขานุการสภาอาจารย์หนึ่งคน และ
ผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน  จากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาอาจารย์  และต าแหน่งประธานอนุกรรมการสภา
อาจารย์หนึ่ งคน รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์สองคน  เลขานุการคณะอนุกรรมการหนึ่ งคน และ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการหนึ่งคน จากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งอนุกรรมการสภาอาจารย์  ผลปรากฏ ดังนี้ 

๑. สภาอาจารย์ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ผู้ได้รับเลือก 
๑ ประธานสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ   
๒ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๑ นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ 
๓ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๒ รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร 
๔ เลขานุการสภาอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี  บุตรสอน 
๕ ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์ นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

 

๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ผู้ได้รับเลือก 
๑ ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี 
๒ รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ คนที่ ๑ นายสุพัฒน์  เงาะปก 
๓ รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ คนที่ ๒ นายฉัตรชัย  พรหมนา 
๔ เลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์ นางสาวระพีพร  ประทุมเลิศ 
๕ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์ นางสาวขนิษฐา  จูมลี 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

   ๑.๒.๔  การด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   น าเสนอที่ประชุม            
เพ่ือทราบ  เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีได้ประสบปัญหาอุทกภัยอย่างรุนแรง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ตั้งศูนย์ 
           ช่วยเหลือ... 



๑๐ 
  
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการวางแผน ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยเหลือ          
ผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง แบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 
1 ความช่วยเหลือฉุกเฉินเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ระยะที่ 2 ความช่วยเหลือหลังน้ าลด และระยะที่ 
3 การรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันภัยธรรมชาติในอนาคตในการด าเนินงานข้างต้น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งหน่วยรองรับ 4 ภารกิจ  เพ่ือตอบสนองภาวะฉุกเฉิน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงที เริ่มต้นจากหน่วยรับแจ้งขอความช่วยเหลือจะรับข้อมูลจากพ่ีน้องประชาชนเพื่อประมวลผล
ในแต่ละวัน หลังจากนั้นหน่วยวิเคราะห์ความต้องการพัฒนาชุมชนเฉพาะกิจ ต่อมาหน่วยบริหารจัดการจิตอาสาที่จะ
ระดมก าลังพลในการบรรจุถุงยังชีพ ขนย้าย และน าส่งไปยังพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ อนึ่ง มหาวิทยาลัยประสานงานการ
ปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ระดับจังหวัดและระดับประเทศเพ่ือบริหารทรัพยากรและให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

ในการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ ตั้งอยู่บนฐานแนวคิดที่ส าคัญ ดังนี้  
ประการที่ 1 บูรณาการการท างานอย่างเป็นระบบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยได้จัดท า

เว็บไซต์ www.wmis.ubu.ac.th  เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกลางในการด าเนินงานโดยรวบรวมข้อมูลที่ส าคัญ อาทิ การแจ้ง
ขอความช่วยเหลือ แจ้งบริจาคสิ่งของ แจ้งบริจาคทุนทรัพย์ ระบบลงทะเบียนจิตอาสา ระบบตรวจสอบสถานะใบเสร็จ
และการขอใบเสร็จเพ่ือลดหย่อนภาษี ระบบรายงานแผนและผลการด าเนินงาน รวมไปถึงข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์และตัดสินใจ เช่น ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลสภาพน้ า และข้อมูลการจราจร  

ประการที่ 2 ผสานความร่วมมือจากทุกสาขาวิชาเพื่อน าความรู้จากห้องเรียนและงานวิจัยไปรับใช้
สังคม เมื่อวิกฤติอุทกภัยได้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หลักสูตร คณะและวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต่างระดมองค์ความรู้เพ่ือผลิตนวัตกรรมและลงพ้ืนที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน อาทิ กลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลิตชุดแบตเตอรี่ส าหรับชาร์จมือถือเคลื่อนที่ โลชั่นกันยุง ต้มย าไก่ และแจ่วบอง กระป๋อง 
เครื่องกรองน้ าสะอาดมือปั๊ม  น้ ายาล้างจาน  สายพานล าเลียงของ เครื่องพ่นไล่ยุง อุปกรณ์วัดไฟฟ้ารั่ วในน้ า พลั่วทุ่น
แรง ขณะที่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ยังได้จัดท าครีมทาน้ ากัดเท้า หน่วยคัดกรองสุขภาพจิต  หน่วยตรวจรักษาโรค
เบื้องต้น หน่วยแพทย์ พยาบาลและสาธารณะสุข รวมไปถึงบริการดูแลผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัย ในส่วนของกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น าทักษะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ องค์ความรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติ กฎหมาย
และนโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้อง รวมถึงแผนเพื่อการพัฒนาสังคม จากการด าเนินงานข้างต้นแสดงถึงพลังของทั้ง 11 
คณะ/วิทยาลัย เป็นอย่างดี  

ประการที่ 3 ความช่วยเหลือที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความยั่งยืนให้กับสังคม  ในทุก
ความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยนั้น ตั้งอยู่บนฐานคิดในการอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และมุ่งสร้างความ
ยั่งยืนให้กับสังคม ดังจะเห็นได้จากอาหารปรุงสุกที่น าส่งผู้ประสบภัยได้ ใช้ใบตองบรรจุอาหารเพ่ือลดมลพิษ            
การแก้ปัญหาน้ าเสียด้วยการใช้น้ าหมักชีวภาพ การลงพ้ืนที่วัดระดับความปลอดภัยของน้ า การสนับสนุนการใช้
พลังงานทางเลือกจากโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ยังได้วางแผนความช่วยเหลือหลังน้ าลด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดเตรียม
โครงการส ารวจและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนและระบบสาธารณูปโภค การเสริมสร้างทักษะอาชีพหลังน้ าลดผ่านโรง
เพาะเห็ดมือถือ และการเตรียมต้นกล้า เมล็ดพันธุ์ และก่ิงพืช รวมไปถึงพันธุ์ปลา เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอีกด้วย   
   ประการที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมและจิตอาสาของนักศึกษาและบุคลากรอันเป็นลักษณะของพลเมือง
ที่พึงประสงค์ นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งของช่วยเหลือสังคมตามความถนัด ผ่าน
ภารกิจหลายรูปแบบ อาทิ การบริจาคสิ่งของที่จ าเป็น การบรรจุถุงยังชีพ การขนย้ายสิ่งของ การลงพ้ืนที่ การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ การติดต่อประสานงาน การพัฒนาชุมชน โดยกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าวเกิดข้ึนในทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย ระดับคณะ ระดับหลักสูตร รวมไปถึงระดับปัจเจกบุคคล สะท้อนให้เห็นจิตสาธารณะของทั้งบุคลากร
และนักศึกษาอันเป็นเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของความเป็นพลเมืองในสังคม อนึ่ง เพ่ือตอบแทนน้ าใจและช่วยเหลือ 
            นักศึกษา… 



๑๑ 
  
นักศึกษาและบุคลากรที่ประสบอุทกภัย เช่น การจัดทุนฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือนักศึกษา การจัดที่พักส าหรับบุคลากรที่
ประสบภัยน้ าท่วม การจัดรถรับส่งบริการส าหรับนักศึกษา บุคลากร ตลอดจนผู้ประสบภัยที่อยู่ในเส้นทางสัญจร
ระหว่างเทศบาลเมืองวารินช าราบและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นต้น 

ประการสุดท้าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน  เมื่อบ้านของ
เราเผชิญวิกฤต มหาวิทยาลัยจึงผสานองค์ความรู้ ทรัพยากร และสรรพก าลังเพ่ืออยู่เคียงข้างประชาชน ศักยภาพและ
ผลงานที่สั่งสมมาตลอด 30 ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัย สะท้อนออกมาในรูปแบบของกิจกรรมและระบบความ
ช่วยเหลือดังกล่าว  

 

     
 

ทั้งนี้ผลการด าเนินงานในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเงินบริจาคจากประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ จ านวน 2,495,758.06 บาท ผ่านบัญชี “ม.อุบลฯ ท าดีด้วยหัวใจ” นอกจากนี้ยังมีภาคีหน่วยงานร่วมสมทบ
ทุน อาทิ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จ านวน 300,000 บาท ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 291,000 บาท บริษัท MK Restaurant Group จ านวน 150,000 บาท 
เป็นต้น รายละเอียดผู้สนับสนุนอื่นๆ จะน าเสนอในรายงานการด าเนินงานของศูนย์ฯ ฉบับสมบูรณ์ต่อไป  
   ในด้านการด าเนินการช่วยเหลือ มีจ านวนทั้งสิ้น 102 รายการ ใน 81 จุดที่ส าคัญของ 7 อ าเภอที่ได้รับ
ผลกระทบในจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบไปด้วย อ าเภอเมืองอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอสว่างวีระวงศ์ 
อ าเภอดอนมดแดง อ าเภอพิบูลมังสาหาร อ าเภอนาเยีย อ าเภอตระการพืชผล โดยจิตอาสาจ านวนที่ลงทะเบียนใน
ระบบจ านวน 1,610 คน และผ่านคณะ/วิทยาลัยหน่วยงานต่างๆ จ านวน 1 ,622 คน รวมจิตอาสาจ านวนทั้งสิ้น               
3,232 คน ดังมีรายละเอียดเชิงสถิติที่ส าคัญดังต่อไปนี้  (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. 
เฉพาะที่ได้รับการบันทึกไว้ในระบบเบื้องต้น) 
 

ที ่ รายการ จ านวน 
1.  ทุนฉุกเฉินส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจ านวน 111 คน 585,000 บาท 
2.  ถุงยังชีพ 11,439 ชุด 
3.  โลชั่นกันยุง 1,000 ขวด 
4.  น้ ายาล้างจาน 2,150 ขวด  
5.  น้ าดื่ม 2,221 แพค 



๑๒ 
  

ที ่ รายการ จ านวน 
6.  เมล็ดพันธ์พืชผัก กล้าผัก กิ่งพันธ์มะนาว 10,000 ถุง 
7.  ครีมทาน้ ากัดเท้า 22,774 ชุด 
8.  อาหารปรุงสุก 5,164 ชุด 
9.  ยาสามัญประจ าบ้าน 527 ชุด 
10.  หน่วยคัดกรองสุขภาพรวมทั้งสุขภาพจิต 4 ครั้ง 
11.  น้ าหมักชีวภาพและEM ball 1,000 ชุด 
12.  น้ ายาขัดพ้ืน 2,000 ชุด 
13.  โคมไฟโซล่าเซลล์ N/A 
14.  เทียนพรรษา N/A 
15.  ชุดแบตเตอรี่ ส าหรับชาร์จมือถือ 5 เครื่อง 
16.  ต้มย าไก่และแจ่วปลาร้ากระป่อง เก็บได้ 6 เดือน N/A 
17.  ทีมแพทย์ พยาบาล สาธารณสุข ให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล N/A 
18.  เครื่องกรองน้ าสะอาดมือปั๊ม N/A 
19.  เครื่องพ่นไล่ยุง N/A 
20.  อุปกรณ์วัดไฟฟ้ารั่วในน้ า N/A 
21.  หน่วยส ารวจและสนับสนุนการฟ้ืนฟูอาคารสาธารณะ และระบบสาธารณูปโภค N/A 
22.  นวัตกรรมพลั่วทุ่นแรง N/A 
23.  ชุดไฟส่องสว่างแบบโซล่าเซล N/A 
24.  เครื่องนุ่งห่ม N/A 
25.  วิดีทัศน์ให้ความรู้ 5 เรื่อง 

 

 ในการนี้  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการ
ด าเนินงานศูนย์เหลือผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอต่อจังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
และรัฐบาล ต่อไป 

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพ่ือการใช้จ่ายเงินบริจาคจากประชาชนและ           
ภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ในการด าเนินงานระยะที่ 3 การรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้และแนวปฏิบัติเพ่ือป้องกันภัย
ธรรมชาติในอนาคต นั้น มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด หรือกลุ่มจังหวัด
เพ่ือด าเนินโครงการการบริหารจัดการน้ าเพื่อป้องกันอุทกภัย ที่อาจเกิดข้ึนอีกในอนาคต 

 
 

                         มติที่ประชุม...         



๑๓ 
  
  มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๒  
      เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานด้านการหารายได้และลดรายจ่ายตามมติที่ประชุมสภา 

 มหาวิทยาลัย ของคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
 และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๒  
 ณ สิ้นไตรมาส 3 

   ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา  ตามที่การประชุม               
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติมอบคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด าเนินการจัดท าแผนการหารายได้และการลด
รายจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน และด าเนินการแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ทางด้านการเงินให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
โดยให้ด าเนินการคู่ขนานกับการจัดท าแผน และมอบกองแผนงานติดตามความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานและ
เสนอสภามหาวิทยาลัยทุก 2 เดือน และมอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  หากคณะต่างๆ ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตทางด้านการเงินได้ภายในระยะ เวลาที่
ก าหนด สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีเห็นสมควร ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

กองแผนงานแจ้งไปยังคณะทั้ง 4 คณะ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ดังกล่าวข้างต้น และคณะทั้ง 4 ได้รายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 1. รายงานผลการด าเนินงานด้านการหารายได้จากแหล่งอ่ืน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลป-
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)          
รวมจ านวน 46,780,940 บาท   คณะนิติศาสตร์ เสนอแผนการหารายได้ จ านวน 20,647,000 บาท                   
คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 5,380,000 บาท คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 11,598,000 บาท และคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน  9,155,940 บาท  รายละเอียดตามตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

      ตารางท่ี 1… 
   



๑๔ 
  
ตารางท่ี 1  สรุปแผนการหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของคณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์        
               คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

ล าดับ คณะ/หน่วยงาน แผน/เป้าหมายในการหารายได้ รวมแผนการหา
รายได้  

ไตรมาสที่ 1-3 

รวมแผนการหารายได้  
ไตรมาสที่ 1-4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

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

1 คณะนิติศาสตร์ 2,250,000  1,720,000    7,747,000    8,930,000   11,717,000  20,647,000 

2 คณะรัฐศาสตร์      83,000  3,439,000       249,000    1,609,000     3,771,000  5,380,000 
3 คณะศิลปศาสตร์      30,000  1,660,785    4,726,215    5,181,000     6,417,000  11,598,000 

4 คณะศิลปประยุกต ์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

5,485,940  2,140,000       630,000       900,000     8,255,940  9,155,940 

รวม 7,848,940  8,959,785  13,352,215  16,620,000  30,160,940        ๔6,780,940  

 

  ณ สิ้นไตรมาส 3  คณะทั้ง 4  คณะ ได้รายงานผลการด าเนินงานในด้านการหารายได้จากแหล่ง
อ่ืนมายังกองแผนงาน ทั้งนี้ สรุปผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะทั้ง 4 ได้ดังนี้  

๑.๑ ผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะนิติศาสตร์ ณ สิ้นไตรมาส 3 รวมจ านวน 
1,933,410บาท  หากเปรียบเทียบกับแผนฯ ณ ไตรมาสที่ ๓  คณะด าเนินการหารายได้จากแหล่งอ่ืนได้ คิดเป็นร้อย
ละ 16.50 ต่ ากว่า แผนฯ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 83.50 และหากเปรียบเทียบกับแผนการหารายได้ทั้งปี คณะ
ด าเนินการหารายได้จากแหล่งอ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 9.36  มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่า แผนฯ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
90.64 

๑.๒ ผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะรัฐศาสตร์ ณ สิ้นไตรมาส 3 จ านวน 
2,614,132.16 บาท หากเปรียบเทียบกับแผนฯ ณ ไตรมาสที่ ๓  คณะด าเนินการหารายได้จากแหล่งอ่ืนได้ คิดเป็น
ร้อยละ 69.32 ต่ ากว่า แผนฯ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 30.68 และหากเปรียบเทียบกับแผนการหารายได้ทั้งปี คณะ
ด าเนินการหารายได้จากแหล่งอ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 48.59  มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่า แผนฯ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
51.41  

๑.๓ ผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะศิลปศาสตร์ ณ สิ้นไตรมาส 3 จ านวน 
2,186,247.19 บาท หากเปรียบเทียบกับแผนฯ ณ ไตรมาสที่ ๓  คณะด าเนินการหารายได้จากแหล่งอ่ืนได้ คิดเป็น
ร้อยละ 34.07 ต่ ากว่า แผนฯ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 65.93 และหากเปรียบเทียบกับแผนการหารายได้ทั้งปี คณะ
ด าเนินการหารายได้จากแหล่งอ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 18.85  มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่า แผนฯ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 
81.15 

๑.๔ ผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ณ สิ้นไตรมาส 3 จ านวน  5,836,422.48 บาท  หากเปรียบเทียบกับแผนฯ ณ ไตรมาสที่ ๓  คณะด าเนินการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 70.69 ต่ ากว่า แผนฯ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 29.31 และหากเปรียบเทียบกับ
แผนการหารายได้ทั้งปี คณะด าเนินการหารายได้จากแหล่งอ่ืนได้ คิดเป็นร้อยละ 63.74  มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่า 
แผนฯ ที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 36.26  

รายละเอียดตามตารางท่ี 2  
 



๑๕ 
  
ตารางท่ี 2   สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการด าเนินงานด้านการหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 ของคณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์        
             คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 
  
 

 
 
 
 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

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

(14)=(13)-(7) (15)=(8)-(13) (16)=(14)*100/(7) (17)=(15)*100/(8)

1 คณะนิติศาสตร์  2,250,000  1,720,000    7,747,000    8,930,000  11,717,000         20,647,000        26,650.00        340,960.00     1,565,800.00           -        1,933,410.00 -  9,783,590.00 -   18,713,590.00               -83.50        
  (ต า่กว่าแผน 3 ไตรมาส)

      -90.64            
(ต า่กว่าแผน 4 ไตรมาส)

2 คณะรัฐศาสตร์       83,000  3,439,000       249,000    1,609,000    3,771,000           5,380,000  1,376,692.00     1,107,100.16        130,340.00           -        2,614,132.16 -  1,156,867.84 -      2,765,867.84               -30.68        
  (ต า่กว่าแผน 3 ไตรมาส)

      -51.41            
(ต า่กว่าแผน 4 ไตรมาส)

3 คณะศิลปศาสตร์       30,000  1,660,785    4,726,215    5,181,000    6,417,000         11,598,000     618,513.67     1,071,882.14        495,851.38           -        2,186,247.19 -  4,230,752.81 -      9,411,752.81               -65.93        
  (ต า่กว่าแผน 3 ไตรมาส)

      -81.15            
(ต า่กว่าแผน 4 ไตรมาส)

4 คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 5,485,940  2,140,000       630,000       900,000    8,255,940           9,155,940  5,316,756.00        273,097.48        246,569.00           -        5,836,422.48 -  2,419,517.52 -      3,319,517.52               -29.31        
  (ต า่กว่าแผน 3 ไตรมาส)

      -36.26            
(ต า่กว่าแผน 4 ไตรมาส)

 7,848,940  8,959,785  13,352,215  16,620,000  30,160,940         46,780,940  7,338,611.67     2,793,039.78     2,438,560.38           -     12,570,211.83 -17,590,728.17 -   34,210,728.17               -58.32        
  (ต ่ากว่าแผน 3 ไตรมาส)

      -73.13            
(ต ่ากว่าแผน 4 ไตรมาส)

ร้อยละผลต่างผลการ
ด่าเนินงานต่อแผนการ

หารายได้
(ไตรมาส 1-4)

(เพิ ม-ลด)

รวมแผนการหา
รายได้ 

ไตรมาสที  1-3

ผลต่างระหว่าง
แผน (ไตรมาส1-3)
 -ผลการด่าเนินงาน

ร้อยละผลต่างผลการ
ด่าเนินงานต่อแผนการหา

รายได้
(ไตรมาส 1-3)

(เพิ ม-ลด)

ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน

รวม

รวมแผนการหารายได้ 
ไตรมาสที  1-4

รวม
ผลการหารายได้

แผน/เป้าหมายในการหารายได้ ผลการด่าเนินงานในการหารายได้ ผลต่างระหว่างแผน 
(ไตรมาส1-4) - ผล

การด่าเนินงาน



๑๖ 
  

คณะทั้ง 4  คณะ ได้รายงานผลการด าเนินงานในด้านการหารายได้จากแหล่งอ่ืนมายังกอง
แผนงาน ในภาพรวมผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3  รวมจ านวน 12,570,211.83 บาท ทั้งนี้ สรุปผลการ
ด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะทั้ง 4 ได้ดังนี้ 

๑) รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ ยังไม่มี
รายรับจริงทั้ง 4 คณะ  เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัดจัดฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย จึงท าให้
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม       

๒) จ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย   
ยังไม่มีรายรับจริงทั้ง 4 คณะ   

๓) จ านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก มีรายรับจริงจากผลการด าเนินงานในภาพรวม 
จ านวน        3,113,919.64 บาท  คิดเป็นร้อยละ 24.93  และมี 3 คณะที่มีรายรับจริง 
ประกอบด้วย ของคณะรัฐศาสตร์ จ านวน  1,698,548 บาท  คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 
1,205,371.64 บาท คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 210,000 บาท 
ส่วนคณะนิติศาสตร์ ยังไม่มีรายรับจริง 

๔) จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ  มีรายรับจริงจากผลการด าเนินงานในภาพรวม 
จ านวน 8,571,525.86 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.63  ทั้ง 4 คณะมีผลการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์ จ านวน 1,866,600 บาท  คณะรัฐศาสตร์ 836,500 บาท  
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 463,353.38 บาท  และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จ านวน 5,405,072.48 บาท  

๕) จ านวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
มีรายรับจริงจากผลการด าเนินงานในภาพรวม จ านวน  410,730.17 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
3.29  และมี 3 คณะที่มีรายรับจริง ประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์ จ านวน 37,810 บาท  คณะ
รัฐศาสตร์ จ านวน 70,148 บาท  และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 302,772.17 บาท  ส่วน
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังไม่มีรายรับจริง 

๖) รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้  มีรายรับจริงจากผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม จ านวน  393,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.15  ทั้ง 4 คณะมีผลการ
ด าเนินงาน ประกอบด้วยคณะนิติศาสตร์ จ านวน 29,000 บาท  คณะรัฐศาสตร์ 8,900 บาท  
คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 214,750 บาท  และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จ านวน 140,350 บาท  
รายละเอียดตามตารางที่ 3   

 
 
 
 

  ตารางท่ี ๓...  



๑๗ 
  
ตารางท่ี 3  สรุปผลการด าเนินงานการหารายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  
 

  
 

    1,933,410.00   2,614,096.00   2,186,247.19  5,755,422.48   12,489,175.67        100.00

พันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตหลักสูตร
รูปแบบใหม่

(1) จ่านวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non 
Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

                       -                        -                        -                        -                          -                   -   

พันธกิจด้านงานวิจัย (2) จ่านวนเงินรายได้จากการใชป้ระโยชน์ผลงานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย

                       -                        -                        -                        -                          -                   -   

(3) จ่านวนเงินจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก                        -     1,698,548.00   1,205,371.64     210,000.00     3,113,919.64           24.93

(4) จ่านวนเงินรายได้จากการให้บริการวิชาการ     1,866,600.00      836,500.00      463,353.38  5,405,072.48     8,571,525.86           68.63

(5) รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื องมือต่างๆ                        -                        -                        -                        -                          -                   -   

(6) จ่านวนเงินรายได้จากโรงพยาบาล                        -                        -                        -                        -                          -                   -   

การหารายได้จาก
แหล่งอื นๆ

(7) จ่านวนเงินรายได้จากการบริหารทรัพยากร และการ
ด่าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจากปีที ผ่าน

         37,810.00        70,148.00      302,772.17                      -          410,730.17             3.29

(8) รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื อหารายได้          29,000.00          8,900.00      214,750.00     140,350.00        393,000.00             3.15

ร้อยละ                  15.48               20.93               17.51               46.08               100.00

พันธกิจบริการ
วิชาการ

ร้อยละ

ผลรวมของผลการด่าเนินงานหารายได้จากแหล่งอื น 
(ส้ินไตรมาส 3 : 1 ตุลาคม - 30 มิถุนายน 2562) -->
(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)

 ปีงบประมาณ 2562

 ศิลปประยุกต์ฯ

พันธกิจ/คณะ/
หน่วยงาน

ตัวช้ีวัด  รวมท้ังส้ิน

 นิติศาสตร์  รัฐศาสตร์  ศิลปศาสตร์



๑๘ 
  
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานด้านการลดรายจ่าย 

กองแผนงานได้สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการด าเนินงานด้านการลดรายจ่าย ประกอบด้วย ด้านการ
ประหยัดพลังงาน  ด้านการประหยัดงบด าเนินงาน  และด้านงบบุคลากร ซึ่งการลดค่าใช้จ่ายเงินรายได้ของทั้ง 4 คณะ
ส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับงบประมาณแผ่นดินเพ่ือเปลี่ยนหมวดเงินในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย มีรายละเอียดผล
การด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้  

๒.๑ คณะนิติศาสตร์ มีแผนการด าเนินงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน จ านวน 9,500,344.18 บาท 
มีผลการด าเนินงาน จ านวน 1,342,881.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.14  (ผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนคิดเป็น
ร้อยละ 85.86)  

๒.๒ คณะรัฐศาสตร์ มีแผนการด าเนินงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน จ านวน 2,245,000 บาท มีผล
การด าเนินงาน จ านวน 85,351.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.80  (ผลการด าเนินงานต่ ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 
96.20)  

๒.๓ คณะศิลปศาสตร์  มีแผนการด าเนินงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้าน จ านวน 3,050,000 บาท มี
ผลการด าเนินงาน จ านวน 7,430,997.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 143.64  (ผลการด าเนินงานสูงกว่าแผนคิดเป็น
ร้อยละ 43.64)  

๒.๔ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีแผนการด าเนินงานในภาพรวมทั้ง 3 ด้ าน 
จ านวน 1,593,960 บาท มีผลการด าเนินงาน จ านวน 494,660.68 บาท  คิดเป็นร้อยละ 31.30  (ผลการ
ด าเนินงานต่ ากว่าแผนคิดเป็นร้อยละ 68.97) 

รายละเอียดตามตารางที่ 4 และตารางท่ี 5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ตารางท่ี ๓...  



๑๙ 
  
ตารางท่ี 4  สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการด าเนินงานการลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ด้านการประหยัด
พลังงาน

 ด้านการประหยัด
งบด่าเนินงาน

 ด้านบุคลากร  รวม  ด้านการประหยัด
พลังงาน

 ด้านการประหยัด
งบด่าเนินงาน

 ด้านบุคลากร  รวม

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)+(5) (7) (8) (9) (10)=(7)+(8)+(9) (11) (12)

1 คณะนิติศาสตร์          3,121.91     805,642.27     8,691,580.00     9,500,344.18                   -                        -    1,342,881.88  1,342,881.88 -8,157,462.30 -            85.86
2 คณะรัฐศาสตร์        75,000.00  1,000,000.00     1,170,000.00     2,245,000.00                   -          65,779.69        19,571.50        85,351.19 -2,159,648.81 -            96.20
3 คณะศิลปศาสตร์  1,200,000.00     650,000.00     1,200,000.00     3,050,000.00                   -    7,430,997.25                      -    7,430,997.25  4,380,997.25           143.64
4 คณะศิลปประยุกต์

และสถาปัตยกรรมศาสตร์
       21,899.00        27,421.00     1,544,640.00     1,593,960.00     51,076.77                      -       443,583.91     494,660.68 -1,099,299.32 -            68.97

 1,300,020.91  2,483,063.27  12,606,220.00  16,389,304.18     51,076.77  7,496,776.94  1,806,037.29  9,353,891.00 -7,035,413.18 -            42.93
ร้อยละการด่าเนินงาน 3.93             301.92            14.33              57.07              -             42.93

ร้อยละของแผน/
เป้าหมายการลด

รายจา่ย

รวม

แผน/เป้าหมายการลดรายจา่ย (ท้ังปี) ผลการด่าเนินงาน (3 ไตรมาส)ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน ผลต่างระหว่าง
แผน-ผลการ
ด่าเนินงาน
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ตารางท่ี 5   สรุปผลการด าเนินงานการลดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 ของคณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  

และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 
 
 

 
 
 

ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด
งบด่าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ที ประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 กิจกรรมการด่าเนินงานในการลดรายจ่าย ปัญหา/อุปสรรคในการด่าเนินงาน
ที ท่าให้การลดรายจ่าย

ไม่เป็นไปตามแผน และแนวทางในการแก้ไข
(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7) (8)
1 คณะนิติศาสตร์  1,342,881.88  1,342,881.88 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด่าเนินการดังนี้

กิจกรรม/โครงการ 1 : ประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดโลกร้อน
1.).ก่าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื องปรับอากาศในที ท่างานและห้องเรียน
2.) เปลี ยนเครื องใชไ้ฟฟ้าทุกชนิดเป็นแบบประหยัดไฟ เบอร์ 5 และ
หมั นตรวจเชค็สภาพการใชง้านอยู่เสมอ
3.) ปิดไฟฟ้าเสมอเมื อไม่อยู่ในห้องและกลับบ้าน
ด้านการประหยัดงบด่าเนินงาน  ด่าเนินการดังนี้
1.).การแจ้งเวียนหนังสือราชการทั วไปภายในคณะให้แจ้งเวียนผ่าน
ระบบเอกสารอิเล็คทรอนิกส์ DMS
2.) การประชมุในแต่ละระดับใชก้ารประชมุผ่านระบบประชมุออนไลน์ 
3.)ใชช้อ่งทางการสื อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน.์..
4) ใชก้ระดาษเฉพาะที ต้องส่งออกภายในนอกหรือเป็นเรื องที 
จ่าเป็นต้องท่าเป็นลายลักษณ์อักษร
5) ใชก้ระดาษรีไซเคิลเมื อจ่าเป็นต้องใชก้ระดาษในการแจ้งเรื องราว
ภายในคณะ
ด้านบุคคลากร  ด่าเนินการดังนี้
1. เปลี ยนสถานภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ เพื อ
ลดภาระค่าใชจ่้าย
2. ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านการประหยัดพลังงาน : 
1.) จ่านวนห้องเรียนไม่สัมพันธ์กับจ่านวนนักศึกษา และการจัดตารางเรียน ส่งผลให้ต้องมีการจัดสอนนอกเวลาราชการ 
2.) อาจารย์ผู้สอนไม่สัมพันธ์กับจ่านวนนักศึกษา และการจัดตารางเรียน เชน่ อาจารย์ผู้สอน 1 คน สอนในรายวิชาเดียวกัน 3-4 
คาบเรียน/วัน(คาบเรียนละ  3 ชม.) เป็นต้น 
3.) จ่านวนโครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มากกว่าปีที ผ่านมา ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าสูงข้ึน
แนวทางในการแก้ไข : เห็นควรเพิ มจ่านวนอาจารย์ผู้สอนเพื อให้สอดคล้องกับการจัดตารางเรียน
ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านงบด่าเนินงาน : 
คณะฯ ด่าเนินงานตามนโยบายประหยัดงบด่าเนินงาน ตามข้อ 1-5ซึ งสามารถชว่ยลดรายจ่ายได้ในสัดส่วนที น้อยกว่าค่าใชจ่้าย
ด้านอื น ซึ งรายจ่ายงบด่าเนินงานส่วนใหญ่ สัดส่วนค่าตอบแทนเงินประจ่าต่าแหน่งบริหารและเงินประจ่าต่าแหน่งวิชาการยังมี
สัดส่วนที มากกว่ารายจ่ายส่วนอื น และคณะฯ อยู่ในชว่งพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนและสิ งแวดล้อมในการเรียนการสอน จึงมี
ค่าใชจ่้ายค่าจ้างเหมาบริการมากข้ึนในสัดส่วนที รองลงมา
แนวทางในการแก้ไข :
ขอรับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากทางมหาวิทยาลัยฯ เพื อปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนและภูมิทัสน์ภายนอก
ห้องเรียนในปีงบประมาณถัดๆ ไป
ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านงบบุคลากร : 
ค่าใชจ่้ายงบบุคลากรมีสัดส่วนที มากถึง ร้อยละ 80 ในแต่ละปีงบประมาณส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณเพื อพัฒนาพันธ
กิจตามกลยุทธ์ลดลงตามสัดส่วนงบประมษรที ต้องจัดสรรตามความจ่าเป็นและความส่าคัญ
แนวทางในการแก้ไข :
เปลี ยนสถานภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ เพื อลดภาระค่าใชจ่้าย
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และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด
งบด่าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ที ประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 กิจกรรมการด่าเนินงานในการลดรายจ่าย ปัญหา/อุปสรรคในการด่าเนินงาน
ที ท่าให้การลดรายจ่าย

ไม่เป็นไปตามแผน และแนวทางในการแก้ไข
(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7) (8)
2 คณะรัฐศาสตร์                    -          65,779.69        19,571.50        85,351.19 ด้านการประหยัดพลังงาน ด่าเนินการดังนี้

มาตรการปิด-เปิด เครื องปรับอากาศเป็นเวลา / ควบคุมการใชห้้องไม่ให้
เกินเวลา 18.00 น.
ด้านการประหยัดงบด่าเนินงาน  ด่าเนินการดังนี้
ใชร้ะบบ e meeting / การแจ้งเวียนเอกสารผ่านระบบ e mail เพื อลด
การใชก้ระดาษ 
ด้านบุคคลากร ด่าเนินการดังนี้
ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อ และเปลี ยนสถานภาพจากพนักงานเงิน
รายได้เป็นเงินงบประมาณ เพื อลดภาระค่าใชจ่้าย

ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านการประหยัดพลังงาน : 
คณะมีพ้ืนที ใชส้อยจ่านวนมาก และมีความจ่าเป็นต้องใชแ้สงสว่าง / เครื องปรับอากาศเป็นจ่านวนมาก 
แนวทางในการแก้ไข : 
ก่าหนดมาตรการ ก่าหนดชว่งเวลาเปิดปิดไฟและเครื องปรับอากาศ จ่ากัดเวลาในการใชห้้องภายในอาคาร ไม่เกิน 18.00 น. 
ยกเว้นกิจกรรมที มีความจ่าเป็น ต้องขออนุญาติใชเ้ป็นรายกรณี
ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านงบด่าเนินงาน : 
คณะอยูในระหว่างการปรับมาใชร้ะบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จึงท่าให้ค่าใชจ่้ายยังไม่ลด
แนวทางในการแก้ไข : 
ใชร้ะบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเวียนเอกสารผ่านอีเมลล์ , DMS , จ่ากัดโควต้าในการเบิกกระดาษของบุคลากร 
ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านงบบุคลากร :  
คณะมีค่าใชจ่้ายงบบุคลากรของคณะที จ่ายโดยเงินรายได้ของคณะ 
แนวทางในการแก้ไข : 
1.) รักษาสัดส่วนของบุคบากรสายสนับสนุนวิชาการต่อสายวิชา โดยไม่รับบุคลากรเพิ ม และใชแ้นวทางในการเกลี ยภาระงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
2.) บุคลากรสายวิชาการกลับจากลาศึกษาต่อเปลี ยนสถาณภาพเป้นพนักวานเงินงบประมาณ สามารถลดภาระค่าใชจ่้ายของคณะได้
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ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด
งบด่าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ที ประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 กิจกรรมการด่าเนินงานในการลดรายจ่าย ปัญหา/อุปสรรคในการด่าเนินงาน
ที ท่าให้การลดรายจ่าย

ไม่เป็นไปตามแผน และแนวทางในการแก้ไข
(1) (2) (3) (4) (5) (6)= (3)+(4)+(5) (7) (8)
3 คณะศิลปศาสตร์                    -    7,430,997.25                      -    7,430,997.25 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด่าเนินการดังนี้

1.) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การข้ึนบันได
2.) เพิ มขนาดชั้นเรียนให้เหมาะสมกับขนาดห้องเรียน
ด้านการประหยัดงบด่าเนินงาน   ด่าเนินการดังนี้
1.) ไม่เบิกค่าอาหารท่าการนอกเวลา
2.) มีนโยบายรณรงค์การใชวั้สดุส้ินเปลืองให้น้อยลง เชน่ กระดาษ 
หมึกพิมพ์ งบวัสดุงานบ้านงานครัว ฯลฯ
ด้านบุคคลากร  ด่าเนินการดังนี้
1.) เปลี ยนสถานภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ เพื อ
ลดภาระค่าใชจ่้าย

ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านการประหยัดพลังงาน : 
จากการเปิดภาคเรียนในฤดูร้อนท่าให้คณะมีรายจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ มข้ึน 
แนวทางในการแก้ไข :
มีการปรับเปลี ยนการเปิด-ปิด ภาคเรียนแล้ว ฤดูร้อนจะปิดภาคเรียน  คาดว่าจะท่าให้ลดรายจ่ายลงได้
ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านงบด่าเนินงาน : 
ผลการเปรียบเทียบนี้ยังไม่รวมไตรมาสที  4 ของปีงบประมาณ 2562 แต่ก็พบว่าคณะศิลปศาสตร์มีการลดค่าใชจ่้ายด้านการ
ประหยัดงบด่าเนินงาน เนื องจากคณะมีนโยบายรณรงค์การใชวั้สดุส้ินเปลืองให้น้อยลง เชน่ กระดาษ หมึกพิมพ์ งบวัสดุงานบ้าน
งานครัว ฯลฯ
แนวทางในการแก้ไข :
คณะควรเร่งจัดหาครุภัณฑ์เทคโนโลยีมาทดแทนการใชวั้สดุส้ินเปลือง เชน่ เครื องสแกน เครื องคอมพิวเตอร์  หน่วยจัดเก็บข้อมูล 
ขนาดความจุ 32 กิกะไบต์ ฯลฯ
ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านงบบุคลากร : 
คณะศิลปศาสตร์ได้รับจัดสรรต่าแหน่งพนักงานงบประมาณในการจ้าง ท่าให้มีรายจ่ายด้วยเงินรายได้น้อยลง
แนวทางในการแก้ไข :
 - ไม่มี -
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ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน  ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด

พลังงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านการประหยัด
งบด่าเนินงาน

 ลดค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคากร

 รวมค่าใช้จ่าย
ที ประหยัดได้
ท้ัง 3 ด้าน

 กิจกรรมการด่าเนินงานในการลดรายจ่าย ปัญหา/อุปสรรคในการด่าเนินงาน
ที ท่าให้การลดรายจ่าย

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

และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์

    51,076.77                      -       443,583.91     494,660.68 ด้านการประหยัดพลังงาน  ด่าเนินการดังนี้
1.) ด่าเนินงานตามนโยบายการประหยัดพลังงาน
2.) ก่าหนดมาตรการประหยดพลังงาน
3.) ก่ากับและติดตามผลการด่าเนินงาน
4.) หาพลังงานทดแทนอื นๆ
ด้านการประหยัดงบด่าเนินงาน  ด่าเนินการดังนี้
1.) บูรณาการการจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง โดยจัดซ้ือร่วมกับโครงการบริการ
วิชาการ 
2.) ขอรับการสนบัสนุนจากส่วนงานภายนอก และเครือข่ายผู้มีจิตศรัทธา
ด้านบุคคลากร  ด่าเนินการดังนี้
1.) เปลี ยนสถานภาพจากพนักงานเงินรายได้เป็นเงินงบประมาณ เพื อ
ลดภาระค่าใชจ่้าย

ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านการประหยัดพลังงาน : 
ปัญหาอุปสรรคที ท่าให้ค่าไฟฟ้าลดลงชา้ ด้วยนักศึกษาขอใชห้้องเรียนนอกเวลา เพื อท่าผลงานประกวด เพื อท่างานในรายวิชา เพื อ
ตัดโมเดล เพื อป้ันผลงาน ท่าให้ค่าไฟฟ้าลดลงในอัตราที ชะลอตัว แต่ทั้งนี้คณะฯได้ด่าเนินการตามแผนประหยัดพลังงาน อย่าง
ต่อเนื องโดย ส่งเสริมให้บุคลากร/ นักศึกษาใชท่้างานเป็นเวลา ใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าเป็นเวลา 
แนวทางในการแก้ไข :  คณะใชพ้ลังงานทดแทน เพื อลดการใชไ้ฟฟ้า เชน่ ไฟส่องสว่างทางเดินโซลาเซลล์,  จัดซ้ือสปอตไลท์โซลา
เซลล์ เป็นต้น 
ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านงบด่าเนินงาน : 
ด้วยอาคารสถานที  อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ รถยนต์ เครื องปรับอากาศ และสิ งของเครื องใชอื้ นๆ มีสภาพที เสื อมโทรม จ่าเป็นต้องใช้
งบประมาณจ่านวนมากในการซ่อมบ่ารุกรักษาแต่ละคร้ัง เชน่ เครื องถ่ายเอกสาร มีการใชง้านยาวนานมีสภาพเก่า ช่ารุดง่าย และ
ซ่อมอยู่บ่อยคร้ัง, รถตู้มีอายุการใชง้านที มากกว่า 10 ปี การซ่อมแต่ละคร้ังใชง้บประมาณที ค่อนข้างสูง,เครื องปรับอากาศห้องเรียน
 เครื องปรับอากาศห้องประชมุมีการใชง้านยาว ฝ้าเพดานรั วซึม ห้องน้่าช่ารุด เป็นต้น
แนวทางในการแก้ไข :
บูรณาการการจัดซ้ือวัสดุส้ินเปลือง โดยจัดซ้ือร่วมกับโครงการบริการวิชาการ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที เกี ยวข้อง 
จากผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุน
ปัญหาในการลดค่าใช้จ่ายด้านงบบุคลากร : 
ปีงบประมาณ 2562 คณะได้รับการจัดสรรกรอบงบประมาณแผ่นดิ จ่านวน 3 อัตรา ท่าให้ค่าใชจ่้าย-ค่าจ้างพนักงานเงินรายได้
ลดลง  
แนวทางการด่าเนินงานต่อเนื อง : ขออนุมัติกรอบอัตราพนักงานภายใต้งบประมาณแผ่นดิน เพิ มเติมด้วยเป็นสาขาวิชาขาดแคลน

รวม
ค่าใช้จ่ายที 

51,076.77    7,496,776.94 1,806,037.29 9,353,891.00 
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๓. รายงานผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562  คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีผลการรับนักศึกษาเมื่อเทียบการแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

๓.๑ ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มีผลการรับนักศึกษา จ านวน 390 
คน คิดเป็นร้อยละ 84.78 เมื่อเทียบการแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ จ านวน 460 คน จ านวนการรับนักศึกษา
ดังกล่าว ลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 14 คน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.47 

 

ตารางท่ี 6 ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ 
 

รหัส นศ. ปี แผนรับ ลงทะเบียน ร้อยละลงทะเบียน : แผนรับ 
2552 400 432 108.00 
2553 400 388 97.00 
2554 400 342 85.50 
2555 400 376 94.00 
2556 400 363 90.75 
2557 400 406 101.50 
2558 400 394 98.50 
2559 400 284 71.00 
2560 400 366 91.50 
2561 400 404 101.00 
2562 460 390 84.78 

ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562 

 
ทั้งนี้ในแต่ละช่วงระยะเวลา นอกจากการรับเข้าแล้ว ในด้านการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละรหัส

นักศึกษา กองแผนงานได้ศึกษาร้อยละการตกออกของนักศึกษาในรหัสการรับเข้า ตั้งแต่รหัส 2552 – 2562              
ทั้งนี้ รหัสนักศึกษาปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงรหัสนักศึกษา ปี 2559 เป็นนักศึกษาท่ีมีครบทุกชั้นปี แต่รหัสนักศึกษา ปี 
2560 – 2562 จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 2 และ 1 ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 7 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุก
กรณี) ของคณะนิติศาสตร์ และ แผนภูมิที่ 1 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะนิติศาสตร์ 

 

ตารางท่ี 7 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะนิติศาสตร์ 
 

รหัส นศ. ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 รวมพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) 
เทียบกับลงทะเบียน 

2552 3.70 16.67 14.81 3.94 1.85 2.08 0.93 1.16 39.12 
2553 9.02 19.59 5.15 4.12 2.32 1.29 2.58 0.77 37.89 
2554 14.04 17.25 16.08 5.26 0.29 2.34 0.29 0.58 52.63 
2555 9.31 21.28 18.09 3.99 2.39 1.86 1.06 0.53 52.66 
2556 8.54 29.20 8.82 3.86 1.65 1.10 0.55 0.00 50.41 
2557 25.86 13.30 8.37 3.69 0.74 0.74 0.00 0.00 51.23 
2558 16.75 13.96 12.94 2.03 1.02 0.00 0.00 0.00 45.69 
2559 9.51 15.14 7.04 2.82 0.00 0.00 0.00 0.00 34.51 
2560 9.29 10.66 7.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27.32 
2561 6.44 8.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.10 
2562 1.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.03 

ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562 
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แผนภูมิที่ 1 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะนิติศาสตร์ 

 
 
๓.๒ ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ มีผลการรับนักศึกษา จ านวน 421 

คน คิดเป็นร้อยละ 97.91 เมื่อเทียบการแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ จ านวน 430 คน จ านวนการรับนักศึกษา
ดังกล่าว เพิ่มข้ึน จากปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 30 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 7.67 

ตารางท่ี 8 ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ 
รหัส นศ. ปี แผนรับ ลงทะเบียน ร้อยละลงทะเบียน : แผนรับ 
2552 240 323 134.58 
2553 240 290 120.83 
2554 240 212 88.33 
2555 300 293 97.67 
2556 410 366 89.27 
2557 410 489 119.27 
2558 410 452 110.24 
2559 410 364 88.78 
2560 430 358 83.26 
2561 430 391 90.93 
2562 430 421 97.91 

ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562 
 
ทั้งนี้ในแต่ละช่วงระยะเวลา นอกจากการรับเข้าแล้ว ในด้านการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละรหัส

นักศึกษา กองแผนงานได้ศึกษาร้อยละการตกออกของนักศึกษาในรหัสการรับเข้า ตั้งแต่รหัส 2552 – 2562              
ทั้งนี้ รหัสนักศึกษาปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงรหัสนักศึกษา ปี 2559 เป็นนักศึกษาที่มีครบทุกชั้นปี แต่รหัสนักศึกษา ปี 
2560 – 2562 จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 2 และ 1 ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 9 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุก
กรณี) ของคณะรัฐศาสตร์ และ แผนภูมิที่ 2 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะรัฐศาสตร์ 

 
 
 
 

      ตารางท่ี 9... 
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ตารางท่ี 9 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะรัฐศาสตร์ 
 

รหัส นศ. ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 รวมพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) 
เทียบกับลงทะเบียน 

2552 5.57 12.69 1.86 2.17 0.62 1.24 0.31 0.00 22.29 
2553 4.14 6.90 4.14 3.10 0.34 0.34 0.00 0.00 18.28 
2554 16.51 8.02 2.36 1.42 0.94 0.47 0.00 0.47 28.30 
2555 11.60 10.58 2.39 1.37 0.68 1.02 0.00 0.00 25.94 
2556 6.83 14.48 2.19 1.91 2.19 0.55 0.00 0.00 25.41 
2557 18.00 6.34 3.89 2.25 1.23 0.00 0.00 0.00 30.47 
2558 6.86 15.49 3.98 0.88 0.00 0.00 0.00 0.00 27.21 
2559 9.07 7.14 2.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.96 
2560 8.38 10.61 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.11 
2561 6.39 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.42 
2562 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 

ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562 

 
แผนภูมิที่ 2 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะรัฐศาสตร์ 

 
 
๓.๓ ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์  มีผลการรับนักศึกษา จ านวน 

557 คน คิดเป็นร้อยละ 111.40 เมื่อเทียบการแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ จ านวน 500 คน จ านวนการรับ
นักศึกษาดังกล่าว ลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 48 คน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 7.93 

ตารางท่ี 10 ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ 
 

รหัส นศ. ปี แผนรับ ลงทะเบียน ร้อยละลงทะเบียน : แผนรับ 
2552 455 380 83.52 
2553 455 371 81.54 
2554 460 342 74.35 
2555 460 399 86.74 
2556 490 454 92.65 
2557 460 491 106.74 
2558 490 507 103.47 
2559 490 481 98.16 
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รหัส นศ. ปี แผนรับ ลงทะเบียน ร้อยละลงทะเบียน : แผนรับ 
2560 510 485 95.10 
2561 510 605 118.63 
2562 500 557 111.40 

ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562 
ทั้งนี้ในแต่ละช่วงระยะเวลา นอกจากการรับเข้าแล้ว ในด้านการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละรหัส

นักศึกษา กองแผนงานได้ศึกษาร้อยละการตกออกของนักศึกษาในรหัสการรับเข้า ตั้งแต่รหัส 2552 – 2562              
ทั้งนี้ รหัสนักศึกษาปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงรหัสนักศึกษา ปี 2559 เป็นนักศึกษาที่มีครบทุกชั้นปี แต่รหัสนักศึกษา ปี 
2560 – 2562 จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 2 และ 1 ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 11 สรุปการพ้นสภาพฯ 
(ทุกกรณี) ของคณะศิลปศาสตร์ และ แผนภูมิที่ 3 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะศิลปศาสตร์ 

ตารางท่ี 11 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะศิลปศาสตร์ 

รหัส นศ. ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 รวมพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) 
เทียบกับลงทะเบียน 

2552 6.58 12.37 3.42 1.58 1.84 0.53 0.26 0.26 23.95 
2553 11.32 12.40 3.23 1.89 2.16 0.54 0.27 0.00 28.84 
2554 9.06 10.82 5.56 1.75 0.58 0.88 0.00 0.00 27.19 
2555 11.78 8.77 2.76 1.25 1.75 1.50 0.25 0.00 24.56 
2556 8.15 11.01 1.32 1.54 1.54 0.44 0.22 0.00 22.03 
2557 7.54 6.11 3.05 2.44 1.22 0.61 0.00 0.00 19.14 
2558 6.51 4.73 2.17 0.99 0.99 0.00 0.00 0.00 14.40 
2559 6.86 5.20 2.49 0.83 0.00 0.00 0.00 0.00 15.38 
2560 7.42 6.39 2.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16.70 
2561 6.61 4.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.57 
2562 0.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.36 

ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562 
 
แผนภูมิที่ 3 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะศิลปศาสตร์ 

 
 
๓.๔ ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์               

มีผลการรับนักศึกษา จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 51.43 เมื่อเทียบการแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ จ านวน 
105 คน จ านวนการรับนักศึกษาดังกล่าว ลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน 36 คน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 
40.00 
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ตารางที่ 12 ผลการด าเนินงานด้านการรับนักศึกษาของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

รหัส นศ. ปี แผนรับ ลงทะเบียน ร้อยละลงทะเบียน : แผนรับ 
2552 70 89 127.14 
2553 70 87 124.29 
2554 80 61 76.25 
2555 80 27 33.75 
2556 80 82 102.50 
2557 80 68 85.00 
2558 120 83 69.17 
2559 120 79 65.83 
2560 120 59 49.17 
2561 105 90 85.71 
2562 105 54 51.43 

ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562 
 

ทั้งนี้ในแต่ละช่วงระยะเวลา นอกจากการรับเข้าแล้ว ในด้านการคงอยู่ของนักศึกษาแต่ละรหัส
นักศึกษา กองแผนงานได้ศึกษาร้อยละการตกออกของนักศึกษาในรหัสการรับเข้า ตั้งแต่รหัส 2552 – 2562              
ทั้งนี้ รหัสนักศึกษาปี 2552 เป็นต้นมาจนถึงรหัสนักศึกษา ปี 2559 เป็นนักศึกษาที่มีครบทุกชั้นปี แต่รหัสนักศึกษา ปี 
2560 – 2562 จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 2 และ 1 ตามล าดับ ดังรายละเอียดดังตารางที่ 13 สรุปการพ้นสภาพฯ 
(ทุกกรณี) ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ แผนภูมิที่ 4 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะ
ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

ตารางที่ 13 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

รหัส นศ. ปี ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 ปี 6 ปี 7 ปี 8 รวมพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) 
เทียบกับลงทะเบียน 

2552 11.24 35.96 3.37 0.00 1.12 2.25 0.00 0.00 50.56 
2553 6.90 8.05 3.45 2.30 2.30 4.60 2.30 0.00 20.69 
2554 18.03 16.39 3.28 0.00 0.00 1.64 0.00 1.64 37.70 

2555 14.81 33.33 7.41 
11.1

1 3.70 3.70 0.00 0.00 66.67 
2556 6.10 15.85 8.54 4.88 3.66 1.22 0.00 0.00 35.37 
2557 13.24 5.88 4.41 1.47 2.94 0.00 0.00 0.00 25.00 
2558 12.05 14.46 2.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.92 
2559 6.33 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.13 
2560 11.86 1.69 5.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.64 
2561 6.67 8.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.56 
2562 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ข้อมูล ณ วันที ่25 กันยายน 2562 
 
 
 

     แผนภูมิที่ 4... 



๒๙ 
  

แผนภูมิที่ 4 สรุปการพ้นสภาพฯ (ทุกกรณี) ของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

 
 
๔. รายงานผลการด าเนินงานด้านสถานะทางการเงิน 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๒ คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลป

ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเงินรายได้สะสม ดังนี้ 
๔.๑ คณะนิติศาสตร์ มีเงินรายได้สะสม ๘,๗๘๓,๑๕๘.๒๑ บาท จ าแนกเป็น 

- เงินฝากส่วนกลาง         290,493.98 บาท 
- เงินฝากธนาคารคงเหลือ ที่อยู่กับคณะ  8,492,664.23 บาท    

๔.๒ คณะรัฐศาสตร์ มีเงินรายได้สะสม 29,507,747.87 บาท จ าแนกเป็น 
- เงินฝากส่วนกลาง     10,198,439.52 บาท 
- เงินฝากธนาคารคงเหลือ ที่อยู่กับคณะ 19,309,308.35 บาท    

๔.๓ คณะศิลปศาสตร์ มีเงินรายได้สะสม 99,087,352.75 บาท จ าแนกเป็น 
- เงินฝากส่วนกลาง     26,541,429.16 บาท 
- เงินฝากธนาคารคงเหลือ ที่อยู่กับคณะ 72,545,923.59 บาท    

๔.๔ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีเงินรายได้สะสม –16,264,398.01 บาท 
จ าแนกเป็น 

- เงินฝากส่วนกลาง             -17,224,925.55 บาท 
- เงินฝากธนาคารคงเหลือ ที่อยู่กับคณะ      960,527.44 บาท    
ทั้งนี้ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ยังมีหนี้เงินยืมทุนส ารองของมหาวิทยาลัย 

(เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2561) จ านวน 1๕,693,387.79  บาท และมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบสถานะลูกหนี้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะฯ (เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 – 2554) ประมาณ 
11,395,597 บาท ดังนั้น สถานะทางการเงินโดยรวมของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจติดลบ
ถึงประมาณ -43,353,382.80 บาท 

 

รายละเอียดตามตารางท่ี 14 
 

ตารางท่ี ๑๔ ...



๓๐ 
  
ตารางท่ี 14 รายงานสถานะเงินฝากคงเหลือของคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


เงินหมุนเวียน ทุนส่ารอง 
เงินหมุนเวียน ทุนส่ารอง 
เงินหมุนเวียน ทุนส่ารอง  บัญชีที มีภาระ
ผูกพัน

 บัญชีที ไม่มีภาระ
ผูกพัน

 เงินลงทุน

1 คณะนิติศาสตร์ (1,483,796.03)  1,337,700.00 (854,009.99) 1,290,600.00 (2,337,806.02) 2,628,300.00     284,683.35    8,207,980.88   -                8,783,158.21   
2 คณะรัฐศาสตร์    3,955,209.08  1,521,800.00 3,110,730.44 1,610,700.00 7,065,939.52   3,132,500.00     -               19,309,308.35 -                29,507,747.87 
3 คณะศิลปศาสตร์  26,782,676.58  1,505,450.00 (3,290,647.42) 1,543,950.00 23,492,029.16 3,049,400.00     5,053,817.82 67,492,105.77 -                99,087,352.75 
4 ศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์
(21,297,510.65)     605,800.00 2,612,785.20 854,000.00    (18,684,725.45) 1,459,800.00     960,527.44    -                (16,264,398.01)

หมายเหตุ : 1. ข้อมลูเงินฝากส่วนกลางคงเหลือ ณ 30 มถุินายน 2562  ยังไมไ่ด้หักภาระผูกพันที ต้องจ่ายคืนให้กับเจ้าหนี้ เช่น ค่าใช้จ่ายที ต้ังเบิกจ่ายแล้วยังไมไ่ด้ท่าการจ่ายให้กับเจ้าหนี้ และเงินรับฝากอื น
เงินประกันสัญญา ซึ งต้องจ่ายช่าระคืนให้กับเจ้าหนี้เมื อครบตามก่าหนด 

รายงานสถานะเงินฝากคงเหลือของคณะ/ส่านัก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน  คงเหลือยกมา ณ 30 กันยายน 2561  รายการเคลื อนไหวระหว่างปี 2562 เงินฝากส่วนกลาง ณ 30 มิถุนายน 2562 เงินฝากธนาคารคงเหลือคณะ/ส่านัก ณ 30 มิถุนายน 2562 รวมท้ังส้ิน



๓๑ 
  

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณารายงานผลการด าเนินงานตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยด้านการหารายได้และลดรายจ่ายของคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป 

 
 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 

๑. มอบคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสารสนเทศด้านต่างๆ เช่น สถานะทางการเงิน การบริหารบุคคลและ
อัตราก าลัง การผลิตบัณฑิต เป็นต้น ทั้งในส่วนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และประมาณการในอนาคต โดยด าเนินงาน
ร่วมกับผู้บริหารของคณะทั้งสี่คณะ และจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ฯ และข้อเสนอเพ่ือแก้ปัญหาและปรับปรุงการ
ด าเนินงานทั้งจากของมหาวิทยาลัย และของทุกคณะ น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  

๒. มอบคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ (เช่น สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร เป็นต้น) และคณะวิทยาศาสตร์ (เช่น สาขาวิชาฟิสิกส์ เป็นต้น) หรือสาขาวิชาอ่ืนใดที่ไม่สามารถรับนักศึกษา
ได้ตามแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ในอัตราที่ค่อนข้างสูง เพ่ือจักได้ก าหนดแนวทางป้องกันปัญหาในด้านสถานะ
ทางการเงินที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต และน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

๓. มอบมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของคณะสร้างความตระหนักรู้ในสภาวการณ์ปัจจุบันให้แก่
บุคลากรภายในคณะ เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจของคนในองค์กรในการที่จะร่วมพัฒนาการด าเนินงาน และการ
แสวงหารายได้ ให้คณะมีสถานะท่ีมั่นคง 

๔. มอบคณะศิลปประยุกต์และและสถาปัตยกรรมศาสตร์พิจารณาปรับบทบาทภารกิจให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน และนโยบายของรัฐบาล เช่น ด้าน Creative Economy เป็นต้น เพ่ือเป็นการสร้างรายได้
ให้กับคณะฯ อีกทางหนึ่ง 
   
   มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
ด้านการหารายได้และลดรายจ่ายของคณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์  และมอบคณะท างานเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คณะและมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

      

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

          ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไตรมาสที่ 3  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๒ 
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย   โดยมีหน้าที่ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของ
รัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 

สรุปการน าเสนอ... 



๓๒ 
  

 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562 

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 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

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

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 ส าหรับรอบ 
ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน 

   - หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 2. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2561  ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562  (UBUFMIS) 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับสถานการณ์แนวโน้ม

งบประมาณแผ่นดินที่อาจได้รับจัดสรรลดลงในอนาคต  
 

 มติที่ประชุม     เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

            ๔.๑.๑.๒ ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562  กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัย หรือ
ส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงิน
เพิ่มเติม 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562  มีมติ
เห็นชอบการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม และให้น าเสนอ           
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป   
                  ตามระเบียบ… 



๓๓ 
  
  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงิน
เพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้ในค า
ขออนุมัติด้วย ในการนี้ มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,334,315 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. คณะเภสัช
ศาสตร์ 

ค่าจ้างท่ี
ปรึกษา/ค่าจ้าง
ทั่วไป 

โครงการสนับสนุน
งานวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอก 

  ตามท่ีคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับอนุมัติแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 โครงการสนับสนุนงานวิจัย
จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น ภ า ย น อ ก  จ า น ว น 
3,500,000 บาท ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้ว จ านวน 3,049,500 บาท คงเหลือ
งบประมาณโครงการดังกล่าว จ านวน 
450,500 บาท แต่เนื่องจากคณะฯ ได้รับ
งบประมาณจากค่าจ้างที่ปรึกษาและ
เงินทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกสูงกว่า
แผนที่ก าหนดไว้  จ านวน 3,033,400 
บาท  
  ดังนั้น เพ่ือให้มีงบประมาณที่เพียงพอใน
การรองรับการด า เนินงานโครงการ
สนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ในการนี้คณะฯ จึงขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม 
จ านวน 2,582,900 บาท (3,033,400 
-  450,500 ) ดังนี้ 

1. ค่าจ้างท่ีปรึกษาจัดท ามาตรฐาน 
ยาแผนไทย :ต ารับยาธาตุบรรจบ (ยาผง/
ยาแคปซูล)  จ านวน 253 ,900 บาท 
(งบประมาณโครงการคงเหลือ จ านวน 
450,500 บาท หักด้วยทุนวิจัยที่รอการ
เบิกจ่าย จ านวน 60,000 บาท คงเหลือ
ในระบบ 390,500 บาท และค่าจ้างที่
ปรึกษาจัดท ามาตรฐานยาแผนไทย :ต ารับ
ยาธาตุบรรจบ รอการเบิกจ่าย จ านวน 
644,400 บาท หัก เงินคงเหลือในระบบ
จ านวน 390,500 ดังนั้น ขออนุมัติปรับ
แผน 253,900 บาท) 

2,582,900 



๓๔ 
  

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

2. ค่าจ้างท่ีปรึกษาจัดท ามาตรฐาน 
ยาแผนไทย :ต ารับยาเทพจิตร (ยาผง) 
จ านวน   529,000 บาท 

3. ค่าจ้างท่ัวไปจัดท าวิจัยมาตรฐาน 
วัตถุดิบสมุนไพรด้านเคมี - ฟิสิกส์ของ
กระวาน ลูกจันทร์ แห้วหมู ดอกจันทร์ 
แ ฝ ก ห อ ม  เ ป ร า ะ ห อ ม  จ า น ว น  
1,800,000 บาท 
    งบประมาณโครงการ  รวมทั้ งสิ้ น 
จ านวน  6,082,900 บาท 

2. คณะ
เกษตรศาสตร์ 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา โ ค ร งก า ร  “ ก า ร
จั ด ท า แ ผ น ที่
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ด้ ว ย
ระบบสารสนเทศ 
และระบบข้อมู ล
เพ่ือการจัดการ 

  ต า ม ที่ ค ณ ะ เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ไ ด้ รั บ
งบ ปร ะม าณ กา ร จ้ า งที่ ป รึ กษ าจ า ก
ส านักงานจังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือด าเนิน
โครงการเรื่อง “การจัดท าแผนที่เศรษฐกิจ
ด้วยระบบสารสนเทศ และระบบข้อมูล
เพ่ือการจัดการ” เป็นจ านวน 128,583 
บ าท  แ ต่ เ นื่ อ ง จ า กค ณะฯ  ไ ม่ ไ ด้ ตั้ ง
งบประมาณรายจ่ายส าหรับโครงการ
ดังกล่าวไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562   
  ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ปร ะมา ณ  พ . ศ . 2 56 2 
โครงการเรื่อง “การจัดท าแผนที่เศรษฐกิจ
ด้วยระบบสารสนเทศ และระบบข้อมูล
เพ่ือการจัดการ เป็นจ านวน 128 ,583 
บาท   

128,583 

3. คณะศิลป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
และส่ ง เสริมข้ า ว
หอมมะลิ อินทรี ย์
และข้าวหอมมะลิ
สิ่ ง บ่ ง ชี้ ท า ง
ภูมิศาสตร์  (GI) สู่
ส า ก ล ค ร บ ว ง จ ร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 กิ จกรรม

  ต า ม ที่ ค ณ ะ ศิ ล ป ป ร ะ ยุ ก ต์ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับอนุมัติเป็นที่
ปรึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมข้าว
หอมมะลิอินทรีย์และข้าวหอมมะลิสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์  (GI) สู่สากลครบวงจร 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม
พัฒนา เ กษ ตรก รคน รุ่ น ใ หม่ ใ ห้ เ ป็ น 
“Organic Young Smart Farmer” 
จ านวน 5,174,600 บาท โดยค่าใช้จ่าย

257,397 



๓๕ 
  

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

พัฒนาเกษตรกรคน
รุ่ น ใ ห ม่ ใ ห้ เ ป็ น 
“Organic Young 
Smart Farmer” 

แบ่งออกเป็น 5 งวด ซึ่งพาณิชย์จังหวัดศรี
สะเกษได้โอนเงินงวดที่ 1-5 เรียบร้อยแล้ว 
และจะจ่ายคืนค่าประกันผลงานเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ  
  ทั้งนี้ คณะฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายและ
เ บิ ก จ่ า ย ง ว ด ที่  1 - 5  จ า น ว น 
4,848,485.48 บ า ท  ( รั บ โ อ น
งบประมาณหักด้วยค่าธรรมเนียมธนาคาร) 
  บัดนี้ คณะฯ ได้ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
แล้ว และพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้โอน
เงินค่าประกันผลงาน รวมทั้งสิ้น จ านวน 
257,397 บาท 
  ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ปร ะมา ณ  พ . ศ . 2 56 2 
โครงการสร้างรายได้จากการบริการ
วิชาการ เป็นจ านวน 257,397 บาท   
  งบประมาณโครงการ รวมทั้งสิ้น จ านวน  
5,105,882.48 บาท 

4. คณะ
นิติศาสตร์ 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า
เกี่ยวกับมาตรฐาน
การด าเนินการทาง
วินัยและการลงโทษ
ท า ง วิ นั ย ข อ ง 
ก.พ.อ. กระทรวง
แ ล ะ ก า ร
เ ป รี ย บ เ ที ย บ
กฎหมายเกี่ยวกับ
การด าเนินการทาง
วินัยของข้าราชการ
ประเภทต่างๆ 

  ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้รับงบประมาณ
ก า ร จ้ า ง ที่ ป รึ ก ษ า จ า ก ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เพ่ือ
เป็นที่ปรึกษา “โครงการศึกษาเกี่ยวกับ
มาตรฐานการด าเนินการทางวินัยและการ
ลงโทษทางวินัยของ ก.พ.อ. กระทรวงและ
การเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการ
ด า เนิ นการทางวิ นั ยของข้ าร าชการ
ประเภทต่างๆ” เป็นจ านวน 985,00 
บาท แบ่งจ่ายเงินเป็น 4 งวด 
  ปัจจุบันการด าเนินงานโครงการได้จัดส่ง
รายงานครบทั้ง 4 งวดแล้ว และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้โอน
เงินงวดที่ 1 จ านวน 188,138 บาทและ
เบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส าหรับงวดที่ 2-4 รับโอนในปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2562 จ านวน 365,435 บาท 
(งบประมาณรับโอนสุทธิหักค่าปรับ) แต่

365,435 



๓๖ 
  

คณะ/
หน่วยงาน 

ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

เนื่องจากคณะฯ ไม่ ได้ตั้ งงบประมาณ
รายจ่ายส าหรับโครงการดังกล่าวไว้ใน
แผนปฏิบัติ ง านและแผนการ ใช้ จ่ าย
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   
  ในการนี้ คณะฯ จึงขออนุมัติปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็น
จ านวน 365,435 บาท  

รวมทั้งสิ้น 3,334,315 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนทั้งสิ้น 3,334,315 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นสี่พันสามร้อยสิบห้า
บาทถ้วน)  
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 4.1.1.3  (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2562  มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และมอบคณะ/หน่วยงาน คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดกรอบงบประมาณรายจ่ายตามข้อเสนอแนะ และเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

คณะ/หน่วยงาน  ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

1. ภาครายรับ 
สรุปประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้น 

1,017,369,500 บาท ประกอบด้วย 
1.1 ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 541,684,500 บาท (คิดเป็น            

ร้อยละ 53.24 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ท้ังหมด) 
1.2 ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จ านวน  

350,660,600 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.47 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ท้ังหมด) 
1.3 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 125,024,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.29 ของ 

ประมาณการรายรับเงินรายได้ท้ังหมด) 
 รายละเอียดตามตารางที่ 1 
                  ตารางที่ 1... 
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ตารางท่ี 1 สรุปประมาณการรายรับเงินรายได้ และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

คณะ/หน่วยงาน รวมเงินรายได้จาก

แหล่งทุนวิจัยภายนอก

รวมเงินรายได้จากการใช้

ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือ

ทรัพย์สินทางปัญญาจาก

ผลงานวิจัย

รวมเงินรายได้จาก

การบริหารจัดการ

หลักสูตร NonDegree 

หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

รวมเงินรายได้

จากการ

บริหาร

ทรัพยากรและ

การด าเนินงาน

ด้านต่างๆของ

มหาวิทยาลัย

รวมเงินรายได้

จากการ

ให้บริการ

วิชาการ

รวมเงินรายได้จาก

โรงพยาบาล

รวมเงินรายได้จากศูนย์

ทดสอบและศูนย์

เคร่ืองมือต่างๆ

เงินรายได้จากการ

รับบริจาคและ

การจัดกิจกรรม

เพ่ือหารายได้

รวมเงินรายได้จาก

การสนับสนุนจาก

หน่วยงานภายนอก

ผลรวมของรายได้จาก

แหล่งอ่ืน 

(นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา)

(100%)

 รวมค่าธรรมเนียม

การศึกษา

(100%)

 รวมเงินรายได้

เหลือจ่ายสะสม

 รวมเงินรายได้ท้ังส้ิน

(100%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

1. คณะเกษตรศาสตร์            10,576,700                      50,000                      182,300     2,177,800      2,450,000                    -                      86,000                 3,650,000                     -              19,172,800        14,073,500           629,000.00        33,875,300.00

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์             3,679,700                            -                        500,000         90,500      9,025,000                    -                  2,250,000                   550,000                     -              16,095,200        37,535,600        6,860,000.00        60,490,800.00

3. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์

               847,000                            -                        500,000                -            40,000                    -                             -                     150,000                     -                1,537,000        10,611,700           141,000.00        12,289,700.00

4. คณะศิลปศาสตร์             4,200,000                            -                      4,988,000         40,000      1,100,000                    -                             -                     700,000                     -              11,028,000        34,749,700        8,469,700.00        54,247,400.00

5. คณะนิติศาสตร์                        -                              -                                -                  -       8,379,300                    -                             -                     200,000                     -                8,579,300        24,824,200                       -          33,403,500.00

6. คณะบริหารศาสตร์                900,000                            -                        229,500                -        5,650,000                    -                             -                     500,000                     -                7,279,500        66,381,300      18,502,000.00        92,162,800.00

7. คณะพยาบาลศาสตร์             3,359,700                            -                                -                  -      11,760,000                    -                             -                   1,215,000                     -              16,334,700        19,084,200                       -          35,418,900.00

8. คณะเภสัชศาสตร์             8,500,000                            -                      1,250,000         80,000      1,100,000                    -                  1,600,000                 1,600,000                     -              14,130,000        30,173,000      20,331,900.00        64,634,900.00

9. คณะรัฐศาสตร์             3,600,000                            -                        181,700                -          650,000                    -                             -                       50,000                     -                4,481,700        25,512,800                       -          29,994,500.00

10. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                        -                              -                                -     10,444,500                -                      -                             -                             -                       -              10,444,500                     -                         -          10,444,500.00

11. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ             2,000,000                            -                          98,400       844,800     1,878,000       23,519,100                           -                   2,000,000        43,218,000            73,558,300        32,477,600        9,214,200.00       115,250,100.00

12. คณะวิทยาศาสตร์             2,000,000                    192,000                        50,000     1,520,000    22,000,000                    -                  2,200,000                 4,000,000                     -              31,962,000        28,822,400      14,077,100.00        74,861,500.00

13. สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ                        -                              -                                -     12,000,000                -                      -                             -                             -                       -              12,000,000                     -                         -          12,000,000.00

14. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                        -                              -                                -           74,000                -                      -                             -                             -                       -                    74,000        17,360,300                       -          17,434,300.00

15. ส านักงานอธิการบดี                        -                   2,800,000                              -     13,475,000    48,360,200                    -                  1,800,000                8,055,000        13,431,200            87,921,400      182,714,500      31,540,000.00       302,175,900.00

16. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ

ประโยชน์

                       -                              -                                -     35,856,100                -                      -                             -                             -                       -              35,856,100                     -        11,722,500.00        47,578,600.00

17. ส านักวิทยบริการ                        -                              -                                -          170,500          35,600                    -                             -                             -                       -                  206,100        17,363,700        3,537,000.00        21,106,800.00

ผลรวมท้ังหมด            39,663,100                 3,042,000                    7,979,900   76,773,200  112,428,100       23,519,100                7,936,000               22,670,000        55,218,000          350,660,600      541,684,500     125,024,400.00    1,017,369,500.00
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กองแผนงานจึงสรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563   
พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประมาณการรายรับเงินรายได้
ในภาพรวม มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประมาณการรายรับเงินรายได้สูงขึ้นจ านวน 29,333,800 บาท  คิดเป็นร้อยละ 2.97  ซึ่งสูงขึ้นจากการที่
คณะ/หน่วยงานขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจ านวน  86,295,500 บาท คิดเป็นร้อยละ  222.88  
เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบ
งบประมาณที่ มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  ส่วนประมาณการรายรับเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดลงจ านวน 18,380,600 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3.28  และประมาณการรายรับ
จากรายได้จากแหล่งอ่ืน ลดลงจ านวน 38,581,100 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 9.91 รายละเอียดตาม             
ตารางที่ 2  

 

ตารางท่ี 2  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 

 
 

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  หมวด 5  
วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณ
การรายรับในแต่ละปี และในขณะเม่ือจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูง
กว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้
เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือ
ส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีด้วย รายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน 
(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2561  

ดังนั้น จึงสรุปประมาณการรายรับเงินรายได้ ที่สามารถน ามาตั้งประมาณการรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้งสิ้น 869,554,600 บาท ประกอบด้วย 

1)  ประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 441,191,100 บาท (คิด 
เป็นร้อยละ 50.74 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ ที่สามารถน ามาตั้งประมาณการรายจ่าย) 
 
 
          ๒) ประมาณ… 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

เพ่ิม/ลด(ผลต่าง

ระหว่าง

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และ 

ปี 2563)

 ร้อยละ

1. เงินรายได้ 837,326,300 905,685,500 988,035,700 1,017,369,500 29,333,800 2.97         

1.1 ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 547,499,900 560,430,200 560,065,100 541,684,500 -18,380,600 3.28-         

1.2 ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน 253,506,600 305,567,300 389,241,700 350,660,600 -38,581,100 9.91-         

1.3 เงินรายได้คงเหลือสะสม 36,319,800 39,688,000 38,728,900 125,024,400 86,295,500 222.82      

รวมท้ังส้ิน 837,326,300 905,685,500 988,035,700 1,017,369,500 29,333,800 2.97         
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2)  ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาจ านวน  
303,339,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34.88 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ ที่สามารถน ามาตั้งประมาณ
การรายจ่าย) 

3) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน  125,024,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 14.38 ของ 
ประมาณการรายรับเงินรายได้ ที่สามารถน ามาตั้งประมาณการรายจ่าย) 

รายละเอียดตามตารางที่ 3 และ 4 
 

ตารางท่ี 3  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563 
 ที่น ามาตั้งประมาณการรายจ่าย จ าแนกตามประเภทรายรับ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

เพ่ิม/ลด(ผลต่าง

ระหว่าง

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และ 

ปี 2563)

 ร้อยละ

1. เงินรายได้ 837,326,300 802,131,600 831,859,700 869,554,600 37,694,900 4.53         

1.1 ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา 547,499,900 456,876,300 456,408,500 441,191,100 -15,217,400 3.33-         

1.2 ประมาณการรายรับจากแหล่งอ่ืน 253,506,600 305,567,300 336,722,300 303,339,100 -33,383,200 9.91-         

1.3 ประมาณการรายรับเงินรายได้คงเหลือสะสม 36,319,800 39,688,000 38,728,900 125,024,400 86,295,500 222.82      

รวมท้ังส้ิน 837,326,300 802,131,600 831,859,700 869,554,600 37,694,900 4.53         
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ตารางท่ี 4 สรุปประมาณการรายรับเงินรายได้ และเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่น ามาตั้งประมาณการรายจ่าย จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

 
 

จ านวนเงินจากแหล่งทุน

วิจัยภายนอก

จ านวนเงินรายได้จาก

การใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน

ทางปัญญา

จากผลงานวิจัย

จ านวนเงินรายได้จาก

การบริหารจัดการ

หลักสูตร NonDegree 

หรือหลักสูตร

รูปแบบใหม่

จ านวนเงินรายได้

จากโรงพยาบาล

รายได้จากการรับบริจาค

และการจัดกิจกรรม

เพ่ือหารายได้

เงินจากแหล่งทุน

วิจัยภายนอก

เงินรายได้จาก

การใช้ประโยชน์

ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน

ทางปัญญา

จากผลงานวิจัย

เงินรายได้จากการบริหาร

จัดการหลักสูตร 

NonDegree 

หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

เงินรายได้

จากโรงพยาบาล

เงินรายได้จากการ

รับบริจาค

และการจัดกิจกรรม

เพ่ือหารายได้

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

คณะเกษตรศาสตร์               10,576,700                      40,000                    145,800                 1,798,200              2,300,000                  -                      68,800                 3,650,000                   -            18,579,500      11,258,800.00          629,000.00        30,467,300.00

คณะวิศวกรรมศาสตร์                3,679,700                            -                      400,000                      72,400              7,220,000                  -                  1,800,000                   550,000                   -             13,722,100      30,028,500.00        6,860,000.00        50,610,600.00

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                   677,600                            -                      400,000                            -                    32,000                  -                             -                     150,000                   -              1,259,600        8,489,400.00          141,000.00          9,890,000.00

คณะศิลปศาสตร์                3,600,000                            -                    3,990,400                      32,000                 910,000                  -                             -                     700,000                   -              9,232,400      27,799,800.00        8,469,700.00        45,501,900.00

นิติศาสตร์                           -                              -                              -                              -                6,703,200                  -                             -                     200,000                   -              6,903,200      19,859,400.00                       -          26,762,600.00

บริหารศาสตร์                   720,000                            -                      183,600                            -                4,520,000                  -                             -                     500,000                   -              5,923,600      53,105,000.00      18,502,000.00        77,530,600.00

พยาบาลศาสตร์                3,359,700                            -                              -                              -                9,408,000                  -                             -                   1,215,000                   -            13,982,700      15,267,400.00                       -          29,250,100.00

เภสัชศาสตร์                6,800,000                            -                    1,000,000                      64,000                880,000                  -                  1,280,000                 1,600,000                   -             11,624,000      24,138,400.00      20,331,900.00        56,094,300.00

รัฐศาสตร์                2,880,000                            -                      145,400                            -                   520,000                  -                             -                       50,000                   -              3,595,400      20,410,200.00                       -          24,005,600.00

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                           -                              -                              -                   8,355,600                         -                    -                             -                             -                     -              8,355,600                       -                         -            8,355,600.00

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ                1,600,000                            -                        78,700                    675,800              1,502,400      23,519,100                           -                   2,000,000      43,218,000           72,594,000      25,982,100.00        9,214,200.00      107,790,300.00

วิทยาศาสตร์                1,600,000                    153,600                      40,000                  1,216,000            17,600,000                  -                  1,760,000                 4,000,000                   -             26,369,600      23,057,900.00      14,077,100.00        63,504,600.00

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ                           -                              -                              -                    9,600,000                         -                    -                             -                             -                     -              9,600,000                       -                         -            9,600,000.00

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                           -                              -                              -                        59,200                         -                    -                             -                             -                     -                   59,200      13,888,200.00                       -          13,947,400.00

ส านักงานอธิการบดี                           -                    2,240,000                            -                  12,204,000            39,933,000                  -                  1,440,000                8,055,000      11,031,200           74,903,200     154,015,000.00      31,540,000.00      260,458,200.00

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์                           -                              -                              -                  26,470,100                         -                    -                             -                             -                     -             26,470,100                       -        11,722,500.00        38,192,600.00

ส านักวิทยบริการ -                         -                          -                          136,400                   28,500                 -                -                        -                                           -   164,900              13,891,000.00            3,537,000.00 17,592,900.00       

ผลรวมท้ังหมด 35,493,700              2,433,600                 6,383,900                60,683,700               91,557,100           23,519,100     6,348,800               22,670,000              54,249,200     303,339,100        441,191,100.00       125,024,400.00 869,554,600.00     

คณะ/หน่วยงาน  ค่าธรรมเนียม

การศึกษา 

ต้ังจา่ย 80%

 รวมเงินรายได้

คงเหลือสะสม

(ปรับ)

 รวมเงินรายได้ท้ังส้ิน

 (ปรับ)

รวมเงินรายได้จากการ

บริหารทรัพยากรและ

การด าเนินงานด้าน

ต่างๆของมหาวิทยาลัย

รวมเงินรายได้จาก

การให้บริการวิชาการ

รวมเงินรายได้ของ

ศูนย์ทดสอบและศูนย์

เคร่ืองมือต่างๆ

รวมเงินรายได้

จากการสนับสนุน

จากหน่วยงาน

ภายนอก

รวมเงินรายได้

จากแหล่งอ่ืน 

(นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียม

การศึกษา) 80%
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๒. ภาครายจ่าย 
กองแผนงานได้สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  

2560 – 2563 ของคณะ/หน่วยงาน  พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งจากปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้สูงขึ้นจ านวน 37,694,900 บาท  
คิดเป็นร้อยละ  4.53 ซึ่งสูงขึ้นจากการที่คณะ/หน่วยงานขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ
ประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจ านวน 
86,295,500 บาท คิดเป็นร้อยละ  222.88   เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและ
จ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  ส่วน
ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ลดลงจ านวน 15,217,400 บาท คิดเป็นลดลงร้อย
ละ 3.33  และประมาณการรายจ่ายจากรายได้แหล่งอื่น ลดลงจ านวน 33,383,200 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 
9.91   รายละเอียดตามตารางที่ 5 
 

ตารางท่ี 5  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2563 
 

 
 

จากแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น พบว่าทุกคณะ/หน่วยงาน  ตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่ายสมดุลกับแผนภาครับ  ทั้งนี้  มีข้อสังเกตในการก าหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบาง
คณะ/หน่วยงาน  ดังนี้  

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                  
คณะวิทยาศาสตร์ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  ส านักวิทยบริการ  และส านักงานอธิการบดี  
ได้พิจารณาน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบในประมาณการรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมจ านวน 125,024,400 บาท  เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการ
ด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอ
ต่อการด าเนินงาน ทั้งนี้ ในกรณีครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินในการจัดหา
ครุภัณฑ์ใหม่หรือทดแทนของเดิม จึงส่งผลให้มีขอใช้น าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเพ่ือจัดหารายการที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน รายละเอียดตามตารางที่ 6 และตารางท่ี 7 
 

แหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

เพ่ิม/ลด(ผลต่าง

ระหว่าง

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 และ 

ปี 2563)

 ร้อยละ

1. เงินรายได้ 837,326,300 802,131,600 831,859,700 869,554,600 37,694,900 4.53         

1.1 ประมาณการรายจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา 547,499,900 456,876,300 456,408,500 441,191,100 -15,217,400 3.33-         

1.2 ประมาณการรายจ่ายจากแหล่งอ่ืน 253,506,600 305,567,300 336,722,300 303,339,100 -33,383,200 9.91-         

1.3 ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้คงเหลือสะสม 36,319,800 39,688,000 38,728,900 125,024,400 86,295,500 222.82      

รวมท้ังส้ิน 837,326,300 802,131,600 831,859,700 869,554,600 37,694,900 4.53         
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ตารางท่ี 6  สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   

 
หมายเหต ุ 1. เงินรายได้คงเหลือสะสมที่มหาวิทยาลัย มาจากรายการ สรุปเงินรับฝากคงเหลือ คณะ/หน่วยงาน ที่อยู่ส่วนกลาง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562 จากงานบัญชีกองคลัง  

2. คณะวิทยาศาสตร์ /คณะเกษตรศาสตร์/งานการเจ้าหนา้ที่(ส านักงานอธกิารบดี) ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมที่คณะ/หน่วยงาน จ านวน 15,129,300 บาท 
3. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมที่มหาวิทยาลัย จากบัญชีเงินบริจาคทั่วไปและบัญชีเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา  ทั้งนี้ ภาพรวมคณะฯขาดดุล จ านวน  (24,120,179.42)  บาท 
 

 ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (6) (7)=(5)-(6) (8)=(2)+(5) (9)=(3)+(6) (10)=(8)-(9)

1. ส านกังานอธิการบดี 446,190,563.02       31,116,800.00      415,073,763.02     734,631.29           30 มิถุนายน 2562 423,200.00         311,431.29           446,925,194.31           31,540,000.00      415,385,194            

2.คณะวิทยาศาสตร์ 17,483,505.71 -                      17,483,505.71       30,286,965.25       2 สิงหาคม 2562 14,077,100.00     16,209,865.25       47,770,470.96             14,077,100.00      33,693,371              

3.คณะเกษตรศาสตร์ 18,240,738.55 -                      18,240,738.55       1,425,181.10         25 มิถุนายน 2562 629,000.00         796,181.10           19,665,919.65             629,000.00          19,036,920              

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48,413,790.53 6,860,000.00        41,553,790.53 -                      48,413,790.53             6,860,000.00        41,553,791              

5.คณะศิลปศาสตร์ 35,070,925.35 8,469,700.00        26,601,225.35 -                      35,070,925.35             8,469,700.00        26,601,225              

6.คณะเภสัชศาสตร์ 29,012,101.18 20,331,900.00      8,680,201.18 -                      29,012,101.18             20,331,900.00      8,680,201               

7.คณะบริหารศาสตร์ 209,933,306.35 18,502,000.00      191,431,306.35 -                      209,933,306.35           18,502,000.00      191,431,306            

8.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 56,474,689.75 9,214,200.00        47,260,489.75 -                      56,474,689.75             9,214,200.00        47,260,490              

9.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ -24,120,179.42 141,000.00           -24,261,179.42 -                      24,120,179.42-             141,000.00          24,261,179-              

10.ส านกัวิทยบริการ 67,712,970.84        3,537,000.00        64,175,970.84       67,712,970.84             3,537,000.00        64,175,971              

11.ส านกับริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 58,426,810.14        11,722,500.00      46,704,310.14 -                      58,426,810.14             11,722,500.00      46,704,310              

รวม 962,839,222.00   109,895,100.00 852,944,122.00  32,446,777.64   725,947.00       15,129,300.00  17,317,477.64   995,285,999.64       125,024,400.00    870,261,599.64    

คงเหลือ ยอดคงเหลือ 

ณ วันท่ี 31 ส.ค.62
 ขอใช้ปีงปม. 2563  คงเหลือ

 ยอดคงเหลือ
 ขอใช้ปีงปม. 2563  คงเหลือ

(5)

คณะ/วิทยาลัย

เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีมหาวิทยาลัย เงินรายได้คงเหลือสะสมท่ีคณะ/หน่วยงาน  รวมเงินรายได้คงเหลือ

สะสมท่ีมหาวิทยาลัย 

และคณะ/วิทยาลัย

 รวมขอใช้

เงินรายได้คงเหลือสะสม

ปีงปม. 2563
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ตารางท่ี 7   สรุปการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ/ 

      วิทยาลัย/ส านัก และงบรายจ่าย 
 

 
 

 จากตารางสรุปการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมดังกล่าวข้างต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และงบรายจ่าย คณะ/หน่วยงานที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 
125,024,400 บาท ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมมากที่สุด 3 อันดับแรกจาก 11 หน่วยงาน คือ ส านักงาน
อธิการบดี จ านวน 31,540,000 บาท รองลงมาคือคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 20 ,331,900 บาท  และ             
คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 18,502,000 บาท หน่วยงานที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมต่ าที่สุด คือ                  
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 141,000 บาท 
 การใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/-
ส านัก และงบรายจ่าย แบ่งเป็นรายการค่าใช้จ่ายอันดับที่ 1 ที่ขอใช้มากที่สุดคือ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ านวน 
65,101,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.07 รองลงมาคือ ค่าครุภัณฑ์ จ านวน 33,356,500 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 26.68 และรายการค่าใช้จ่ายช าระเงินคืนมหาวิทยาลัย จ านวน 16,722,500 บาท คิด เป็นร้อย 13.38 
และรายการค่าใช้จ่ายที่ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมต่ าสุดคือ งบด าเนินงาน จ านวน 9,843,700 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 7.87 (โดยมีรายละเอียดรายการที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ตามเอกสารประกอบการประชุม หมายเลข 2)  
 แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 869,554,600 บาท  โดยงบด าเนินงานมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด จ านวน     
365,111,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 41.99  รองลงมางบเงินอุดหนุน จ านวน 225,325,300 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 25.91  งบบุคลากร จ านวน 149,611,900 บาท  คิดเป็นร้อยละ 17.21 และงบลงทุนมีกรอบ
งบประมาณรายจ่ายต่ าสุด  จ านวน 129,505,900 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.89  ของงบประมาณเงินรายได้
ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 8  และรายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 8 และตารางท่ี 9 
            ตารางท่ี 8...    

คณะ/หน่วยงาน งบด าเนินงาน ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง
ช าระเงินคืน

มหาวิทยาลัย
รวม

1.ส านักงานอธิการบดี 4,923,200     12,341,000      14,275,800          -               31,540,000       

2.คณะวิทยาศาสตร์ 844,000        7,533,100       5,700,000            -               14,077,100       

3.คณะเกษตรศาสตร์ -              629,000         -                    -               629,000           

4.คณะวิศวกรรมศาสตร์ -              2,189,700       4,670,300            -               6,860,000         

5.คณะศิลปศาสตร์ 336,000        5,633,700       2,500,000            -               8,469,700         

6.คณะเภสัชศาสตร์ 226,300        -               20,105,600          -               20,331,900       

7.คณะบริหารศาสตร์ -              2,552,000       15,950,000          -               18,502,000       

8.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3,514,200     700,000         5,000,000       9,214,200         

9.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ -              141,000         -                    -               141,000           

10.ส านักวิทยบริการ -              1,637,000       1,900,000            -               3,537,000         

11.ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ -              -               -                    11,722,500      11,722,500       

รวม 9,843,700     33,356,500     65,101,700          16,722,500     125,024,400     

ร้อยละ 7.87            26.68            52.07                 13.38            100.00            
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ตารางท่ี 8   สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จ าแนกตามประเภทรายจ่าย 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 9 ...

ประเภทงบประมาณ ปี2563 ร้อยละ

1. งบบุคลากร

 - บุคลากร : รายการปกติ 24,374,000           2.80                           

 - งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน 125,237,900         14.40                         

งบบุคลากร ผลรวม 149,611,900        17.21                         

2. งบด าเนินงาน

 - งบด าเนินงาน : รายการปกติ 332,266,600         38.21                         

 - งบด าเนินงาน : รายการในงบเงินอุดหนุน 32,844,900           3.78                           

งบด าเนินงาน ผลรวม 365,111,500        41.99                         

3. งบลงทุน -                            

 - งบลงทุน : รายการปกติ 127,846,900         14.70                         

 - งบลงทุน : รายการในงบเงินอุดหนุน 1,659,000            0.19                           

งบลงทุน ผลรวม 129,505,900        14.89                         

4. งบเงินอุดหนุน -                            

 - งบอุดหนุน  : รายการปกติ 225,325,300         25.91                         

งบเงินอุดหนุน ผลรวม 225,325,300        25.91                         

ผลรวมท้ังหมด 869,554,600        100.00                       
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ตารางท่ี 9  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 

 
 

 งบอุดหนุน

 งบบุคลากร : 

รายการปกติ

 งบบุคลากร : 

รายการในงบเงิน

อุดหนุน

 รวมงบบุคลากร
 งบด าเนินงาน : 

รายการปกติ

 งบด าเนินงาน : 

รายการในงบเงิน

อุดหนุน

 รวมงบด าเนินงาน
  งบลงทุน : 

รายการปกติ

 งบลงทุน : รายการ

ในงบเงินอุดหนุน
 รวมงบลงทุน  งบอุดหนุน

ส านักงานอธิการบดี 8,889,000          26,076,200         34,965,200        96,569,600         96,569,600        26,916,700         26,916,700        102,006,700      260,458,200      

คณะวิทยาศาสตร์ 630,900             9,653,700          10,284,600        13,440,900         13,440,900        13,409,500         13,409,500        26,369,600        63,504,600        

คณะเกษตรศาสตร์ 456,000             1,402,700          1,858,700         9,445,700          9,445,700          629,000             629,000            18,533,900        30,467,300        

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,946,000          5,424,000          8,370,000          21,586,000         21,586,000        6,932,500          6,932,500          13,722,100        50,610,600        

คณะศิลปศาสตร์ 811,900             11,429,000         12,240,900        25,127,300         25,127,300        8,133,700          8,133,700          45,501,900        

คณะเภสัชศาสตร์ 414,000             5,841,500          6,255,500          15,541,000         15,541,000        22,447,500         22,447,500        11,850,300        56,094,300        

คณะบริหารศาสตร์ 18,100,000         18,100,000        27,821,400         27,821,400        25,685,600         25,685,600        5,923,600          77,530,600        

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 476,100             15,054,600         15,530,700        42,183,600         32,844,900         75,028,500        2,996,900          1,659,000          4,655,900          12,575,200        107,790,300      

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 208,600             5,642,900          5,851,500          2,637,900          2,637,900          141,000             141,000            1,259,600          9,890,000          

คณะนิติศาสตร์ 9,873,200          9,873,200          15,498,700         15,498,700        790,700             790,700            600,000            26,762,600        

คณะรัฐศาสตร์ 9,934,000          9,934,000          10,340,400         10,340,400        279,600             279,600            3,451,600          24,005,600        

คณะพยาบาลศาสตร์ 51,600               2,494,100          2,545,700          8,998,600          8,998,600         3,723,100          3,723,100          13,982,700        29,250,100        

ส านักวิทยบริการ 2,200,000          2,200,000          10,875,800         10,875,800        4,517,100          4,517,100          17,592,900        

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 180,000             2,112,000          2,292,000          6,847,000          6,847,000          4,808,400          4,808,400         13,947,400        

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 4,298,700          4,298,700          12,573,300         12,573,300        6,320,600          6,320,600          15,000,000        38,192,600        

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว 3,721,200          3,721,200          5,783,800          5,783,800         95,000               95,000              9,600,000          

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,290,000          1,290,000          6,995,600          6,995,600          20,000               20,000              50,000              8,355,600          

ผลรวมท้ังหมด 24,374,000         125,237,900       149,611,900      332,266,600       32,844,900         365,111,500      127,846,900       1,659,000          129,505,900      225,325,300      869,554,600      

ร้อยละจ าแนกตามประเภทรายจ่าย 2.80                 14.40                17.21                38.21                3.78                 41.99                14.70                0.19                  14.89                25.91                100.00              

งบบุคลากร งบลงทุน

 รวมรหัสหน่วยงานหลัก

งบด าเนินงาน
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การจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 คณะ/หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ด้าน  
 

ตารางท่ี 10 นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ด้าน 
 

ที ่ ประเภท-รายการ ร้อยละ ร้อยละ 
1 ด้านการผลิตบัณฑิต  68.00 

1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 48.00 
1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20.00 
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง  - 
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.50 
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9.00 
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  0.50 
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10.00 
6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์  1.50 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 
 2.50 

รวม  100.00 
  

ที่มา : แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564  
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

 
 จากประมาณการรายจ่ายประเภทต่างๆ คณะ/หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น  โดยรายละเอียดสรุปตามตารางที่ 11 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              ตารางท่ี 9 …
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ตารางท่ี 11  ภาพรวมมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท้ัง 7 ด้าน 

    

 ภาพรวมมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ด้าน จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเงินรายได้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 2 ด้าน คือ 1.ด้านการผลิตบัณฑิต (1.1)งบบุคลากร คิดเป็นร้อยละ  21.35 จัดสรรไม่เกินกรอบร้อยละ 48 และ 2. ด้าน
ให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ  15.59 จัดสรรไม่น้อยกว่าร้อยละ 9 ทั้งนี้ ในส่วนของจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ด้านต่างๆ ที่ยังมิได้เป็นตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เนื่องจากงบประมาณรายจ่ายยังไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ไม่
รวมงบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 7 ด้าน จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มากที่สุดคือ 
ด้านการผลิตบัณฑิต จัดสรรคิดเป็นร้อย 40.62 รองลงมาคือ ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ  คิดเป็นร้อยละ 31.89 และจัดสรรงบประมาณรายจ่ายต่ าที่สุดคือ ด้านพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อย 0.29 ทั้งนี้ กองแผนงาน จึงได้สรุปเปรียบเทียบภาพรวมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามตารางที่ 12 
 
 
 

ท่ี ประเภท-รายการ ร้อยละ ร้อยละ
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1 ด้านการผลิตบัณฑิต 68 7.54% 2.84% 1.27% 2.98% 3.32% 2.32% 4.47% 6.86% 1.06% 1.91% 2.28% 1.06% 0.69% 0.91% 1.11% 0.00% 0.00% 40.62%

1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 48 1.47% 1.49% 0.56% 1.81% 2.11% 1.37% 2.52% 3.71% 0.81% 1.50% 1.48% 1.05% 0.00% 0.38% 1.09% 0.00% 0.00% 21.35%

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานกัศึกษาและจัดการศึกษา ไม่นอ้ยกว่า 20 6.07% 1.35% 0.71% 1.17% 1.21% 0.95% 1.95% 3.15% 0.26% 0.42% 0.80% 0.01% 0.69% 0.52% 0.02% 0.00% 0.00% 19.27%

1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และส่ิงก่อสร้าง -

2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8.5 0.80% 0.22% 1.34% 0.51% 0.54% 0.93% 0.36% 0.31% 0.09% 0.03% 0.42% 0.51% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 6.06%

3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 9 4.43% 2.45% 0.27% 1.16% 0.21% 0.31% 0.60% 4.00% 0.00% 0.86% 0.07% 1.19% 0.01% 0.01% 0.02% 0.00% 0.00% 15.59%

4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.5 0.02% 0.00% 0.01% 0.01% 0.00% 0.03% 0.03% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.16% 0.01% 0.01% 0.00% 0.00% 0.29%

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ ไม่เกิน 10 17.52% 1.43% 0.81% 0.83% 0.56% 0.54% 1.10% 2.02% 0.08% 0.38% 0.17% 0.79% 0.43% 0.11% 2.87% 1.22% 1.05% 31.89%

6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.5 0.66% 0.00% 0.07% 0.12% 0.06% 0.15% 0.00% 0.25% 0.00% 0.10% 0.09% 0.14% 0.37% 0.02% 0.04% 0.00% 0.01% 2.09%

7
ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสาร
2.5 1.29% 0.26% 0.04% 0.15% 0.22% 0.04% 0.54% 0.09% 0.00% 0.04% 0.02% 0.01% 0.08% 0.67% 0.00% 0.00% 0.00% 3.46%

100 32.25% 7.21% 3.82% 5.75% 4.91% 4.32% 7.11% 13.52% 1.23% 3.32% 3.04% 3.70% 1.75% 1.73% 4.05% 1.22% 1.06% 100.00%รวม
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ตารางท่ี 12  สรุปเปรียบเทียบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาพรวมมหาวิทยาลัย 
 

 
หมายเหตุ : ประมาณการรายจา่ยเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  รวมทั้งสิ้น 831,859,700 บาท (ไม่รวมข้อนโยบายจัดสรรย่อย 1.3) คงเหลือ 776,252,200 บาท 

   ประมาณการรายจ่ายเงนิรายได้ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมทั้งสิ้น 869,554,600 บาท (ไม่รวมข้อนโยบายจดัสรรย่อย 1.3) คงเหลือ 789,868,300 บาท 
  
 
 
 

ข้อ

นโยบาย
นโยบายจดัสรร

 งบประมาณ

รายจา่ย 2562
ร้อยละ

 งบประมาณ

รายจา่ย 2563
ร้อยละ

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 70.00         333,587,369    42.97 68.00    320,834,300 40.62

1.1 งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเก่ียวบุคลากร ไมเ่กิน 50.00         222,054,308    28.61 ไมเ่กิน 48.00      168,597,900 21.35

1.2 งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไมน่้อยกว่า 20.00         111,533,061    14.37 ไมน่้อยกว่า 20.00      152,236,400 19.27

2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจยั ไม่น้อยกว่า 8.00           38,975,507      5.02 ไม่น้อยกว่า 8.50        47,849,100 6.06

3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8.00          153,513,940    19.78 ไม่น้อยกว่า 9.00      123,173,300 15.59

4 ด้านสืบสานเผยแพร่ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.50             2,302,850      0.30 0.50          2,270,700 0.29

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจดัการ ไม่เกิน 10.00         221,538,514    28.54 ไม่เกิน 10.00     251,920,900 31.89

6 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.50           14,925,550      1.92 1.50        16,470,400 2.09

7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสาร 2.00           11,408,470      1.47 2.50        27,349,600 3.46

รวม   100.00      776,252,200  100.00 รวม 100.00  789,868,300 100.00

ร้อยละนโยบายจดัสรร

 ปี 2562

ร้อยละนโยบายจดัสรร

 ปี 2563

ผลรวมท้ังหมด
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ตารางท่ี 13 สรุปแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ คณะ/หน่วยงาน   
 

 
 
 

1.1 1.2 1.3

ส านักงานอธิการบดี เงินรายได้ 11,587,800     47,935,100   5,716,700    65,239,600   6,321,500     34,984,000   119,100     138,392,000   5,202,000   10,200,000  260,458,200         

ส านักงานอธิการบดี ผลรวม 11,587,800    47,935,100   5,716,700   65,239,600   6,321,500     34,984,000  119,100     138,392,000  5,202,000   10,200,000 260,458,200         

คณะวิทยาศาสตร์ เงินรายได้ 11,746,400     10,686,000   6,544,000    28,976,400  1,753,600     19,360,000   - 11,329,600    - 2,085,000    63,504,600           

คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 11,746,400    10,686,000   6,544,000   28,976,400  1,753,600     19,360,000   - 11,329,600    - 2,085,000   63,504,600           

คณะเกษตรศาสตร์ เงินรายได้ 4,408,900       5,625,900     296,000      10,330,800  10,576,700    2,108,800     100,000     6,435,800      582,200      333,000      30,467,300           

คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 4,408,900      5,625,900     296,000      10,330,800  10,576,700   2,108,800    100,000     6,435,800     582,200     333,000      30,467,300           

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เงินรายได้ 14,313,400     9,245,800     5,170,300    28,729,500  4,013,200     9,144,000     50,000       6,521,200      963,000      1,189,700    50,610,600           

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 14,313,400    9,245,800    5,170,300   28,729,500  4,013,200     9,144,000    50,000       6,521,200      963,000     1,189,700   50,610,600           

คณะศิลปศาสตร์ เงินรายได้ 16,669,100     9,544,500     6,704,800    32,918,400  4,250,000     1,652,000     - 4,418,600      498,000      1,764,900    45,501,900           

คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 16,669,100    9,544,500     6,704,800   32,918,400  4,250,000     1,652,000    - 4,418,600     498,000     1,764,900   45,501,900           

คณะเภสัชศาสตร์ เงินรายได้ 10,842,400     7,490,400     21,962,000  40,294,800  7,352,000     2,470,000     252,300     4,231,600      1,154,100   339,500      56,094,300           

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 10,842,400    7,490,400     21,962,000 40,294,800  7,352,000     2,470,000    252,300     4,231,600      1,154,100   339,500      56,094,300           

คณะบริหารศาสตร์ เงินรายได้ 19,935,200     15,373,300   21,387,300  56,695,800  2,820,000     4,770,100     251,800     8,694,600      - 4,298,300    77,530,600           

คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 19,935,200    15,373,300   21,387,300 56,695,800  2,820,000     4,770,100    251,800     8,694,600     - 4,298,300   77,530,600           

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เงินรายได้ 29,283,900     24,876,000   979,000      55,138,900  2,451,100     31,589,400   - 15,937,600    1,993,300   680,000      107,790,300         

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผลรวม 29,283,900    24,876,000   979,000      55,138,900  2,451,100     31,589,400  - 15,937,600    1,993,300   680,000     107,790,300         

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เงินรายได้ 6,363,600       2,034,900     141,000      8,539,500    677,600        - 32,000       610,900         30,000        - 9,890,000             

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผลรวม 6,363,600      2,034,900     141,000      8,539,500    677,600       - 32,000       610,900        30,000       - 9,890,000             

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

1

2

3

4

5

7

คณะ/หน่วยงาน  แหล่ง

งบประมาณ

6

7

8

9

5 6
ผลรวมท้ังหมด

ล าดับ

ท่ี
รวม 1

1
2 3 4



50 
  
ตารางท่ี 13  สรุปแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  จ าแนกตามยุทธศาสตร์ คณะ/หน่วยงาน (ต่อ)  
 

1.1 1.2 1.3

คณะนิติศาสตร์ เงินรายได้ 11,819,500     3,306,200     501,500      15,627,200   270,000        6,781,400     30,000       3,005,100      759,700      289,200      26,762,600           

คณะนิติศาสตร์ ผลรวม 11,819,500    3,306,200     501,500      15,627,200   270,000       6,781,400    30,000       3,005,100      759,700     289,200     26,762,600           

คณะรัฐศาสตร์ เงินรายได้ 11,678,700     6,296,000     - 17,974,700   3,291,600     570,000       30,000       1,311,300      698,000      130,000      24,005,600           

คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม 11,678,700    6,296,000     - 17,974,700   3,291,600     570,000       30,000       1,311,300      698,000     130,000      24,005,600           

คณะพยาบาลศาสตร์ เงินรายได้ 8,267,900       93,500         - 8,361,400    4,036,800     9,408,000     35,300       6,242,400      1,081,200   85,000        29,250,100           

คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม 8,267,900      93,500         - 8,361,400    4,036,800     9,408,000    35,300       6,242,400      1,081,200   85,000       29,250,100           

ส านักวิทยบริการ เงินรายได้ - 5,482,100     3,767,100    9,249,200    10,000          100,000       1,250,000   3,400,700      2,946,400   636,600      17,592,900           

ส านักวิทยบริการ ผลรวม - 5,482,100    3,767,100   9,249,200    10,000         100,000       1,250,000  3,400,700      2,946,400   636,600      17,592,900           

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เงินรายได้ 3,035,700       4,126,100     285,500      7,447,300    20,000          95,600         54,900       872,200         176,000      5,281,400    13,947,400           

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม 3,035,700      4,126,100     285,500     7,447,300    20,000         95,600         54,900       872,200        176,000     5,281,400   13,947,400           

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เงินรายได้ 8,645,400       120,600        6,231,100    14,997,100   5,000           140,000       65,300       22,641,700    306,500      37,000        38,192,600           

ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ผลรวม 8,645,400      120,600       6,231,100   14,997,100   5,000           140,000       65,300       22,641,700    306,500     37,000       38,192,600           

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว เงินรายได้ - - - -              - - - 9,600,000      - - 9,600,000             

สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเท่ียว ผลรวม - - - -              - - - 9,600,000      - - 9,600,000             

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เงินรายได้ - - - -              - - - 8,275,600      80,000        - 8,355,600             

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม - - - -              - - - 8,275,600     80,000       - 8,355,600             

168,597,900  152,236,400 79,686,300 400,520,600 47,849,100   123,173,300 2,270,700  251,920,900  16,470,400 27,349,600 869,554,600         

46.06           5.50             14.17           0.26           28.97            1.89           3.15           100.00                  

40.62           6.06             15.59           0.29           31.89            2.09           3.46           100.00                  

ร้อยละ การจัดสรรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (รวมงบลงทุน)

ร้อยละ การจัดสรรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (ไม่รวมงบลงทุน)

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

7

คณะ/หน่วยงาน

16

 แหล่ง

งบประมาณ

10

5
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12

13

14

15
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17

ผลรวมท้ังหมด

ผลรวมท้ังหมด
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ท่ี
รวม 1
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 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

1. การอนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะวิทยาศาสตร์ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยบริการ 
และส านักงานอธิการบดี  เพ่ือสมทบในประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                          
พ.ศ. 2563 รวมจ านวน 125,024,400 บาท  ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย                  
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 

2. การอนุมัติ (ร่าง) แผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                            
รวมทั้งสิ้น 869,554,600 บาท 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             

    ๔.๑.๒.๑  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ ๕ ปี 
      (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) 

        ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาตามที่                  
สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ในคราวประชุม             
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และมหาวิทยาลัยได้ใช้แผนยุทธศาสตร์ฉบับดังกล่าวในการ
ด าเนินงานตามพันธกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย กระทั้งได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม                          
(ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562 ประกาศราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เมื่อวันที่  2 พฤษภาคม 2562 และมี (ร่าง) กรอบวิสัยทัศน์ของกระทรวง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เพ่ือใช้ใน
การด าเนินงานและถือปฏิบัติ ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้ประชาชนได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล ได้รับการพัฒนาเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learner) พัฒนาทักษะและสมรรถนะพร้อม
สู่ศตวรรษที่ 21 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ท าให้ต้อง
มีการปรับปรุง ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตัวชี้วัดของกระทรวง ผลผลิต/โครงการ เพ่ือเชื่อมโยงสู่
เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติและสะท้อนผลสัมฤทธิ์ เพ่ือน าไปใช้ติดตามประเมินผลการด าเนินงานได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

โดยกองแผนงาน ได้ด าเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ระยะ 5 ปี                              
(พ.ศ. 2563 – 2564) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล บริบทของมหาวิทยาลัย และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันภายใต้การด าเนินงานใน
เสาหลัก 4 มิติ ในประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย 9 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 
 

 1.1 วิสัยทัศน์... 
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1.1 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
   “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 
                   (Leading university in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and 
Innovations) 

      ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ : University Impact Rankings ของ THE ในล าดับ 101 - 200 ภายในปี 
พ.ศ. 2567 

1.2 สมรรถนะหลักของมหาวิทยาลัย (Core Competency)  
- กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์ : Community Health Care 

            - กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  :  Smart Technology and BCG (Bio Economy, Circular 
Economy, Green Economy) 

- กลุ่มสังคมศาสตร์ : แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนด้วยองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 1.3 ค่านิยมองค์กร (Core Value) 

UBU-IMPACTS 
- Prioritizing UBU  รักและท าเพ่ือ UBU 
- Integrity   สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม 
- Management by Fact  ท างานด้วยข้อมูล 
- Proactiveness   ท างานเชิงรุก 
- Accountability   รับผิดชอบต่อการท างานและสังคม 
- Creativity   คิดเป็น ท างานสร้างสรรค์ 
- Team Work   ท างานเป็นทีม 
- Student Focus   มุ่งเน้นผู้เรียน 

 

 1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เสาหลักท่ี 1 : Academic Excellence 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการ 
   เปลี่ยนแปลงของโลก 

เป้าประสงค์ท่ี 1 : บัณฑิตมีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้และทักษะทางวิชาการและ       
                       วิชาชีพ พร้อมท างานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : บัณฑิตมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  สามารถสร้างนวัตกรรม หรือเป็น     
                       ผู้ประกอบการ 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : บัณฑิตเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าต่อสังคมไทยและสังคมโลก 
เป้าประสงค์ท่ี 4 : คนทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพื้นที่และยกระดับ 
                      เศรษฐกิจพ้ืนที่ได้จริง 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : บุคลากรมีความสามารถด้านการวิจัย และสามารถผลิตผลงานวิจัยในระดับสากล 

  ได ้
เป้าประสงค์ท่ี 3 : รายได้จากการท างานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น 
เสาหลักท่ี 2 : Shared Future with Community 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3… 



๕๓ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้           
  จากฐาน BCG 

เป้าประสงค์ท่ี 1 : เป็นหุ้นส่วนหลักในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจแก่กลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 2 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : ประชาชน ชุมชนเป้าหมาย มีความเข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : ภูมิปัญญา ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ และสืบสาน 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : สร้างมูลค่าจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เสาหลักท่ี 3 : Smart University 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : มีโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการแบบครบวงจร รองรับ  

      การจัดการศึกษาในยุคท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้นักศึกษาและ  
      บุคลากรรู้เท่าทันและเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทาง 

  วิชาการ 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีโครงสร้างพ้ืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค รวมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่ 
                      ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งสอดคล้องกับทิศ 
                      ทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : มีความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ท่ี 4 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน และปลอดจากอบายมุข 
เสาหลักท่ี 4 : Sustainable Growth 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : มีอัตราก าลังที่เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรหรือบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
เป้าประสงค์ท่ี 2 : บุคลากรทุกระดับมีสมรรถนะสูงและมีทักษะและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมความส าเร็จ 
                       ตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ท่ี 3 : บุคลากรมีค่านิยม มีความสุข และมีความผูกพันต่อองค์กร 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความย่ังยืน 
เป้าประสงค์ท่ี 1 : มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและ  

 การพัฒนาในอนาคต 
ฐานการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

   เป้าประสงค์ท่ี 1 : เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  เป้าประสงค์ท่ี 2 : มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว และตอบสนองต่อการ 

เปลี่ยนแปลง 
   เป้าประสงค์ท่ี 3 : เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ 
  เป้าประสงค์ท่ี 4 : สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดีและยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
 

1.5 สรุปตัวช้ีวัด... 
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1.5 สรุปตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี  
      (พ.ศ. 2563 - 2567)  
 

ยุทธศาสตร์/ Base Line ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตร์ที่ 1        
1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ปี หลัง
ส าเร็จการศึกษา 

85.78 
(ปีการศึกษา 

2559) 

81.41 
(ปีการศึกษา 

2560) 

85 87 90 93 95 

2. ร้อยละความพึงใจของผู้ ใช้บัณฑิต
ตามทักษะ 5 ด้าน 

84.20 
(ปีการศึกษา 

2559) 

84.40 
(ปีการศึกษา 

2560) 

85 87 90 93 95 

3. ร้ อยละของบัณฑิตทุ กระดับที่ มี
ผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการ
สร้างนวัตกรรม 

- - 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 

4. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังส าเร็จการศึกษา 

21.26 
(ปีการศึกษา 

2559) 

15.96 
(ปีการศึกษา 

2560) 

20 23 27 30 35 

5. ร้ อ ยละของผู้ เ ข้ า รั บก า รอบรม
หลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรออนไลน์ที่
ได้รับการประเมินและผ่านตามเกณฑ์
ของหลักสูตร 

- - 80 85 90 95 100 

ยุทธศาสตร์ที่ 2        
6. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
น าไปใช้เพื่อการพัฒนาพื้นที่หรือเพิ่ม
มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

- - 12 15 18 21 25 

7. สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการ
ในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

0.022 0.017 0.030 0.050 0.100 0.200 0.500 

8. รายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัย 

- - 3 
ล้านบาท 

5 
ล้านบาท 

7 
ล้านบาท 

10 
ล้านบาท 

15 
ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 3        
9. รายได้ เ ฉลี่ ยต่ อ เดื อนของผู้ ร่ วม
โครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มขึ้น 

3,280 3,140 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 

10. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับ
บริการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

- - 80 81 82 83 84 

11. จ า น วน ชุ ม ชน ที่ มี ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 

6 3 5 6 7 8 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 4        
12. จ านวนแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็น
ที่ รู้ จั ก  ย อ ม รั บ ห รื อ มี ช่ื อ เ สี ย ง ใ น
ระดับชาติ 

2 3 4 5 6 7 8 
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ยุทธศาสตร์/ Base Line ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

13. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

- - 2 
ล้านบาท 

4 
ล้านบาท 

6 
ล้านบาท 

8 
ล้านบาท 

10 
ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์ที่ 5        
14. ร้อยละความเช่ือมั่นของผู้ ใ ช้ต่อ
คุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

- - 80 83 87 90 95 

15. ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 

  70 75 80 85 90 

16. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการ
เรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS 
อย่างสมบูรณ์ 

- 50 70 75 80 85 90 

ยุทธศาสตร์ที่ 6        
17. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ 
UI Green Metric 

- - 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 

18. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรม
และอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเมื่อ
เทียบกับปีท่ีผ่านมา 

- - 10 10 10 10 10 

ยุทธศาสตร์ที่ 7        
19. ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตราก าลัง
เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

- - 80 85 90 95 100 

20. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ มี
ต าแหน่งทางวิชาการต่อจ านวนอาจารย์
ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

37.15 39.11 40.00 45.00 50.00 55.00 60.00 

21. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้น
ต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

- - 70 75 80 85 90 

22. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของบุคลากรที่มี
ผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการ
องค์ประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
อยู่ในระดับสูง 

- - 5 5 5 5 5 

23. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อ
มหาวิทยาลัย 

70.40 71.40 72.00 74.00 76.00 78.00 80.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 8        
24. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้รวม (ใช้รายงานทางการเงิน) 

- ค่าเฉลี่ย
ย้อนหลัง 5 
ปี ร้อยละ 
14.32 

15 16 17 18 20 

ยุทธศาสตร์ที่ 9        
25. จ า น วน ห น่ ว ย ง า น ที่ มี ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตาม
เกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) 
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 

- 1 3 5 7 9 12 
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ยุทธศาสตร์/ Base Line ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 

26. ผ ล ก า ร จั ด อั น ดั บ  University 
Impact Rankings ของ THE 

- - 300+ 300+ 201- 
30๐ 

201- 
30๐ 

101-
200 

            
    

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงประกอบการ
วางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการศึกษาการประเมินผลทางการศึกษาโดยใช้รูปแบบของดาว
ระดับต่างๆ (QS Stars Ratings) ซึ่งจะประเมินประสิทธิผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การวิจัย
การได้งานท าของนักศึกษา การเรียนการสอน สิ่งอ านวยความสะดวก ความเป็นนานาชาติ นวัตกรรม การบริการ
สังคม และความถนัดในสาขาวิชา เป็นต้น ทั้งนี้ การประเมินผลฯ ตามแนวทางดังกล่าวจะท าให้การด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานสากล 

๒. มอบมหาวิทยาลัยถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจัดท า
ค าอธิบายตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน และรายละเอียดการจัดท าข้อมูลประกอบการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละ
ตัวชี้วัด อีกทั้งจัดท าอภิธานศัพท์ในการอธิบายความหมายเพ่ิมเติมของค าหรือข้อความในแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ                
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จักได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องและด าเนินการให้เป็นไปตามแนวทางท่ีก าหนดต่อไป 

๓. มอบมหาวิทยาลัยทบทวน/เพ่ิมเติมผลการวิเคราะห์สภาพขององค์กร (SWOT Analysis) ให้
ครอบคลุมสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น อาชีพที่อาจหายไปหรืออาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อสาขาวิชาที่
มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน เป็นต้น เพ่ือจักได้ก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการป้องกันปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนในอนาคตต่อไป  

๔. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๕. ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัตินั้น ให้มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (Action Plan) 
ที่ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน เช่น ทิศทางและจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนด้านการวิจัยที่มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้น
ในการด าเนินงาน เป็นต้น อีกทั้งการก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนางานในด้าน
ต่างๆ ที่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน และพัฒนากระบวนการ
ท างาน (Mechanism) ด้านต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ต่อไป  

๖. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณานโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพ่ือน ามาก าหนดแผนการด าเนินงานทั้งใน
ด้านการผลิตก าลังคน และการพัฒนาก าลังคนเพ่ือให้สอดรับนโยบายที่ส าคัญต่างๆ เช่น โครงการที่เชื่อมโยงเกี่ยวข้อง
กับโครงการระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เป็นต้น  

 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

           ๔.๑.๒.๒  การขออนุมัติ... 



๕๗ 
  

    ๔.๑.๒.๒  การขออนุมัติปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  
      คณะศิลปศาสตร์ 

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๖๒ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 17 กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบการขอ
ปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์  

จากการวิเคราะห์แนวโน้มผลการรับนักศึกษาจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า ผลการรับนักศึกษา                  
คณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2560 - 2562 มีอัตราการรับเข้านักศึกษาใหม่ที่สูงกว่าแผนที่ได้ก าหนดไว้ และมี
จ านวนผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาในสาขาวิชาของคณะศิลปศาสตร์ในแต่ละปีเพ่ิมข้ึน อีกท้ังยังมีจุดคุ้มทุนที่ต่ าลง ส่งผลให้มี
รายรับจากการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่เพ่ิมขึ้นในแต่ละหลักสูตร ทั้งนี้  คณะศิลปศาสตร์มีหลักสูตรใหม่ คือ 
หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เป็นหลักสูตรควบรวมระหว่างหลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา กับ หลักสูตร
ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร โดยคณะศิลปศาสตร์ได้ทบทวนการปรับแผนการ
รับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 และแนบเอกสารประกอบการปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมเติม ตาม
ข้อเสนอแนะในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 
2562  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

1) ตารางเปรียบเทียบการปรับแผนการรับเข้าระหว่างปีการศึกษา 2562 กับปีการศึกษา 2563 และ
แสดงจุดคุ้มทุน 

 

หลักสูตร 
แผนการรับ
นักศึกษา 

เดิม ปี 2562 (คน) 

แผนการรับ
นักศึกษา 

ใหม่ ปี 2563 (คน) 

เปรียบเทียบ
แผนการ

รับเข้าใหม่กับ
แผนเดิม 

จุดคุ้มทุน 
(คน) 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 90 90 เท่าเดิม 45 
2. หลักสูตรการท่องเที่ยว 100 70 ลดลง 70 
3. หลักสูตรการพัฒนาสังคม 80 60 ลดลง 43 
4. หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร 50 60 เพ่ิมข้ึน 41 
5. หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร 50 60 เพ่ิมข้ึน 45 
6. หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 70 70 เท่าเดิม 23 
7. หลักสูตรนิเทศศาสตร์ 60 50 ลดลง 35 
8. หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน* 80 60 ลดลง 40 
รวมทั้งสิ้น 580 520 ลดลง 342 

* หมายเหตุ 
แผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562  ของหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน เกิดจากผลรวม

ระหว่างแผนการรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน 40 คน (ชะลอการรับ) กับหลักสูตร
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา จ านวน 40 คน (ชะลอการรับ) รวมทั้งสิ้น จ านวน 80 คน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
กลั่นกรองมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562 มีมติให้ควบรวมทั้ง 2 หลักสูตร ไปเป็นหลักสูตร
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีแผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 จ านวน 60 คน รายละเอียดดังตาราง
นี้ 

หลักสูตร... 



๕๘ 
  

หลักสูตร 

แผนการรับ
นักศึกษา 

เดิม ปี 2562 (คน) 

แผนการรับ
นักศึกษา 

ใหม่ ปี 2563 (คน) 

เปรียบเทียบ
แผนการ

รับเข้าใหม่
กับแผนเดิม 

1. หลักสูตรภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 40 ชะลอการรับ - 
2. หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา 40 ชะลอการรับ - 
ผลรวมหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 80 60 ลดลง 

 

2) แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระยะ 5 ปี ตาม มคอ. 2 คณะศิลปศาสตร์ 
      2.1) หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร : รับนักศึกษา จ านวน ๙0 คน/ป ี 
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

๙0 
- 
- 
- 

๙0 
๙0 
- 
- 

๙0 
๙0 
๙0 
- 

๙0 
๙0 
๙0 
๙0 

๙0 
๙0 
๙0 
๙0 

รวมจ านวนนักศึกษา ๙0 1๘0 2๗0 ๓๖0 ๓๖0 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๙0 ๙0 

 

2.2) หลักสูตรการท่องเที่ยว : เดิม รับนักศึกษา จ านวน ๑๐๐ คน/ป ีปรับเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็น
ต้นไป รับนักศึกษา จ านวน ๗๐ คน/ป ี 

 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

๑๐0 
- 
- 
- 

๑๐0 
๑๐0 

- 
- 

๑๐0 
๑๐0 
๑๐0 

- 

70 
๑๐๐ 
๑๐0 
๑๐0 

70 
70 

๑๐0 
๑๐0 

รวมจ านวนนักศึกษา ๑๐0 ๒๐0 ๓๐0 ๓๗0 ๓๔0 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๑๐0 ๑๐0 

 

2.3) หลักสูตรการพัฒนาสังคม : เดิม รับนักศึกษา จ านวน ๘๐ คน/ป ีปรับเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้น
ไป รับนักศึกษา จ านวน ๖๐ คน/ปี 

 
 
 
 
 
 

          ระดับ... 
 



๕๙ 
  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

๘๐ 
- 
- 
- 

๘0 
๘0 
- 
- 

๘0 
๘0 
๘0 
- 

60 
๘0 
๘0 
๘0 

60 
60 
๘0 
๘๐ 

รวมจ านวนนักศึกษา ๘0 1๖0 ๒๔0 ๓๐0 2๘0 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๘0 ๘0 

 

2.4) หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร : เดิม รับนักศึกษา จ านวน ๕๐ คน/ป ีปรับเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป รับนักศึกษา จ านวน ๖๐ คน/ป ี

 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

50 
- 
- 
- 

50 
50 
- 
- 

50 
50 
50 
- 

๖0 
50 
50 
50 

๖0 
๖0 
50 
50 

รวมจ านวนนักศึกษา 50 100 150 2๑0 2๒0 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 

2.5) หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร : เดิม รับนักศึกษา จ านวน ๕๐ คน/ป ีปรับเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป รับนักศึกษา จ านวน ๖๐ คน/ป ี

 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

50 
- 
- 
- 

50 
50 
- 
- 

50 
50 
50 
- 

๖0 
50 
50 
50 

๖0 
๖0 
50 
50 

รวมจ านวนนักศึกษา 50 100 150 2๑0 2๒0 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.6) หลักสูตร... 



๖๐ 
  

2.6) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร : รับนักศึกษา จ านวน ๗0 คน/ป ี
 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

๗0 
- 
- 
- 

๗0 
๗0 
- 
- 

๗0 
๗0 
๗0 
- 

๗0 
๗0 
๗0 
๗0 

๗0 
๗0 
๗0 
๗0 

รวมจ านวนนักศึกษา ๗0 1๔0 ๒10 2๘0 2๘0 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๗0 ๗0 

 

2.7) หลักสูตรนิเทศศาสตร์  : เดิม รับนักศึกษา จ านวน ๖๐ คน/ป ีปรับเป็น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 
รับนักศึกษา จ านวน ๕๐ คน/ป ี

 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
ชั้นปีที่ 1 
ชั้นปีที่ 2 
ชั้นปีที่ 3 
ชั้นปีที่ 4 

๖0 
- 
- 
- 

๖0 
๖0 
- 
- 

๖0 
๖0 
๖0 
- 

50 
๖0 
๖0 
๖0 

50 
50 
๖0 
๖0 

รวมจ านวนนักศึกษา ๖0 100 1๘0 2๓0 2๒0 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - ๖0 ๖0 

 

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์จึงขออนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ือบรรจุจ านวนการรับนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 – 2564 จากเดิมที่ก าหนดในแผนดังตารางวิเคราะห์ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(FTES) เปรียบเทียบกับอัตราก าลังของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอน จ าแนกสาขาวิชา 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษและการสื่อสาร มีแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 90 
คน จากแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 90 คน เปรียบเทียบแผนการรับเข้าใหม่กับแผนเดิม มี
อัตราการรับเข้าจ านวนเท่าเดิม  

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2567 เท่ากับ 236.17  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 978.17 คน (2) 
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน  

(1) + (2)    =  1,214.34  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  48.57 
             ดังนั้น… 



๖๑ 
  
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 49 คน  ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายในหลักสูตร 
จ านวนทั้งสิ้น 30 คน  (สัดส่วนอาจารย์ที่มีอยู่มีภาระงานสูง ควรมีอัตราอาจารย์เพ่ิมข้ึน จ านวน 19 คน) 

1.2 หลักสูตรการท่องเที่ยว แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 70 คน จากแผนการ
รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 100 คน เปรียบเทียบแผนการรับเข้าใหม่กับแผนเดิม มีอัตราการรับเข้า
จ านวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 30 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2567 เท่ากับ 128.08  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 41 คน (2) 
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  : 25 คน  

(1)  + (2)    =  169.08  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  6.76 
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 7 คน  ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายในหลักสูตร 
จ านวนทั้งสิ้น 9 คน   

1.3 หลักสูตรการพัฒนาสังคม แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 80 คน จาก
แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน เปรียบเทียบแผนการรับเข้าใหม่กับแผนเดิม มีอัตราการ
รับเข้าจ านวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 25 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายใน
หลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2567 เท่ากับ 
19.67  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 222.50 คน (2) 
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)    =  242.17  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  9.68 
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 10 คน ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายในหลักสูตร 
จ านวนทั้งสิ้น 14 คน   

1.4 หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 60 คน 
จากแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน เปรียบเทียบแผนการรับเข้าใหม่กับแผนเดิม มีอัตรา
การรับเข้าจ านวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.66 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ ในการจัดการเรียน         
การสอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 

   จ านวน... 



๖๒ 
  

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายใน
หลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2567 
เท่ากับ 115.25  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 467.67 คน (2) 
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1 : 25 คน  

(1) + (2)    =  582.92  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  23.31 
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 24 คน  ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายในหลักสูตร 
จ านวนทั้งสิ้น 15 คน  (สัดส่วนอาจารย์ที่มีอยู่มีภาระงานสูง ควรมีอัตราอาจารย์เพ่ิมข้ึน จ านวน 9 คน) 

1.5 หลักสูตรภาษาจีนและการสื่อสาร แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 60 คน 
จากแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 50 คน เปรียบเทียบแผนการรับเข้าใหม่กับแผนเดิม มีอัตรา
การรับเข้าจ านวนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.66 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายใน
หลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2567 
เท่ากับ 136.61 คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 0 คน (2) 
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)   =  136.61  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  5.46 
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 6 คน  ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายในหลักสูตร 
จ านวนทั้งสิ้น 8 คน   

1.6 หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 70 คน 
จากแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 70 คน เปรียบเทียบแผนการรับเข้าใหม่กับแผนเดิม มีอัตรา
การรับเข้าจ านวนเท่าเดิม  

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายใน
หลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ในช่วงปีการศึกษา                                
2563 – 2567 เท่ากับ 149.89  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาทั่วไป (GE) เท่ากับ 0 คน (2) 

 

            น าผลรวม… 



๖๓ 
  
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)   =  149.89  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  5.99 
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 6 คน  ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายใน
หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 9 คน   

1.7 หลักสูตรนิเทศศาสตร์ แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 50 คน จากแผนการ
รับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวน 60 คน เปรียบเทียบแผนการรับเข้าใหม่กับแผนเดิม มีอัตราการรับเข้า
จ านวนลดลง คิดเป็นร้อยละ 16.66 

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายใน
หลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในช่วงปีการศึกษา 2563 – 2567 เท่ากับ 
93.33  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 36.67 คน (2) 
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)   =  130  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  5.20 
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 6 คน  ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายในหลักสูตร 
จ านวนทั้งสิ้น 6 คน   

1.8 หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน แผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ านวน 60 
คน  

เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการ
สอน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายในหลักสูตร จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายใน
หลักสูตร หากแผนการรับเข้านักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและมีอัตราคงอยู่ของนักศึกษาเป็นไปตามแผน 
ผลรวมของจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ในช่วงปีการศึกษา                  
2563 – 2567 เท่ากับ 187.16  คน (1) 

- จ านวนอาจารย์ประจ าต่อนักศึกษาภายนอกหลักสูตร จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ศึกษาท่ัวไป (GE) เท่ากับ 0 คน (2) 
 น าผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน มาวิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา อัตรา 1  : 25 คน  

(1) + (2)   =  187.16  
 ผลรวมของข้อมูลทั้ง 2 ส่วน / 25 =  7.48 
 ดังนั้น จ านวนอาจารย์ที่พึงมีในหลักสูตรจึงเท่ากับ 8 คน  ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ภายในหลักสูตร 
จ านวนทั้งสิ้น 7 คน (สัดส่วนอาจารย์ที่มีอยู่มีภาระงานสูง ควรมีอัตราอาจารย์เพ่ิมข้ึน จ านวน 1 คน) 
 ทั้งนี้ มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้คณะศิลปศาสตร์ก าหนดแผนการบริหาร
อาจารย์ในหลักสูตรที่มีสัดส่วนอาจารย์ที่เกินหรือน้อยกว่าอัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือ 
                   ก ากับดูแล… 



๖๔ 
  
ก ากับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยก าหนดภาระการสอน ภาระงานให้มีความเหมาะสม พร้อมรองรับการ
จัดการเรียนการสอนในวิชาเลือกเสรี วิชาโท และการเพิ่มหลักสูตรในอนาคตต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการปรับแผนการรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร์  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ภาระงานสอนของอาจารย์ในหลักสูตรที่มี

สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) ไม่เป็นไปเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ กรณีที่มีจ านวนอาจารย์ที่เหลือเกินกว่าเกณฑ์ฯ  และให้เหตุผล
ประกอบ เช่น มีภาระงานในหลักสูตรใหม่ หลักสูตร Non Degree หรือภารกิจด้านอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดรายได้เพียงพอต่อ
การบริหารจัดการคณะ ส าหรับการก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรควรพิจารณาจากผลการรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา ความต้องการศึกษาของผู้เรียน และจุดคุ้มทุนประกอบด้วย โดยการศึกษาจุดคุ้มทุน
ในแต่ละหลักสูตรนั้น ให้รวบรวมค่าใช้จ่ายที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ครบถ้วน 

 

 มติที่ประชุม อนุ มัติแผนการรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ของ                        
คณะศิลปศาสตร์ ในภาพรวม จ านวนทั้งสิ้น ๕๘๐ คน เพื่อประกาศในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย  (Thai University Center Admission System : TCAS) และมอบคณะศิลปศาสตร์
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

  ๔.๑.๒.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 
  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน ๒๕๖2 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบกองแผนงานปรับปรุงข้อมูลและน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ต่อไป  

กองแผนงานปรับปรุงข้อมูลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น   
และได้สรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส มีจ านวนทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด และยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 2 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตัวชี้วัดที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินงานและยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยจ าแนกตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ รายละเอียดตามตารางที่ 1   
 
 
 
 
 

     ตารางท่ี 1...    
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ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ               

    พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 
 

  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ได้ดังนี้ 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   ประกอบด้วยตัวชี้วัดการ
ด าเนินงาน จ านวน ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๑.๑ ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ข้อมูลจากกองบริการการศึกษา) ผลการด าเนินงาน
ในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  68.26 จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ  ๕๙ 

๑.๒ ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน (ข้อมูลจากกองคลัง) ผลการด าเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
31.74 จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ  ๔๑ 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานในตัวชี้วัดทั้งสอง จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้ตามตารางที่ 
2 และแผนภูมิที่ ๑ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๒   สรุปผลการด าเนินการตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ล าดับ... 

ประเภท  ประเด็นยุทธศาสตร์
ที  1

 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที  2

 ประเด็นยุทธศาสตร์
ที  3

จ่านวน  ร้อยละ

ตัวชีวั้ดที บรรลุผลการด่าเนินงานตามค่า
เป้าหมายที ก่าหนด และยังไมส้ิ่นสุดการ
ด่าเนินงาน

                          1                         -                             1           2     25.00

ตัวชีวั้ดที อยู่ระหว่างด่าเนินงานและยังไม่
บรรลุผลการด่าเนินงานตามค่าเป้าหมายที 
ก่าหนด

                          1                           3                           2           6     75.00

รวม 2 3 3 8  100.00
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จ่านวนเงิน  ร้อยละ
(ค่าเป้าหมาย
 ร้อยละ 59)

จ่านวนเงิน  ร้อยละ
(ค่าเป้าหมาย
 ร้อยละ 41)

1 นิติศาสตร์ 30,525,495.00    94.04      1,933,410.00        5.96         32,458,905.00    
2 รัฐศาสตร์ 30,517,515.00    92.11      2,614,132.16        7.89         33,131,647.16    
3 บริหารศาสตร์ 88,075,990.00    94.09      5,533,668.40        5.91         93,609,658.40    
4 ศิลปศาสตร์ 40,748,980.00    94.91      2,186,247.19        5.09         42,935,227.19    
5 วิทยาลัยแพทย์ฯ 33,245,665.00    46.25      38,638,451.78      53.75       71,884,116.78    
6 พยาบาลศาสตร์ 22,467,915.00    82.84      4,655,496.92        17.16       27,123,411.92    
7 เภสัชศาสตร์ 32,756,990.00    88.60      4,215,398.52        11.40       36,972,388.52    
8 ศิลปประยุกต์ฯ 13,540,720.00    69.88      5,836,422.48        30.12       19,377,142.48    
9 วิทยาศาสตร์ 40,688,380.00    54.52      33,947,866.82      45.48       74,636,246.82    
10 วิศวกรรมศาสตร์ 50,362,160.00    78.50      13,792,248.45      21.50       64,154,408.45    
11 เกษตรศาสตร์ 17,179,660.00    58.75      12,064,519.14      41.25       29,244,179.14    
12 ส่านักงานอธิการบดี 126105200 56.80      95900267.66 43.20       222,005,467.66 
13 ส่านักวิทยบริการ 17,665,800.00    98.76      221,795.00           1.24         17,887,595.00    
14 ส่านักคอมพิวเตอร์ฯ 17,665,800.00    99.58      74,000.00             0.42         17,739,800.00    
15 ส่านักงานทรัพย์สินฯ -                       -           22,597,644.05      100.00     22,597,644.05    
16 โรงแรมมหาวิทยาลัย -                       -           6,507,886.00        100.00     6,507,886.00      
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย -                       -           10,444,500.00      100.00     10,444,500.00    

561,546,270.00 68.26      261,163,954.57   31.74       822,710,224.57 

 รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  รายได้จากแหล่งอื น

รวม

คณะ/ส่านักล่าดับ รวมจ่านวนเงิน



๖๗ 
  

 
     แผนภูมิที่ 1  แสดงผลการด าเนินงานหารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอ่ืน  
                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  
 

ทั้งนี้  ส าหรับผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืน  (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
ที่มีผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด เช่น การหารายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม  เนื่องจากหน่วยงานต้นสังกัด
จัดฝึกอบรมให้กลุ่มเป้าหมาย  แนวทางการแก้ไขคือ มหาวิทยาลัยควรเป็นเจ้าภาพในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ทุกหลักสูตร โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานจ าแนกตามกลยุทธ์และ
มาตรการ รายละเอียดตามตารางที่ 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 ตารางท่ี ๓...
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ตารางท่ี ๓ สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  
 

 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด่าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด่าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

1.1) การสร้างรายได้
จากการจัดการศึกษา

(1) การรับนักศึกษาให้ได้ตามแผนการรับ
(2) การเพิ มอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
(3) การบริหารจัดการลูกหนี้ค้างช่าระ
(4) การรับนักศึกษาต่างชาติ

เงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 (บาท)

   560,065,100.00      561,546,270.00

ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 59                     68.26
ร้อยละรายได้จากแหล่งอื น ร้อยละ 41                     31.74

รวมเงินรายได้จาก
แหล่งอื น (บาท)

   298,284,180.00      261,163,954.57

(5) การเปิดหลักสูตรส่าหรับวัยท่างาน
(6) การเปิดหลักสูตรที ใช้การจัดการศึกษา
แบบดิจิทัล
(7) เปิดหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการ
ก่าหนด (หลักสูตรพันธ์ุใหม)่

จ่านวนเงินรายได้จาก
การบริหารจดัการ
หลักสูตร Non Degree
 หรือหลักสูตรรูปแบบ
ใหม่ (บาท)

          18,887,600            150,000.00

1.2) จัดกิจกรรมพิเศษ
เพื อหารายได้โดยศิษย์เก่า
 และแหล่งทุนบริจาคอื นๆ

(1) การระดมทุนจากศิษย์เก่า
(2) การจัดกิจกรรมพิเศษเพื อหารายได้โดยศิษย์
เก่า
(3) การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอื น รวมทัง้
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก เช่น 
งบประมาณสนับสนุนจาก สบพช.

รายได้จากการรับ
บริจาคและการจดั
กิจกรรมเพื อหารายได้ 
(บาท)

         58,835,200       38,486,696.26

1.การหารายได้เพื อการมี
เสถียรภาพทางการเงิน

1.1 รายได้จากการ
ด่าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และการบริหาร
จัดการทรัพย์สินเพิ มข้ึนและ
เพียงพอต่อการสนับสนุนการ
ด่าเนินงานของมหาวิทยาลัย

1.) สร้างรายได้จากการ
ด่าเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
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ตารางท่ี ๓ สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด่าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด่าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

1.3) เพิ มรายได้จากการ
จัดการวิจัยและทรัพย์สิน
ทางปัญญา

(1) น่าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
(2) การหารายได้จากการขายทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากผลงานวิจัย

จ่านวนเงินรายได้จาก
การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจยัหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา
จากผลงานวิจยั (บาท)

           3,090,000             110,483.21

(3) การหาทุนวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก
(4) สร้างความร่วมมอืด้านวิจัยกับภาคเอกชน

จ่านวนเงินจากแหล่ง
ทุนวิจยัภายนอก (บาท)

          36,614,700        20,017,577.14

(1) จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน
(2) การให้บริการวิชาการตามความต้องการ
ของหน่วยงานภายนอก
(3) การเป็นที ปรึกษาโครงการให้กับหน่วยงาน
ภายนอก

จ่านวนเงินรายได้จาก
การให้บริการวิชาการ 
(บาท)

        138,914,480       89,454,847.36

(4) การให้บริการของศูนย์เครื องมอื
วิทยาศาสตร์
(5) จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
(6) การให้บริการของหน่วยทดสอบมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
(7) การตรวจวิเคราะห์มาตรฐาน

รายได้ของศูนย์ทดสอบ
 และศูนย์เครื องมือ
ต่างๆ (บาท)

          19,090,000        19,887,140.44

(8) การหารายได้จากการให้บริการทาง
การแพทย์

จ่านวนเงินรายได้จาก
โรงพยาบาล (บาท)

         22,852,200        14,564,409.78

1.4) การหารายได้จาก
การบริการวิชาการ
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ตารางท่ี ๓ สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ต่อ) 
 

 
 

โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายได้จากแหล่งอื่น จ าแนกตาม คณะ/วิทยาลัย ส านัก ดังตารางที่ ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด่าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด่าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

2.) เพิ มรายได้จากการ
บริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และการ
ด่าเนินงานด้านต่างๆ

2.1) เพิ มรายได้จากการ
บริหารจัดการทรัพยากร
 ทรัพย์สิน

(1) การหารายได้จากสนามกีฬา
(2) การหารายได้จากโรงแรม
(3) การหารายได้จากศูนย์ประชุมอาคารเฉลิม
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
(4) การเพิ มรายได้จากผลผลิตของคณะและ
มหาวิทยาลัย (ผลผลิตที มาจากการเรียนการ
สอน)
(5) การเพิ มรายได้จากผลผลิตของคณะ และ
มหาวิทยาลัย (สิ งของหรือผลิตภัณฑ์ที 
หน่วยงานผลิตเพื อจ่าหน่ายโดยเฉพาะ และมิ
ได้มาจากผลผลิตจากการเรียนการสอน)
(6) การเพิ มรายได้จากการเช่าพ้ืนที 
(7) การเพิ มรายได้จากการใช้สิทธิในลิขสิทธ์ิ
ของมหาวิทยาลัย

จ่านวนเงินรายได้จาก
การบริหารทรัพยากร 
และการด่าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย (บาท)

         90,957,500       78,492,800.38
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ตารางท่ี 4   สรุปเปรียบเทียบแผน-ผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน         

(รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 
 

 เป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอื น 

(คณะเสนอเมื อ
วันที  20 พฤศจิกายน 

2561)

 สรุปผลการด่าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอื น 

(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่างเป้าหมาย 
และผลการด่าเนินงาน 

 ร้อยละ  เป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอื น 

ไตรมาส 2
(คณะเสนอเมื อ

วันที  20 พฤศจิกายน 
2561)

 ผลการด่าเนินงานการหา
รายได้จากแหล่งอื น 
(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่างเป้าหมาย 
และผลการด่าเนินงาน 

 ร้อยละ  เป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอื น 

ไตรมาสที  3
(คณะเสนอเมื อ

วันที  20 พฤศจกิายน 
2561)

 ผลการด่าเนินงานการหา
รายได้จากแหล่งอื น 
(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่างเป้าหมาย 
และผลการด่าเนินงาน 

 ร้อยละ  รวมเป้าหมาย/แผนการหา
รายได้จากแหล่งอื น (ไตร

มาสที  1-3)

 สรุปผลการด่าเนินงาน 
การหารายได้จากแหล่งอื น 

(ผลการด่าเนินงานสะสม ณ ส้ิน
ไตรมาส 3)

(ข้อมูลจากกองคลัง)

 ผลต่างระหว่างเป้าหมาย 
และผลการด่าเนินงาน 

 ร้อยละ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
1 นิติศาสตร์     2,250,000.00            26,650.00 -   2,223,350.00 -     98.82       1,720,000.00          340,960.00 -   1,379,040.00 -  80.18     7,747,000.00     1,565,800.00 -  6,181,200.00 -  79.79     11,717,000.00             1,933,410.00 -   6,181,200.00 -  52.75

2 รัฐศาสตร์          83,000.00       1,376,692.00     1,293,692.00  1,558.67       3,439,000.00       1,107,100.16 -   2,331,899.84 -  67.81        249,000.00        130,340.00 -     118,660.00 -  47.65       3,771,000.00                         2,614,132.16 -      118,660.00 -     3.15

3 บริหารศาสตร์     5,855,000.00       1,770,000.00 -   4,085,000.00 -     69.77       4,870,000.00       1,988,518.40 -   2,881,481.60 -  59.17     3,770,000.00     1,775,150.00 -  1,994,850.00 -  52.91     14,495,000.00             5,533,668.40 -   1,994,850.00 -  13.76

4 ศิลปศาสตร์          30,000.00          618,513.67        588,513.67  1,961.71       1,660,785.00       1,071,882.14 -      588,902.86 -  35.46     4,726,215.00        495,851.38 -  4,230,363.62 -  89.51       6,417,000.00             2,186,247.19 -   4,230,363.62 -  65.92

5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข        874,768.00     29,058,695.38   28,183,927.38  3,221.87       1,442,818.00       5,768,215.36     4,325,397.36  299.79     2,831,628.00     3,811,541.04       979,913.04    34.61       5,149,214.00           38,638,451.78        979,913.04    19.03

6 พยาบาลศาสตร์     3,309,580.00       1,627,397.00 -   1,682,183.00 -     50.83       4,440,300.00       1,256,299.92 -   3,184,000.08 -  71.71     6,735,480.00     1,771,800.00 -  4,963,680.00 -  73.69     14,485,360.00             4,655,496.92 -   4,963,680.00 -  34.27

7 เภสัชศาสตร์     1,100,000.00          993,485.52 -      106,514.48 -        9.68       1,850,000.00          861,043.01 -      988,956.99 -  53.46     2,962,500.00     2,360,870.00 -     601,630.00 -  20.31       5,912,500.00             4,215,398.53 -      601,630.00 -  10.18

8 ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์     5,485,940.00       5,316,756.00 -      169,184.00 -        3.08       2,140,000.00          273,097.48 -   1,866,902.52 -  87.24        630,000.00        246,569.00 -     876,569.00 -139.14       8,255,940.00             5,836,422.48 -      383,431.00 -     4.64

9 วิทยาศาสตร์   10,680,000.00     17,090,051.80     6,410,051.80       60.02       7,140,000.00       8,346,596.02     1,206,596.02    16.90     7,330,000.00     8,511,219.00    1,181,219.00    16.11     25,150,000.00           33,947,866.82     1,181,219.00       4.70

10 วิศวกรรมศาสตร์     5,126,500.00       3,201,112.50 -   1,925,387.50 -     37.56       5,126,500.00       5,879,307.50        752,807.50    14.68     6,126,500.00     4,711,828.45 -  1,414,671.55 -  23.09     16,379,500.00           13,792,248.45 -   1,414,671.55 -     8.64

11 เกษตรศาสตร์     3,678,400.00       1,691,061.06 -   1,987,338.94 -     54.03       9,825,100.00       7,161,870.50 -   2,663,229.50 -  27.11     4,005,100.00     3,211,587.58 -     793,512.42 -  19.81     17,508,600.00           12,064,519.14 -      793,512.42 -     4.53

12 ส่านักงานอธิการบดี                         -       39,512,251.52   39,512,251.52 #DIV/0!                          -      26,759,671.71  26,759,671.71 #DIV/0!                        -    29,628,344.43  29,628,344.43 #DIV/0!                          -             95,900,267.66   29,628,344.43 #DIV/0!

13 ส่านักวิทยบริการ             9,000.00            14,297.00             5,297.00       58.86            16,500.00          146,733.00        130,233.00  789.29          81,000.00          60,765.00 -        20,235.00 -  24.98          106,500.00                221,795.00 -        20,235.00 -  19.00

14 ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          15,000.00            57,000.00           42,000.00     280.00            45,000.00            17,000.00 -        28,000.00 -  62.22          60,000.00                        -   -        60,000.00 -100.00          120,000.00                   74,000.00 -        60,000.00 -  50.00

15 ส่านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์     8,027,300.00       8,935,140.00        907,840.00       11.31                          -         2,914,105.15     2,914,105.15 #DIV/0!                        -    10,748,398.90  10,748,398.90 #DIV/0!       8,027,300.00           22,597,644.05   10,748,398.90  133.90

16 สถานปฏิบัติการโรงแรมมหาวิทยาลัย     2,500,000.00       1,335,143.00 -   1,164,857.00 -     46.59       4,000,000.00       3,205,083.90 -      794,916.10 -  19.87     2,000,000.00     1,967,659.10 -        32,340.90 -     1.62       8,500,000.00             6,507,886.00 -        32,340.90 -     0.38

17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย     2,500,000.00       1,253,426.00 -   1,246,574.00 -     49.86       2,144,500.00          719,805.40 -   1,424,694.60 -  66.43     2,200,000.00     8,471,268.60    6,271,268.60  285.06       6,844,500.00           10,444,500.00     6,271,268.60    91.62

รวม   51,524,488.00  113,877,672.45   62,353,184.45     121.02    49,860,503.00    67,817,289.65  17,956,786.65    36.01  51,454,423.00  79,468,992.48  27,521,431.48    53.49  152,839,414.00         261,163,954.58   28,014,569.48    18.33

ล่าดับ คณะ/ส่านัก  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ส้ินไตรมาส 1  ส้ินไตรมาส 2  ส้ินไตรมาส 3



72 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยตัวชี้วัดการด าเนินงาน จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๒.๑ ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด  (ข้อมูลจากกอง
แผนงาน) ผลการด าเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  60.65 จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ  ๘๕   

ทั้งนี้ นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบเพ่ือใช้ในการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมีผลการจัดสรรงบประมาณตามตารางท่ี 5 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบแผนและผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายการจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562   

 

 
 

ทั้งนี้  การจัดสรรงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นผลมาจาก งบบุคลากรที่มี
อัตราส่วนเกินกว่านโยบายที่ก าหนด และไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในบางนโยบายได้ เนื่องจากข้อจ ากัดในการ
ด าเนินงานในบางด้าน เช่น ด้านการวิจัย เป็นต้น  

 

 
 แผนภูมิที่ 2  แสดงผลการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ 

ล่าดับที ประเภท-รายการ ร้อยละภาพรวม 
ปี 2562

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 70 63.24
1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 50 51.79
1.2 งบเพื อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 11.44
1.3 งบลงทนุและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ งก่อสร้าง - -
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจยั ไม่น้อยกว่า 8 3.63
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8 13.07
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.5 0.64
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจดัการ ไม่เกิน 10 17.27
6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ 1.5 1.17
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื อสาร 2 0.99

 100.00         100.00รวม

ร้อยละเป้าหมาย
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๒.๒ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
ผลการด าเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  70.74 จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ  ๑๐๐  

 
 

แผนภูมิที่ 3   แสดงผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ 
      ตามเป้าหมายที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 
ทั้งนี้  การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมายการเบิกจ่ายเงิน

งบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 77)  เนื่องจากการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เพราะผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน  ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามแผนที่ก าหนด  และส าหรับ
รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากรายการ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณต้องได้รับความเห็นชอบจากส านักงบประมาณก่อนจึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้  ส่งผล
ให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยมีแผนและผลการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จ าแนกตามคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก รายละเอียดตามตารางท่ี 6 ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 6... 
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ตารางท่ี 6  ตารางเปรียบเทียบแผนและผลการการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.๓ ร้อยละ... 

งบประมาณที ได้รับจดัสรร  ผลการเบิกจา่ย  ร้อยละ
การเบิกจา่ย

1. คณะเกษตรศาสตร์             11,627,700.00             10,294,990.38 88.54

2. คณะนิติศาสตร์                  463,800.00                  408,800.00 88.14

3. คณะบริหารศาสตร์               2,165,000.00               2,165,000.00 100.00

4. คณะพยาบาลศาสตร์             15,067,880.00             15,067,880.00 100.00

5. คณะเภสัชศาสตร์             45,686,300.00             17,788,554.75 38.94

6. คณะรัฐศาสตร์                  822,600.00                  822,600.00 100.00

7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข             53,215,444.00             37,560,867.09 70.58

8. คณะวิทยาศาสตร์             22,432,860.00             18,249,186.67 81.35

9. คณะวิศวกรรมศาสตร์             11,275,240.00               7,302,830.11 64.77

10. คณะศิลปประยุกต์ฯ                  332,600.00                  332,600.00 100.00

11. คณะศิลปศาสตร์               4,323,700.00               3,625,655.55 83.86

12. ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย               3,796,200.00               3,342,991.50 88.06

13. ส่านักบริหารทรัพย์สิน                   75,900.00                   75,889.00 99.99

14. ส่านักวิทยบริการ               4,666,600.00               2,844,583.02 60.96

15. ส่านักงานอธิการบดี            693,097,476.00            494,849,796.31 71.40

        869,049,300.00         614,732,224.38 70.74รวม

คณะ/หน่วยงานล่าดับ รวม
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๒.๓ ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด (ข้อมูล
จากกองคลัง) ผลการด าเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  49.28 จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ  77 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4   แสดงผลการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
   ตามระยะเวลาที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 
ทั้งนี้  โครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เป็น

ผลมาจาก คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จะเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด เป็นล าดับ
แรก แล้วจึงเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในล าดับต่อมา อีกทั้ง คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จะเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ในโครงการ/กิจกรรมตามแผนที่ก าหนด ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า  และค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วน
ราชการเป็นหลัก  และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายละเอียดตามตารางที่ 
7 ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 7...   
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ตารางท่ี 7   สรุปผลการด าเนินงานเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 

 
โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานจ าแนกตามกลยุทธ์และมาตรการ ดังตารางที่ 8 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ตารางท่ี ๘...

ล่าดับ คณะ/ส่านัก งบประมาณ
ที ได้รับจดัสรร

ผลการเบิกจา่ย  ร้อยละการ
เบิกจา่ย

1 นิติศาสตร์          31,871,500.00      12,713,871.48        39.89
2 รัฐศาสตร์          25,502,200.00      11,791,687.23        46.24
3 บริหารศาสตร์          82,172,800.00      32,300,687.64        39.31
4 ศิลปศาสตร์          41,447,700.00      20,272,881.55        48.91
5 วิทยาลัยแพทย์ฯ          97,032,900.00      38,971,085.84        40.16
6 พยาบาลศาสตร์          31,386,400.00      10,437,805.04        33.26
7 เภสัชศาสตร์          44,415,300.00      17,697,822.11        39.85
8 ศิลปประยุกต์ฯ          10,794,500.00        9,703,208.77        89.89
9 วิทยาศาสตร์          57,776,300.00      38,754,827.16        67.08

10 วิศวกรรมศาสตร์          52,110,500.00      30,401,140.99        58.34
11 เกษตรศาสตร์          31,634,400.00      12,394,317.05        39.18
12 ส่านักงานอธิการบดี        254,333,700.00    135,357,509.30        53.22
13 ส่านักวิทยบริการ          14,956,400.00        7,482,537.34        50.03
14 ส่านักคอมพิวเตอร์ฯ          14,973,000.00        6,069,438.08        40.54
15 ส่านักงานทรัพย์สินฯ          23,496,500.00      13,318,278.00        56.68
16 โรงแรมมหาวิทยาลัย            9,600,000.00        8,087,856.79        84.25
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย            8,355,600.00        4,180,830.82        50.04

    831,859,700.00  409,935,785.19       49.28รวม
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ตารางท่ี 8 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด่าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด่าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

1.) พัฒนาระบบ และกลไก
การจัดสรรงบประมาณที 
สอดคล้องกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1.1) ออกระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื อนไขในการจัดสรร
งบประมาณที สอดคล้อง
กับพันธกิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

(1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื อนไขในการจัดสรรงบประมาณที สอดคล้อง
กับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
(2) การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับพันธ
กิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละการจดัสรร
งบประมาณที สามารถ
ด่าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายที ก่าหนด

85                     60.65

2.) พัฒนาระบบ และกลไก
การบริหารงบประมาณและ
การเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ 
มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้

1.1) ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูทาง
การเงิน (UBUFMIS) 
เพื อการบริหาร
งบประมาณและการเงิน 
และการวิเคราะห์ข้อมลู
เพื อการตัดสินใจในทาง
บริหารได้
1.2) ปรับปรุงกลไกการ
บริหารงบประมาณ และ
การรักษาวินัยด้าน
งบประมาณและการคลัง

(1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมลูทางการเงิน (UBUFMIS) เพื อการ
บริหารงบประมาณและการเงิน และการ
วิเคราะห์ข้อมลูเพื อการตัดสินใจในทางบริหารได้
(2) ปรับปรุงกฎระเบียบที เกี ยวข้องกับการเงิน
ให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับการด่าเนินงาน และด่าเนินงาน
ได้อย่างคล่องตัว
(3) การก่าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื อ
รักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง

ร้อยละการเบิกจา่ย
งบประมาณแผ่นดิน
เป็นไปตามเป้าหมายที 
ก่าหนด

100  70.74
(จ่านวน 

614,732,224.38 
บาท)

2. พัฒนาการบริหาร
งบประมาณและการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื อ
ขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย

2.1 มรีะบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร
จัดการและการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณที มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย



78 
  
ตารางท่ี 8 สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

2. พัฒนาการบริหาร
งบประมาณและการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื อ
ขับเคลื อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ)

2.1 มรีะบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหาร
จัดการและการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณที มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย (ต่อ)

3.)  พัฒนาระบบ และกลไก
การการควบคุมติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณและ
การเงิน

1.1) ก่าหนดนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่าย เพื อ
ก่ากับและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ

(1) เร่งรัดการใช้จ่ายรายจ่ายประจ่าให้เป็นไป
ตามมาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณโดยค่านึงถึงประโยชน์ของทาง
ราชการและระยะเวลาที ก่าหนด
(2) เร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันส่าหรับรายจ่ายงบ
ลงทุนเพื อให้ผลการเบิกจ่ายเป็นไปตาม
มาตรการเพิ มประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณ
(3) การจัดท่ารายงานทางการเงินและบัญชีทุก
รายไตรมาส ทุกส้ินปีงบประมาณ และมกีาร
ตรวจสอบบัญชี ของคณะ/วิทยาลัย/ส่านัก

ร้อยละของโครงการที 
ด่าเนินการเบิกจา่ย
งบประมาณเงินรายได้
ตามระยะเวลาที ก่าหนด

100  49.28
(จ่านวน 

409,935,785.19 
บาท)
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่ายประกอบด้วย
ตัวชี้วัดการด าเนินงาน จ านวน ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
 

๓.๑ จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา  (ข้อมูลจากกองคลัง) ผลการ
ด าเนินงานภาพรวม ลดลงจ านวน 5.75 ล้านบาท จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลงจ านวน 5.๕ ล้านบาท  
 

 
 

แผนภูมิที่ 5   แสดงผลการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา   
   ตามระยะเวลาที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3 
 
อย่างไรก็ตาม  ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา อาจเป็นผลมาจาก คณะอยู่

ระหว่างการปรับตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นส านักงานอัตโนมัติ และจัดซื้อวัสดุแบบรวมศูนย์  และอาจเป็นผล
มาจากการที่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ยังไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายที่ก าหนดไว้ โดยมี
ผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายละเอียดตาม
ตารางที่ 9 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 9...   
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ตารางท่ี 9  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานเบิกจ่ายงบด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562   
               ณ สิ้นไตรมาส 3  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๒ ร้อยละ... 

ปี 2561 ปี 2562

1 นิติศาสตร์        3,815,441.93        4,435,181.48       619,739.55                0.62
2 รัฐศาสตร์        5,024,591.92        4,958,812.23 -       65,779.69 -              0.07
3 บริหารศาสตร์      15,148,896.02       16,721,775.64    1,572,879.62                1.57
4 ศิลปศาสตร์      18,846,834.91       11,415,837.66 -  7,430,997.25 -              7.43
5 แพทยศาสตร์      32,076,969.37       37,577,567.46    5,500,598.09                5.50
6 พยาบาลศาสตร์      22,206,883.41       23,098,205.04       891,321.63                0.89
7 เภสัชศาสตร์      13,061,256.71       20,059,788.83    6,998,532.12                7.00
8 ศิลปประยุกต์        3,423,368.37        5,146,584.77    1,723,216.40                1.72
9 วิทยาศาสตร์      42,915,827.58       48,385,515.28    5,469,687.70                5.47
10 วิศวกรรมศาสตร์      33,327,734.48       32,110,122.95 -  1,217,611.53 -              1.22
11 เกษตรศาสตร์      20,141,929.49       20,903,814.73       761,885.24                0.76
12 ส.อธิการบดี    160,379,977.98     141,015,034.98 - 19,364,943.00 -            19.36
13 ส.วิทยบริการ        7,500,243.06        8,023,725.81       523,482.75                0.52
14 ส.คอมพิวเตอร์        8,204,185.99        3,333,869.58 -  4,870,316.41 -              4.87
15 ส.ทรัพย์สิน        5,235,598.15        6,629,321.00    1,393,722.85                1.39
16 โรงแรม        3,648,337.84        5,801,180.79    2,152,842.95                2.15
17 โรงพิมพ์        4,584,493.33        4,180,830.82 -     403,662.51 -              0.40

 399,542,570.54  393,797,169.05 -5,745,401.49 -             5.75

 จ่านวนที ลดลง
(ค่าเป้าหมาย 5.5

 ล้านบาท)

ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน  การเบิกจา่ยงบด่าเนินงาน

รวม

ผลต่าง
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๓.๒ ร้อยละจ านวนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  (ข้อมูลจากกองคลังและแผนงาน) ผลการด าเนินงาน
ภาพรวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.43  จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลงร้อยละ ๕   
 

 
 

แผนภูมิที่ 6   แสดงผลการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละจ านวนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 3 

 
อย่างไรก็ตาม  จ านวนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับปีที่ผ่านมา อาจเป็นผลมาจาก 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้รับอนุมัติปรับแหล่งงบประมาณในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ที่จ้างด้วยเงินรายได้ของ 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เป็นการจ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน และมีค่าใช้จ่ายในส่วนเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้นตามจ านวนผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ และการเพิ่มเงินเดือนและค่าจ้างของข้าราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย    โดยมีผลการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก รายละเอียดตามตารางที ่10 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

     ตารางท่ี 10...  



82 
  
ตารางท่ี 10   เปรียบเทียบผลการด าเนินงานเบิกจ่ายงบบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

และ 2562  ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๓ ร้อยละ... 

ปี 2561 ปี 2562

1 นิติศาสตร์      11,632,778.38       10,289,896.50 -    1,342,881.88 -               11.54

2 รัฐศาสตร์      11,813,301.08       11,793,729.58 -         19,571.50 -                  0.17

3 บริหารศาสตร์      32,055,493.50       31,459,996.16 -       595,497.34 -                  1.86

4 ศิลปศาสตร์      53,110,408.34       60,492,937.31      7,382,528.97                 13.90

5 แพทยศาสตร์      18,976,563.26       42,752,635.00   23,776,071.74               125.29

6 พยาบาลศาสตร์        5,831,192.50        6,431,442.44         600,249.94                 10.29

7 เภสัชศาสตร์      37,922,169.57       38,211,145.03         288,975.46                    0.76

8 ศิลปประยุกต์        9,085,801.00        8,642,217.09 -       443,583.91 -                  4.88

9 วิทยาศาสตร์      79,142,339.01       79,330,539.23         188,200.22                    0.24

10 วิศวกรรมศาสตร์      52,495,976.06       53,184,438.02         688,461.96                    1.31

11 เกษตรศาสตร์      43,900,984.64       44,236,217.09         335,232.45                    0.76

12 ส.อธิการบดี      66,662,981.15       68,488,402.59      1,825,421.44                    2.74

13 ส.วิทยบริการ      12,695,211.05       12,889,870.58         194,659.53                    1.53

14 ส.คอมพิวเตอร์        4,986,461.50        5,124,987.62         138,526.12                    2.78

15 ส.ทรัพย์สิน        3,153,136.66        3,127,530.00 -         25,606.66 -                  0.81

16 โรงแรม        2,114,808.10        2,180,975.78           66,167.68                    3.13

17 โรงพิมพ์        1,035,636.00        1,170,387.83         134,751.83                 13.01

 446,615,241.80  479,807,347.85   33,192,106.05                    7.43รวม

ล่าดับ คณะ/หน่วยงาน  การเบิกจา่ยงบบุคลากร ผลต่าง  ร้อยละ
(ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ 5)
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๓.๓ ร้อยละจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า (ข้อมูลจากส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม) ผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.77  จากค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลงร้อยละ ๒   
 

 
 

แผนภูมิที่ 7   แสดงผลการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า    
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 3 

 
ทั้งนี้ ส าหรับการลดรายจ่ายที่มีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากในปีงบประมาณ            

พ.ศ. 2562 คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมส าหรับการพัฒนา
นักศึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น จึงส่งผลให้ค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น อีกทั้ง ในบางคณะได้รับมอบ
อาคารที่ท าการหลังใหม่ จึงท าให้ค่ากระแสไฟฟ้าสูงขึ้น   โดยมีจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา จ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตามตารางท่ี ๑1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๑1 ... 
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ตารางท่ี ๑1   เปรียบเทียบผลการด าเนินงานเพื่อลดหน่วยการใช้กระแสไฟฟ้า   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562  ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 
 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานจ าแนกตามกลยุทธ์และมาตรการ ดังตารางที่ ๑2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๑๒...

 ปี2561  ปี2562
1 นิติศาสตร์          143,148.01           167,401.00         24,252.99              16.94
2 รัฐศาสตร์          116,231.00             92,417.00 -       23,814.00 -            20.49
3 บริหารศาสตร์          244,243.00           294,952.01         50,709.01              20.76
4 ศิลปศาสตร์          279,609.00           260,263.39 -       19,345.61 -              6.92
5 แพทยศาสตร์          688,286.00        1,167,122.00       478,836.00              69.57
6 พยาบาลศาสตร์          105,732.00           138,417.00         32,685.00              30.91
7 เภสัชศาสตร์          309,671.00           348,124.00         38,453.00              12.42
8 ศิลปประยุกต์          513,615.65           260,263.39 -     253,352.26 -            49.33
9 วิทยาศาสตร์          854,917.70           879,524.31         24,606.61                2.88
10 วิศวกรรมศาสตร์          610,280.00           629,468.00         19,188.00                3.14
11 เกษตรศาสตร์          446,448.80           468,230.00         21,781.20                4.88
12 ส.อธิการบดี        1,343,722.30        2,218,781.45       875,059.15              65.12
13 ส.วิทยบริการ          423,599.00           407,409.00 -       16,190.00 -              3.82
14 ส.คอมพิวเตอร์          451,615.00           455,089.00          3,474.00                0.77
15 ส.ทรัพย์สิน          474,060.56           534,359.60         60,299.04              12.72
16 โรงแรม          160,800.00           165,865.00          5,065.00                3.15
17 โรงพิมพ์            24,500.00             32,240.00          7,740.00              31.59

     7,190,479.02      8,519,926.15  1,329,447.13             18.49

 ร้อยละ
(ลดลงร้อยละ 2)

 เพิ ม-ลด

รวม

หน่วยการใช้ไฟฟ้าล่าดับ คณะ/หน่วยงาน
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ตารางท่ี ๑2  สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  
 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด แผนการด่าเนินงาน
(ท้ังปี)

 ผลการด่าเนินงาน
 (ณ ส้ินไตรมาส 3)

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

3. การเพิ มประสิทธิภาพ
การใช้จา่ยงบประมาณ
และลดรายจา่ย

3.1 การใช้จ่ายงบประมาณ
และทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

1.) พัฒนาประสิทธิภาพการ
ท่างานและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการท่างาน

1.1) การจัดการ
ส่านักงานด้วยระบบ
ส่านักงานอัตโนมติั 
(Office Automation)
1.2) ก่าหนดนโยบายใน
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
อย่างมปีระสิทธิภาพ
1.3) ส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด

(1) พัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(2) พัฒนาระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(3) รณรงค์การสร้างจิตส่านึกในการประหยัด
ทรัพยากรส้ินเปลือง
(4) ก่าหนดมาตรการในการควบคุมการ
บริหารวัสดุส้ินเปลือง
(5) การรวมศูนย์รถยนต์
(6) การรวมศูนย์เครื องพิมพ์

 จ่านวนค่าใช้จา่ยงบ
ด่าเนินงานที ลดลงเมื อ
เทียบกับปีที ผ่านมา 
(ล้านบาท)

 ลดลง  5.5 ล้านบาท  ลดลง 5.75 ล้านบาท

1.4) ชะลอการเปิด
หลักสูตรที รับนักศึกษา
ไมไ่ด้ตามแผนการรับ
1.5) ก่าหนดนโยบายใน
การใช้ทรัพยากรบุคคล
ร่วมกันอย่างประหยัด

(1) การรวมศูนย์ทรัพยากรบุคคล
(2) การปิดหลักสูตรที รับนักศึกษาไมไ่ด้ตาม
แผนการรับ
(3) การปรับโครงสร้างองค์กร

 ร้อยละของค่าใช้จา่ย
ด้านบุคลากรที ลดลง
จากปีที ผ่านมา

 ลดลง
ร้อยละ 5

 เพิ มข้ึน 7.43
(จ่านวน 

33,192,106.05 บาท)

2.) ส่งเสริมการประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค

2.1) ก่าหนดมาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน
และควบคุมค่า
สาธารณูปโภค

(1) รณรงค์การสร้างจิตส่านึกในการประหยัด
พลังงาน
(2) ก่าหนดมาตรการในการควบคุมค่า
สาธารณูปโภค
(3) รณรงค์ใช้ระบบ Solar cell และพลังงาน
ทดแทน
(4) การเปลี ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรส
เซนต์เป็นแบบ LED
(5) การเปลี ยนเครื องปรับอากาศเป็น Inverter

ร้อยละของหน่วยการ
ใช้ไฟฟ้าที ลดลงเมื อ
เทียบกับปีที ผ่าน

 ลดลง
ร้อยละ 2

 เพิ มข้ึน 7.77
(จ่านวน 454,387.98

กิโลวัตต์ชั วโมง)
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             จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 3  และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือน าไปปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อ 

 

  มติที่ประชุม       เห็นชอบ 
 

  ๔.๑.๒.๔  การเทียบเคียงสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง 
     วิชาการ และสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว ตามประกาศ ก.พ.อ.  
     เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง 
     ทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว  
     พ.ศ. 2562 

          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ออกประกาศ ก.พ.อ.                          
เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคย
ก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 โดยได้มีผลบังคับใช้ไปแล้ว ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ซึ่งตามประกาศดังกล่าวได้
ก าหนดให้กรณีที่มีเหตุผลความจ าเป็น สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาขอเพ่ิมเติม/แก้ไขสาขาวิชาและอนุ
สาขาวิชาอีกครั้งหนึ่งได้ ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว นั้น 
 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  ในการประชุมครั้งที่ 3/2562            
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับ
การเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ก าหนด
ชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาเพ่ิมเติม ส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยก าหนดไปแล้ว เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่ งบัดนี้ส านักงานเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีได้ด าเนินการประกาศเรื่องดังกล่าวในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เล่ม 136 ตอนพิเศษ 151 ง วันที่ 12 
มิถุนายน 2562 แล้ว และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการด าเนินการในเรื่องดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว ดังนี้  
   1. ให้ยกเลิกประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2561 
  2. ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (วันที่ 13 
มิถุนายน 2562) เป็นต้นไป ดังนั้น กรณีผู้ที่ก าลังจะเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้พิจารณาก าหนดชื่อ
สาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้เท่านั้น  
  3. ในกรณีที่ สภาสถาบันอุดมศึ กษามี เหตุผลความจ าเป็ นในการก าหนดสาขาวิชาและ 
อนุสาขาวิชาเพ่ิมข้ึนจากประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นกรณีไปได้ 
ทั้งนี้ ก.พ.อ. ได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงรายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการทุกๆ 6 เดือน 
  4. ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบัน ได้รับการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ โดยระบุ
สาขาวิชาและอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ หากสภาสถาบันอุดมศึกษาประสงค์จะ
เทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่ระบุไว้ในต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้                                  
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยสภาสถาบันอุดมศึกษา
สามารถด าเนินการได้ดังนี้ 

  4.1 สภาสถาบัน... 
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 4.1 สภาสถาบันอุดมศึกษาแจ้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่มีการก าหนดสาขาวิชาและ 
อนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้ งกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ยั ง  
ไม่เคยเทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 และกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เคย
เทียบเคียงสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุ
สาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ และต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ได้รับเงินประจ าต าแหน่งสูงขึ้น ซึ่งได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ได้ 
 4.2 เสนอคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ และสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
อนุมัติเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 และออกค าสั่ง
เทียบเคียง/แก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ แล้วเสนอ ก.พ.อ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ หากสภา
สถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการเทียบเคียงสาขาวิชาของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด ก.พ.อ. จะถือว่าผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ประสงค์ขอเทียบเคียงสาขาวิชา และหากผู้ด ารงต าแหน่ง ทาง
วิชาการดังกล่าวจะเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นในอนาคต ซึ่งต้องเป็นสาขาวิชาตามประกาศ ก.พ.อ.                
ฉบับนี้จะถือเป็นการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการข้ามสาขาวิชา อันเป็นเหตุให้ต้องก าหนดต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธี
พิเศษ 
 4.3 กรณีมีประเด็นที่จะต้องพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดสาขาวิชาหรือการเทียบเคียงสาขาวิชา  
ให้พิจารณาจากภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอได้ใช้ในการเสนขอก าหนดต าแหน่งในครั้งนั้นๆ  
 ทั้งนี้ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาได้พิจารณาเทียบเคียงสาขาวิชาแล้ว ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการจัดส่งเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ รายงานสภาสถาบันอุดมศึกษา 
และค าสั่งเทียบเคียง/แก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เสนอ ก.พ.อ. เพ่ือประกอบการพิจารณา
ต่อไป 
   5. กรณีท่ีผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้ว และอยู่ระหว่าง
การพิจารณา ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนดสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ 
  6. กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการบังคับใช้เอง ก็ขอความร่วมมือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาที่มี พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ด้วย เพ่ือลดปัญหาอุปสรรคในการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิของระบบ
การศึกษาโดยรวม และเพ่ือให้การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน
กับของ ก.พ.อ. 
   7. การก าหนดชื่อสาขาวิชาจะต้องระบุชื่อสาขาวิชาพร้อมรหัส 4 หลัก ให้ถูกต้องชัดเจน ส าหรับรหัส 
6 หลัก ซึ่งเป็นชื่ออนุสาขาวิชานั้น หากผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งรายใดมีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับชื่ออนุสาขาวิชา
ตามท่ีก าหนด ขอให้ระบุให้ถูกต้องชัดเจนด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ การระบุชื่ออนุสาขาวิชาอาจระบุได้มากกว่าหนึ่งชื่อ แต่ต้อง
เป็นชื่ออนุสาขาวิชาภายใต้สาขาวิชาเดียวกัน 
  8. ชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาบางรายการ อาจมีเลขรหัสเดียวกัน แต่มีชื่อเรียกได้มากกว่าหนึ่งชื่อ 
ทั้งนี้ การก าหนดสาขาวิชาขอให้เลือกระบุเพียงชื่อใดชื่อหนึ่ง เช่น 
 
 
 

    รหัส… 
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  รหัส   สาขาวิชา 
  6301 – บรรณารักษศาสตร์ (Library Science) หรือ สารสนเทศศึกษา (Information Studies) 
หรือ สารสนเทศศาสตร์ (Information Science) 
  ให้เลือกระบุสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ 
  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ (รหัส 6301) หรือ 
  สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา (รหัส 6301) หรือ 
  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 

   ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับดังกล่าว กองการเจ้าหน้าที่จึงด าเนินการดังนี้ 
  1. แจ้งคณะ/วิทยาลัยเพื่อด าเนินการแจ้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปัจจุบันที่มีการก าหนดสาขาวิชา
และอนุสาขาวิชาไว้ก่อนวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ทั้งกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ยังไม่เคยเทียบเคียงสาขาวิชา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 และกรณีผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่เคยเทียบเคียงสาขาวิชา
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการ
เทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะขอเทียบเคียงสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาให้เป็นไป
ตามประกาศ ก.พ.อ. ฉบับนี้ โดยให้ให้คณะ/วิทยาลัย น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย เพื่อให้
ความเห็นชอบการเทียบเคียงสาขาวิชา (ด าเนินการระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 – วันที่ 21 สิงหาคม 2562) 
  2. กองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาในเบื้องต้น และน าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เพ่ือพิจารณา ซึ่งที่ประชุม
มีมติอนุมัติสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ แล้ว  

  3. เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการจากคณะ/วิทยาลัยต่างๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นดังนี้ 
  4. ออกค าสั่งเทียบเคียง/แก้ไขสาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  5. เสนอ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณา 
 

  ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่จึงขอเสนอข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ดังนี้ 
  1. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย มีจ านวน 280 คน และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอ
ฯ (รวมการยื่นขอรับการประเมินผลการสอน) มีจ านวน 25 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ทั้งหมด โดยแยกเป็นรายคณะ/
วิทยาลัย 

 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนผู้ที่อยู่ระหว่าง
การเสนอขอฯ  

(รวมการยื่นขอรับการ
ประเมินผลการสอน)  

(คน) 

รวม 
(คน) 

ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะวิทยาศาสตร์ 61 11 1 73 4 77 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 38 14 1 53 2 55 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 19 6 1 26 3 29 
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ล าดับ คณะ/วิทยาลัย 

จ านวนผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ (คน) 

รวม 
(คน) 

จ านวนผู้ที่อยู่ระหว่าง
การเสนอขอฯ  

(รวมการยื่นขอรับการ
ประเมินผลการสอน)  

(คน) 

รวม 
(คน) 

ผศ. รศ. ศ. 

4. คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2 - - 2 - 2 

5. คณะศิลปศาสตร์ 27 5 - 32 6 38 
6. คณะบริหารศาสตร์ 13 1 - 14 4 18 
7. คณะนิติศาสตร์ 7 1 - 8 1 9 
8. คณะรัฐศาสตร์ 2 - - 2 - 2 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 30 7 - 37 1 38 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

27 2 - 29 3 32 

11. คณะพยาบาลศาสตร์ 4 - - 4 1 5 
รวมทั้งหมด 230 47 3 280 25 305 

 

  2. ข้อมูลการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ แยกเป็น
ข้อมูลของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวน 280 ราย และข้อมูลของผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ (รวม
การยื่นขอรับการประเมินผลการสอน) มีจ านวน 25 คน รายละเอียดตามตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 
  ทั้งนี้ ข้อมูลรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการเทียบเคียง
สาขาวิชาตามลักษณะต่างๆ รายละเอียดตามตารางที่ 4 - ตารางที่ 8 
   

ตารางที่ 2  แสดงจ านวนผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด เปรียบเทียบกับการเทียบเคียงสาขาวิชาตา
เอกสารแนบท้าย 
                ประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. 2562 ในลักษณะต่างๆ โดยแยกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย 
 

ล าดับ สังกัด ผู้ด ารง
ต าแหน่ง
ทั้งหมด 
(คน) 

สาขาวิชา 
เป็นไปตาม
ประกาศ 
ก.พ.อ. ฯ 
2562 
(คน) 

ขอเพิ่มอนุ
สาขาวิชา 

(คน) 

ขอตัดอนุ
สาขาวิชา 

(คน) 

ขอเปลี่ยน
รหัส

สาขาวิชา 
(คน) 

ขอเปลี่ยน
รหัส

สาขาวิชา
และเพิ่มอนุ
สาขาวิชา 

(คน) 

ขอเปลี่ยน
สาขาวิชา 

(คน) 

1. คณะวิทยาศาสตร ์ 73 61 - 1 5 2 3 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 53 44 - 4 - - 4 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 26 24 1 - - - - 
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ 2 2 - - - - - 
5. คณะศิลปะศาสตร ์ 32 24 5 - - - 3 
6. คณะบริหารศาสตร ์ 14 14 - - - - - 
7. คณะนิติศาสตร ์ 8 ๕ - 1 - - ๒ 
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(การเทียบเคียงสาขาวิชาไม่รวมกรณีผู้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน ซึ่งได้มีพระบรม 
ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ไปแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาใหม่ได้) 
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯ ทั้งหมด เปรียบเทียบกับการเทียบเคียงสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. 2562 ในลักษณะต่างๆ โดยแยกเป็นรายคณะ/วิทยาลัย 
 

 

  3. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชา ตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แตป่ระสงค์จะเพิ่มอนุสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ.ศ. 2562 มีจ านวน 11 คน รายละเอียดตามตารางที่ 4  

       ตารางท่ี 4... 

ล าดับ สังกัด ผู้ด ารง
ต าแหน่ง
ทั้งหมด 
(คน) 

สาขาวิชา 
เป็นไปตาม
ประกาศ 
ก.พ.อ. ฯ 
2562 
(คน) 

ขอเพิ่มอนุ
สาขาวิชา 

(คน) 

ขอตัดอนุ
สาขาวิชา 

(คน) 

ขอเปลี่ยน
รหัส

สาขาวิชา 
(คน) 

ขอเปลี่ยน
รหัส

สาขาวิชา
และเพิ่มอนุ
สาขาวิชา 

(คน) 

ขอเปลี่ยน
สาขาวิชา 

(คน) 

8. คณะรัฐศาสตร ์ 2 2 - - - - - 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 37 35 1 - 1 - - 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 29 23 - - 3 - 3 
11. คณะพยาบาลศาสตร ์ 4 4 - - - - - 

รวมทั้งหมด (คน) 280 239 7 6 9 2 14 

ล าดับ สังกัด ผู้ที่อยู่
ระหว่างเสนอ
ขอฯทั้งหมด 

(คน) 

สาขาวิชา 
เป็นไปตาม
ประกาศ 
ก.พ.อ. ฯ 
2562 
(คน) 

ขอเพิ่ม
อนุ

สาขาวิชา 
(คน) 

ขอตัดอนุ
สาขาวิชา 

(คน) 

ขอเปลี่ยน
รหัส

สาขาวิชา 
(คน) 

ขอเปลี่ยน
รหัส

สาขาวิชา
และเพิ่มอนุ
สาขาวิชา 

(คน) 

ขอเปลี่ยน
สาขาวิชา 

(คน) 

1. คณะวิทยาศาสตร ์ 4 3 - - 1 - - 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 2 - - - - - 
3. คณะเกษตรศาสตร์ 3 2 - - - - 1 
4. คณะศิลปประยุกต์ฯ - - - - - - - 
5. คณะศิลปะศาสตร ์ 6 4 2 - - - - 
6. คณะบริหารศาสตร ์ 4 3 1 - - - - 
7. คณะนิติศาสตร ์ 1 1 - - - - - 
8. คณะรัฐศาสตร ์ - - - - - - - 
9. คณะเภสัชศาสตร์ 1 1 - - - - - 

10. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 3 1 1 - - - 1 
11. คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 1 - - - - - 

รวมทั้งหมด (คน) 25 18 4 - 1 - 2 
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ตารางที่ 4 แสดงรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่ประสงค์จะเพ่ิมอนุสาขาวิชา  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่เคย
เทียบเคียงตาม

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ.ศ. 2561 

เทียบเคียงตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ.ศ. 2562 

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา 

1. นางสาวบุบผา 
ใจเที่ยง 

คณะเกษตรศาสตร์ ผศ. 5104-พืชสวน 5104-พืชสวน 510401-การ
ปรับปรุงพันธุ์
พืชสวน 

2. นางกนกวรรณ 
มะโนรมย์ 

คณะศิลปศาสตร์ รศ. 6110-สังคมวิทยา 6110-สังคม
วิทยา 

611005-การ
พัฒนาสังคม 

3. นายสมหมาย 
ชินนาค 

คณะศิลปศาสตร์ รศ. 6109-
มานุษยวิทยา 

6109-
มานุษยวิทยา 

610901-
มานุษยวิทยา
วัฒนธรรม 

4. นายบุญชู 
ภูศร ี

คณะศิลปศาสตร์ ผศ. 7101-ภาษาไทย 7101-
ภาษาไทย 

710106-การ
อ่านจารึก 

5. นายปริวรรต 
สมนึก 

คณะศิลปศาสตร์ ผศ. 9151-การ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

9151-การ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

915102-การ
จัดการการ
ท่องเที่ยว 

6. นางปิ่นวดี 
ศรีสุพรรณ 

คณะศิลปศาสตร์ ผศ. 6110-สังคมวิทยา 6110-สังคม
วิทยา 

611005-การ
พัฒนาสังคม 

7. นางศิริมา 
สุวรรณกูฏ 
จันต๊ะมา 

คณะเภสัชศาสตร์ ผศ. 3302-เภสัช
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3302-เภสัช
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

330207-
เภสัชศาสตร์
ชีวภาพ 

8. นางสาวยุวดี 
จิตต์โกศล 

คณะศิลปศาสตร์ อยู่
ระหว่าง
ขอ ผศ. 

9151-การ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 

9151-การ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม 

915102-การ
จัดการการ
ท่องเที่ยว 

9. นายพัน 
พงษ์ผล 

คณะศิลปศาสตร์ อยู่
ระหว่าง
ขอ ผศ. 

8103-ดุริยางค
ศิลป์ 

8103-ดุริยางค
ศิลป์ 

810309-
ดนตรีชาติพันธุ์
วิทยา 

10. นางสาวรชยา 
อินทนนท์ 

คณะบริหารศาสตร์ อยู่
ระหว่าง
ขอ ผศ. 

6802-
บริหารธุรกิจ 

6802-
บริหารธุรกิจ 

680207-การ
จัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

11. นางสาวปวีณา 
ลิมปิทีปราการ 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

อยู่
ระหว่าง
ขอ ผศ. 

3501-สาธารณสุข
ศาสตร์ 

3501-
สาธารณสุข
ศาสตร์ 

350104-
วิทยาศาสตร์
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 
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   4. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะตัดอนุสาขาวิชา มีจ านวน 6 คน รายละเอียดตาม
ตารางที่ 5  

 

ตารางที่ 5 แสดงรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่ประสงค์จะตัดอนุสาขาวิชา 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

เทียบเคียงตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ.ศ. 2561 

สาขาวิชาที่
เทียบเคียงตาม

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ.ศ. 2562 สาขาวิชา อนุสาขาวิชา 

1. นางณิชารัตน์ 
สวาสดิพันธ์ 

คณะวิทยาศาสตร์ ผศ. 0138-ชีวเคมี 013801-เคมี
ชีววิทยา 

0138-ชีวเคมี 

2. นายกิตติศักดิ์ 
ขันติยวิชัย 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

รศ. 1104-
วิศวกรรมโยธา 

110402-
วิศวกรรม
โครงสร้าง 

1104-วิศวกรรม
โยธา 

3. นายเกรียงศักดิ์ 
แก้วกุลชัย 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

ผศ. 1104-
วิศวกรรมโยธา 

110402-
วิศวกรรม
โครงสร้าง 

1104-วิศวกรรม
โยธา 

4. นายวิวัฒน ์
พัวทัศนานนท์ 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

ผศ. 1104-
วิศวกรรมโยธา 

110402-
วิศวกรรม
โครงสร้าง 

1104-วิศวกรรม
โยธา 

5. นายสิทธา 
เจนศิริศักดิ์ 

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร์ 

ผศ. 1107-
วิศวกรรม
ส ารวจและ
ขนส่ง 

110702-
วิศวกรรมขนส่ง 

1107-วิศวกรรม
ส ารวจและขนส่ง 

6. นางมิรันตี 
เจียรักสุวรรณ 

คณะนิติศาสตร์ ผศ. 6709-
กฎหมาย
อาญา 

670901-
กฎหมายอาญา
และกระบวน 
การยุติธรรม 

6709-กฎหมาย
อาญา 

 

   5. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แล้ว แต่ประสงค์จะเปลี่ยนรหัสสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 10 คน รายละเอียดตามตารางที่ 6 
 

 

 

 

 

 

       ตารางท่ี 6... 
 



๙๓ 
  
ตารางที่ 6 แสดงรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่ประสงค์จะเปลี่ยนรหัสสาขาวิชา  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่เคย
เทียบเคียงตามประกาศ 
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 

สาขาวิชาที่เทียบเคียง
ตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ 

พ.ศ. 2562 
1. นางปาริชาติ 

พุ่มขจร 
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ. 2102-จุลชวีวิทยา 0146-จุลชวีวิทยา 

2. นายประสงค์สม 
ปุณยอุปพัทธ์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ. 2102-จุลชวีวิทยา 0146-จุลชวีวิทยา 
 

3. นางปราณี 
พัฒนพิพิธไพศาล 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ. 2102-จุลชวีวิทยา 0146-จุลชวีวิทยา 

4. นางสาวจิดาภา 
แสงสวันต์ 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ. 2102-จุลชวีวิทยา 0146-จุลชวีวิทยา 

5. นางสาวกัลย์ชิญาภัท 
อริยะเชาว์กุล 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ. 2102-จุลชวีวิทยา 0146-จุลชวีวิทยา 

6. นางสาวพรทิพย์ 
ไววุฒิ 

คณะเภสัช
ศาสตร์ 

ผศ. 0138-ชีวเคมี 2119-ชีวเคมี 

7. นางสาวจุฑารัตน์ 
จิตติมณี 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

ผศ. 0138-ชีวเคมี 2119-ชีวเคมี 

8. นางสาวกาญจนา 
แปงจิตต์ 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

ผศ. 0138-ชีวเคมี 2119-ชีวเคมี 

9. นางสาวลติพร 
อุดมสุข 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

ผศ. 3301-เภสชัวิทยา 2120-เภสชัวิทยา 

10. นางสาวสังวาลย์ 
แก่นโส 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

อยู่
ระหว่าง
ขอ ผศ. 

2102-จุลชวีวิทยา 0146-จุลชวีวิทยา 

 

   6. ผู้ ด ารงต าแหน่ งทางวิ ชาการและผู้ ที่ อยู่ ระหว่ างเสนอขอฯ ที่ มี การก าหนดสาขาวิชา 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แล้ว แต่ประสงค์จะ เปลี่ยนรหัสสาขาวิชา พร้อมทั้งขอเพิ่ม               
อนุสาขาวิชา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 2 คน รายละเอียดตามตารางที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ตารางท่ี 7... 



๙๔ 
  
ตารางที่ 7 แสดงรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่ประสงค์จะเปลี่ยนรหัสสาขาวิชา 
พร้อมทั้งขอเพ่ิมอนุสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

สาขาวิชาที่เคย
เทียบเคียงตาม

ประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ.ศ. 2561 

เทียบเคียงตามประกาศ ก.พ.อ.ฯ 
พ.ศ. 2562 

สาขาวิชา สาขาวิชา 

1. นายบรรทม 
สุระพร 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ. 0113-
สถิติศาสตร์ 

6113-
สถิติศาสตร์ 

611301-
สถิติ 

2. นางสาวคณิศา 
โชติจันทึก 

คณะ
วิทยาศาสตร์ 

ผศ. 0113-
สถิติศาสตร์ 

6113-
สถิติศาสตร์ 

611301-
สถิติ 

 

  7. ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตามเอกสาร
แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะ เปลี่ยนสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ             
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 มีจ านวน 17 คน รายละเอียดตามตารางที่ 8 
 

ตารางที่ 8 แสดงรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา  
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 
 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

เทียบเคียงตามประกาศ  
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 

เทียบเคียงตามประกาศ  
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 256๒ 

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา สาขาวิชา อนุสาขาวิชา 
1. นางสาวจุฑามาส 

จิตต์เจริญ 
คณะ
วิทยาศาสตร ์

ผศ. 0133- 
เคมีอนินทรีย์ 

- 0161- 
วัสดุศาสตร ์

- 

2. นางสาวนภิาพร 
ค าหลอม 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

ผศ. 3501-
สาธารณสุข
ศาสตร ์

- 3504- 
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

- 

3. นางสาวกติกา 
สระมณีอินทร์ 

คณะ
วิทยาศาสตร ์

ผศ. 3501-
สาธารณสุข
ศาสตร ์

- 3504- 
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

- 

4. นางอารยา 
ฟลอเรนซ ์

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์

ผศ. 1113-
วิศวกรรมไฟฟ้า 

- 1115-
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ 

- 

5. นางสาวธนภร 
ทวีวุฒ ิ

คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์

ผศ. 1104-
วิศวกรรมโยธา 

- 1105-
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

- 



๙๕ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

เทียบเคียงตามประกาศ  
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 

เทียบเคียงตามประกาศ  
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 256๒ 

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา สาขาวิชา อนุสาขาวิชา 
6. นายฤกษ์ชัย 

ศรีวรมาศ 
คณะวิศวกรรม 
ศาสตร ์

ผศ. 
 

1104-
วิศวกรรมโยธา 

- 1105-
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

- 

7. นายกฤษณ ์
ศรีวรมาศ 

คณะ
วิศวกรรมศาสต
ร ์

ผศ. 
 

1104-
วิศวกรรมโยธา 

- 1105-
วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

- 

8. นายณัชวนินท ์
แสงศรีจันทร ์

คณะศิลป
ศาสตร ์

ผศ. 7101-
ภาษาไทย 

- 7204-
วรรณคดีไทย 

- 

9. นายเฉลิมชัย 
วงศ์รักษ ์

คณะศิลป
ศาสตร ์

ผศ. 7104-
ภาษาอังกฤษ 

- 7401-
ภาษาศาสตร ์

740103- 
วัจนปฏิบัติ
ศาสตร์และ
ปริเฉท
วิเคราะห ์

10. นายพฤกษ ์
เถาถวิล 

คณะศิลป
ศาสตร ์

ผศ. 6109-
มานุษยวิทยา 

- 6110- 
สังคมวิทยา 

611005-
การพัฒนา
สังคม 

11. นายดิเรก 
บวรสกุลเจริญ 

คณะนิติศาสตร์ ผศ. 6708-กฎหมาย
ธุรกิจ 

- 6701-
กฎหมาย
เอกชน 

- 

12.  นายตรีเนตร 
สาระพงษ ์

คณะนิติศาสตร์ รศ. 6702-กฎหมาย
มหาชน 

- 6704-
กฎหมาย
สังคม 

- 

13. นายสมเจตน ์
ทองด า 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

ผศ. 2114-เวช
ศาสตร์ชุมชน 
 

211401-
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

3505-
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- 

14. นางสาวจริาภรณ ์
หลาบค า 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

ผศ. 2114-เวช
ศาสตร์ชุมชน 
 

211401-
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

3505-
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- 

15. นางนิตยา 
ชาค ารุณ 

วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

ผศ. 2114-เวช
ศาสตร์ชุมชน 
 

211401-
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

3505-
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

- 

16. นายเรวัต ิ
ชัยราช 

คณะ
เกษตรศาสตร ์

อยู่
ระหว่าง
ขอ ผศ. 

5104-พืชสวน - 5125-
เทคโนโลยี
หลังการเก็บ
เกี่ยว 

- 



๙๖ 
  

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

เทียบเคียงตามประกาศ  
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 

เทียบเคียงตามประกาศ  
ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 256๒ 

สาขาวิชา อนุสาขาวิชา สาขาวิชา อนุสาขาวิชา 
17. นางลักษณีย ์

บุญขาว 
วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ 

อยู่
ระหว่าง
ขอ ผศ. 

2114-เวช
ศาสตร์ชุมชน 
 

211401-
อนามัย
สิ่งแวดล้อม 

3504- 
อาชีวอนามัย
และความ
ปลอดภัย 

- 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการเทียบเคียงสาขาวิชาที่ก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการของ  ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯ ตามข้อ 4 และข้อ 5 แห่งประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง การก าหนดชื่อสาขาวิชาส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และการเทียบเคียงสาขาวิชาที่
เคยก าหนดไปแล้ว พ.ศ. ๒๕๖2 ของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ที่อยู่ระหว่างการเสนอขอฯต าแหน่ง ดังนี้ 

1) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 และเป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 แล้ว จ านวน 256 คน 
รายละเอียดตามตารางที่ 2 - ตารางที่ 3 ข้างต้น  

2) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แล้ว แต่ประสงค์จะเพ่ิมอนุสาขาวิชา จ านวน 11 คน รายละเอียดตามตารางที่ 2 – ตารางที่ 
4 ข้างต้น  

3) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แล้ว แต่ประสงค์จะตัดอนุสาขาวิชา มีจ านวน 6 คน รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตารางที่ 3 
ตารางที่ 5  ข้างต้น  

4) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะเปลี่ยนรหัสสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 
จ านวน 10 คน รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตารางที่ 3 ตารางที่ 6  ข้างต้น  

5) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชา พร้อมทั้งเพ่ิมอนุสาขาวิชา จ านวน 2 คน รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2 ตารางที่ 3 ตารางที่ 7  ข้างต้น  
 6) ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการและผู้ที่อยู่ระหว่างเสนอขอฯ ที่มีการก าหนดสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2561 แต่ประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ฯ พ.ศ. 2562 จ านวน 
17 คน รายละเอียดตามตารางที่ 2 ตารางที่ 3 ตารางที่ 8  ข้างต้น  
 ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่จะได้เสนอ ก.พ.อ. เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

  มติที่ประชุม       อนุมัติ 
 

๔.๑.๒.๕  การยื่นเสนอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
           ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQR) ปีการศึกษา 2561 
        รองอธิการบดีฝ่ าย วิ ช าการ   น า เสนอที่ ป ระชุ ม เ พ่ือ พิจารณ า
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ “สถานศึกษาทุก
แห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง 
                   ด าเนินการ… 



๙๗ 
  
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง.....” ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (พ.ศ. 2557 - 2561) โดยก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ และกรณีที่หลักสูตรต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในฐานข้อมูลหลักสูตร (Thai Qualification 
Register : TQR) ของ สกอ. เพ่ือให้สาธารณชนรับรู้ว่า หลักสูตรมีการจัดการศึกษาได้คุณภาพ  และเป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษาที่ก าหนด นั้น 

ในการนี้ ใคร่ขอน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
1. ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฯ TQR ของ สกอ. 

สืบเนื่องจากหนังสือที่ ศธ0506(3)/ว578 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง คุณสมบัติผู้ 
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย สกอ. ได้แจ้งแนวทางและขั้นตอนที่หลักสูตรต้องการเผยแพร่ในฐานข้อมูลหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ . ๒๕๕๒                                    
(Thai Qualification Register : TQR) โดยมีขั้นตอนด าเนินการ (เอกสารแนบ) ดังนี้ 

 1) สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการประเมินตนเอง ระดับดีขึ้นไป    
(คะแนน 3.01 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00) ต่อเนื่องกัน 2 ปี 

 2) สถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากทะเบียน
รายชื่อ                  ผู้ประเมินคุณภาพภายในส าหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR 

 3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรที่
จะขอขึ้นทะเบียน TQR เพ่ือยืนยันผลการประเมิน ผ่านระบบ CHE QA Online 

 4) สถาบันอุดมศึกษา เสนอสภาสถาบัน ให้ความเห็นชอบ / ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร 
TQR 

 5) สถาบันอุดมศึกษา แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR มายังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบมติสภาสถาบัน และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร รวมทั้ง ข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆ (Program Learning 
Outcomes) ที่สะท้อนให้สังคมรับรู้ได้ว่าบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ จะต้องมีองค์ความรู้อะไร สามารถท าอะไรได้              
(สรุปย่อประมาณครึ่งหน้ากระดาษ) 

 6) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA online และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาขึ้นทะเบียน TQR และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบต่อไป 

หลักการยื่นเสนอขึ้นทะเบียนเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ (TQR) ปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 
2561 มีมติเห็นชอบให้ทุกหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 (คะแนน 3.01 ขึ้นไป) 
และปีการศึกษา 2560 (คะแนน 3.25 ขึ้นไป) ด าเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ TQR ปีการศึกษา 2561 โดยมี
แนวทาง ดังนี้ 

 
 

    การประเมิน... 



๙๘ 
  

 
2. การยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ TQR ปีการศึกษา 2561 
จากหลักการยื่นเสนอขึ้นทะเบียน TQR ข้างต้น มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 พบว่า มี 4 หลักสูตรที่
ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรจากฐานข้อมูลผู้ประเมิน TQR ของ สกอ. ตามเงื่อนไขการขอยื่นการ
ขึ้นทะเบียน TQR ดังนี้ 

 

ล าดับ หลักสูตร ระดับ สังกัด 
คะแนนประเมิน เงื่อนไข

การขึ้น 
TQR 

แนวทาง 
ปี 60 ปี 61 

1 สาธารณสุขศาสตร ์ ป.ตรี วิทยาลัยแพทยฯ 3.37 3.50  เสนอต่อคณะกรรมการที่
เก่ียวข้องพิจารณา ดังนี ้
- คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลยั 
- คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั  
- ยื่นความประสงค์ขอขึ้น 
TQR ต่อ สกอ. เพื่อ
พิจารณา 

2 อนามัยสิ่งแวดล้อม ป.ตรี วิทยาลัยแพทยฯ 3.40 3.42  
3 ชีววิทยา ป.ตรี วิทยาศาสตร ์ 3.29 3.58  
4 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ 3.52 3.55  

 

ในการนี้ งานประกันคุณภาพฯ กองบริการการศึกษา ใคร่ขอเสนอหลักสูตรที่มีคุณสมบัติในการยื่นขึ้น
ทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 หลักสูตรข้างต้น ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และ
น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนการ 
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification 
Register- : TQR) ปีการศึกษา 2561 จ านวน 4 หลักสูตร และมอบงานประกันคุณภาพฯ กองบริการการศึกษา 
น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
 
                ๔.๑.๒.๖  ระบบการ... 
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 ๔.๑.๒.๖  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
           ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ส านักและหน่วยงานสนับสนุน    
        รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ 
“สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง.....” และ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อ 9 มกราคม 2560 ระเบียบวาระที่ 4.11 แผนการเตรียมความพร้อมการน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาที่เป็นเลิศไปใช้ในการด าเนินงาน EdPex ปีการศึกษา 2559 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้เกณฑ์ EdPEx ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้ด าเนินการพร้อมกันทั้งระดับคณะ ส านัก มหาวิทยาลัย เริ่มในปีการศึกษา 
2561  ตามแนวทางการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ใคร่ขอเสนอระบบการประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ตามท่ีส านักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ ในการนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอน าเสนอ (ร่าง) 
กรอบการด าเนินงาน ระดับคณะ/หน่วยงาน ปีการศึกษา 256๒  ดังนี้ 

1. ให้มหาวิทยาลัยและทุกคณะใช้ระบบ EdPEx  ส าหรับระดับส านัก ด าเนินใช้ระบบ TQA  
2. ให้ยกเว้นการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) แต่ให้ทุกคณะรายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set บนระบบ CHE QA Online 
3. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรใช้เกณฑ์ประเมินคุณภาพภายในของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

1. ระดับหลักสูตร (รอบการประเมิน - ปีการศึกษา 2562) 
รูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 

1. ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) : 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ี 
 1.1 หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งที่มีการเปิดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษาและ
มีนักศึกษาศึกษาอยู่ในหลักสูตร  
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรที่มีการเปิดรับนักศึกษาหรือชะลอการรับนักศึกษา จะต้องรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และข้อมูลพ้ืนฐานในระบบ CHE QA Online ของ สกอ. และมีการประเมินคุณภาพภายในโดย
คณะกรรมการประเมินฯ 
    1.2  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยมีมติในปิดหลักสูตรแต่ยังคงมีนักศึกษาคงค้างในหลักสูตร            
ในปีการศึกษา 2562 
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) ตามระบบของ
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ ก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตรดังกล่าว ส านักงานประกันคุณภาพฯ จะไม่ประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร  
   2. ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพ         
มีทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ได้แก่  

  2.1 หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งสภาเภสัชกรรมรับรองหลักสูตรตั้งแต่ปี
การศึกษา 2559 ถึง 29 กันยายน 2566 รายละเอียดตามหนังสือจากสภาเภสัชกรรม ที่ สภ 01/01/ว115           
ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 

 
- เมื่อสิ้นปี... 



๑๐๐ 
  
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบ           
ที่ 1) และข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เป็นประจ าทุกป ี

  2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์  ซึ่งสภาการพยาบาลรับรอง
หลั กสู ตรตั้ ง แต่ปี การศึ กษา  2560-2563 รายละ เ อียดตามหนั งสื อด่ วนที่ สุ ด  จากสภาการพยาบาล                                     
ที่ สภ.พ.01/05/021 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 เรื่อง การพิจารณาการขอรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์  
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษาหลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน(องค์ประกอบ           
ที่ 1) และข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เป็นประจ าทุกป ี
    2.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ซึ่งใช้ระบบ
รับรองรับรองคุณภาพ WFME ซึ่งเป็นเกณฑ์ของสากลที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) 
รายละเอียดตามหนังสือที่ ศธ 0506(3)/4340 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เรื่อง ระบบประกันคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
  - เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบ            
ที่ 1) รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามรูปแบบตามรายงานของระบบการรับรองคุณภาพของ WFME ใน
รูปแบบ pdf.File และข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online ของ สกอ. เป็นประจ าทุกป ี
   

2. ระดับคณะ และสถาบัน (รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ 2563) 
 เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศฉบับปี 2558-2561 หรือ ฉบับปรับปรุงของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   

3. ระดับส านัก (รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ 2563) 
             เกณฑ์การประกันคุณภาพตาม คู่มือ TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
 

4. หน่วยวิสาหกิจ (รอบการประเมิน : ปีงบประมาณ 2563 ) 
  เกณฑ์การประกันคุณภาพตาม คู่มือ TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
ส านักงานประกันคุณภาพฯได้เสนอ(ร่าง) แนวทางการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยยึดตามแนวทางการแนวทางการแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม ของ
คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ.) ได้ก าหนดมีแนวทางส าหรับการ
ด าเนินงาน ดังนี้  

4. กรอบการประเมินคุณภาพภายในได้ก าหนดแนวทางดังต่อไปนี้  
 

ปีท่ี แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 
ปี งบประมาณ 2562 คณะ/หน่วยงานที่มีความพร้อมจัดส่ง รายงาน

การประเมินตนเอง ตามระบบ EdPEx  และทุก
คณะรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 
บนระบบ CHE QA Online 
 

ประเมิน  OP  หมวด 7 ผลลัพธ์และแผน
ปรับปรุง และทุกคณะรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน 
Common Data Set บนระบบ  CHE QA 
Online 
 

ปี งบประมาณ 2563 คณะ/หน่วยงานที่มีความพร้อมจัดส่ง รายงาน
การประเมินตนเอง ตามระบบ EdPEx  และทุก
คณะรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน Common Data Set 
บนระบบ CHE QA Online 

ประเมิน  OP  หมวด 7 ผลลัพธ์และแผน
ปรับปรุง และทุกคณะรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน 
Common Data Set บนระบบ  CHE QA 
Online 



๑๐๑ 
  

ปีท่ี แนวทางท่ี 1 แนวทางท่ี 2 
ปี งบประมาณ 2564 ทุกคณะ ที่มีความพร้อมจัดส่ง รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบ  EdPEx  และทุกคณะ

รายงานข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set บนระบบ CHE QA Online 
 

 

               ในการนี้ส านักงานประกันคุณภาพฯ ใคร่ขอเสนอ (ร่าง) แผนการด าเนินการพัฒนาคุณภาพด้วยเกณฑ์ 
EdPEx ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖3 – ๒๕๖4   ดังต่อไปนี้ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริม
และสนับสนุนให้มีการ
เรียนรู้และน าเกณฑ์  
EdPEx มาใช้ ในการ
ด าเนินงานของคณะ/
หน่วยงาน/สถาบัน 
โดยเน้นรายหมวด 

1 . 1   ทุ ก ห น่ ว ย ง า น มี ก า ร
ด าเนินการจัดท าโครงร่างองค์การ
แ ล ะ จั ด ท า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนและประเมิน
ตนเองทุกสิ้นปีงบประมาณตาม
ความพร้อมของหน่วยงาน 
1.2 ปีงบประมาณ 2562 
แบ่งดังนี ้
กรณีที่ 1   มี ก า รจั ดแผนกา ร
ด าเนินงานและปรับปรุง  มีการ
จั ด แผนการด า เ นิ น ง านและ
ปรับปรุง ครบทั้ง 7 หมวด 
กรณีที่  2   มีการจัดแผนการ
ด าเนินงานและปรับปรุง  มีการ
จั ด แผนการด า เ นิ น ง านและ
ปรับปรุง ครบทั้ง 7 หมวด และมี
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง
ด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์ 
พร้อมรับการตรวจประเมิน 

1. ทุกคณะ/หน่วยงาน/สถาบัน มี
การด าเนินการจัดท า โครงร่าง
องค์การและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนและประเมิน
ตนเองทุกสิ้นปีงบประมาณตาม
ความพร้อมของคณะ/หน่วยงาน 
2. ทุกคณะ/หน่วยงาน/สถาบัน มี
การจัดแผนการด าเนินงานและ
ปรับปรุงและด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดครบถ้วน 
 

1. ปีงบประมาณ 2564 
ผลการประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับ
คณะ/หน่ ว ย ง าน  มี ค่ า
ค ะ แ น น ตั้ ง แ ต่  2 0 0 
คะแนนขึ้นไป อย่างน้อย 4 
คณะและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่   ๒ สร้ าง
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ เกณฑ์การ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ 
EdPEx ให้กับผู้บริหาร
ทุกระดับ (คณะ ส านัก 
ห น่ ว ย ง า น แ ล ะ
มหาวิทยาลัย) เพื่อ
เ ป็ น ผู้ น า ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง 
( Change Agent) 

๑. ก าหนดให้ผู้บริหารทุกระดับ
ต้องเข้าอบรมเพ่ือศึกษาและท า
ความเข้าใจเกณฑ์  EdPEx  /TQA  
ที่ จั ด โดย สกอ.  /สถาบันเ พ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น 
      1)  ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  อ ย่ า ง น้ อ ย
ปีงบประมาณละ 4 คน 

๑. ผู้บริหารทุกระดับเข้าอบรม
เพ่ือ 

ศึกษาและท าความเข้าใจเกณฑ์  
EdPEx  /TQA  ที่จัดโดย สกอ. /
สถาบันเ พ่ิมผลผลิตแห่ งชาติ /
มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามจ านวนที่
ก าหนด 
๒. มีผู้บริหารเป็นผู้ตรวจประเมิน 

1. ผู้บริหารทุกระดับ เป็น
ผู้ น า ก า ร เ ปลี่ ย นแปล ง 
( Change Agent)  แ ล ะ
สามารถการบริหารงาน
ตามเกณฑ์ EdPEx ได ้

 



๑๐๒ 
  

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

แ ล ะ ส า ม า ร ถ ก า ร
บริหารงานตามเกณฑ์ 
EdPEx ได้ 
 

      2)  ผู้ บริหารระดับคณะ/
ส านัก อย่างน้อยปีงบประมาณละ 
3 คน 
2.  สนั บสนุ น ให้ ผู้ บ ริ ห า รที่ มี
ศักยภาพเข้าอบรมเป็นผู้ตรวจ
ประเมินตามเกณฑ์ EdPEx /TQA  
ที่ จั ด โ ดย  สกอ . /สถาบั น เ พ่ิ ม
ผลผลิตแห่งชาติ/มหาวิทยาลัยจัด
ขึ้น 

ตามเกณฑ์ EdPEx /TQA  ที่จัด
โดย สกอ./สถาบันเพ่ิมผลผลิต
แห่งชาติอย่างน้อย 16 คน 
 
  

กลยุทธ์ที่  ๓  ผลักดัน
ใ ห้ ค ณ ะ  ส า นั ก
หน่วยงานที่ มีความ
พร้อมและมีศักยภาพ
เป็นหน่วยงานน าร่อง
ในการด า เ นิ น งาน
เพื่อให้มีผลประเมิน
ต า ม เ กณ ฑ์  EdPEx 
ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนน
ขึ้นไป 

๑. พิจารณาและก าหนด คณะ 
ส านักหน่วยงานที่มีความพร้อม
และมีศักยภาพเป็นหน่วยงานน า
ร่อง  
        ปี ง บ ป ร ะมา ณ  2 5 6 3 
อย่างน้อยกลุ่มสาขาละ 1 คณะ 
และ 1 ส านัก 
      ปีงบประมาณ 2564 อย่าง
น้อยกลุ่มสาขาละ 1 คณะ และ 1 
ส านัก 
2 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส นั บ ส นุ น
ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้บริหารระดับ
คณะ/ส านักเข้าอบรมเพ่ือศึกษา
และท าความเข้าใจเกณฑ์  EdPEx  
/TQA  ที่จัดโดย สกอ. /สถาบัน
เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต แ ห่ ง ช า ติ /
มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ปีงบประมาณ
ละ 2 คน/หน่วยงาน จ านวน 2 
ปีงบประมาณ 
3 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส นั บ ส นุ น
ค่าใช้จ่ายในการส่งผู้บริหารระดับ
คณะ/ส านัก ที่ มีศักยภาพเข้า
อบรมเป็นผู้ตรวจประเมินตาม
เกณฑ์  EdPEx  /TQA  ที่จัดโดย 
ส ก อ .  / ส ถ า บั น เ พ่ิ ม ผ ล ผ ลิ ต
แห่งชาติ /มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  
ปีงบประมาณละ 1 คน/หน่วยงาน 
จ านวน 2 ปีงบประมาณ 

๑.  หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ
น าร่องได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร  EdPEx 200 ห รื อ 
โครงการบ่มเพาะ หรือโครงการ
อ่ืนๆที่ เกี่ ยวข้องที่  สกอ.จัดขึ้น 
อ ย่ า ง น้ อ ย ร้ อ ย ล ะ  5 0  2 . 
หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการน า
ร่ อ ง  มีผลประ เมินตามเกณฑ์  
(EdPEx) ตั้งแต่ ๒๐๐ คะแนนขึ้น
ไป  ภาย ใน  2  ปี งบประมาณ
หลังจากเข้าร่วมโครงการ 

1. จ านวนคณะ/หน่วยงาน
ที่มีผลประเมินคุณภาพ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ คุ ณ ภ า พ
ก า ร ศึ ก ษ า เ พ่ื อ ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ
( EdPEx)  ตั้ ง แ ต่  ๒ ๐ ๐ 
คะแนนขึ้นไป ดังนี้  
   - ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๒ จ านวน ๑ คณะ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๓ จ านวน 3 คณะ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๔ จ านวน 4 คณะ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖5 จ านวน 4 คณะ 
     - ปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5 จ านวน 2 คณะ 
 



๑๐๓ 
  

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

4.มหาวิทยาลัยจัดให้ผู้เชี่ยวชาญ
มาให้ค าปรึกษาหรือประเมินอย่าง
น้ อ ย  ๑  ค รั้ ง ต่ อ ปี  โ ด ย
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ รับผิดชอบ
งบประมาณในการด าเนินงาน 
จ านวน 2 ปีงบประมาณ 
5. ผลักดันให้คณะ/หน่วยงานน า
ร่อง ต้องเข้าสมัครร่วมโครงการ 
EdPEx 200 หรือ โครงการบ่ม
เ พ า ะ  ห รื อ โ ค ร ง ก า ร อ่ื น ๆ ที่
เกี่ยวข้องที่ สกอ.จัดขึ้น 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๔  ก า ร
พั ฒ น า ผู้ ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพภายใน เพื่อ
ส นั บ ส นุ น ก า ร น า
เกณฑ์ EdPExมาใช้ใน
การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย  
 

1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
บุคลากรที่สนใจและมีศักยภาพ
เข้ า ร่ วมอบรม เป็นผู้ ป ระ เมิ น
คุณภาพภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
/ TQA  โดยคณะ หน่วยงาน เป็น
ผู้คัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน
ละ 1 คนในแต่ละปีงบประมาณ 
2. ก าหนดให้ผู้ประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์ EdPEx / TQA ร่วม
เป็นกรรมการประเมินรายงานการ
ประเมินตนเองของคณะ/ ส านัก/
ห น่ ว ย ง า น / ส ถ า บั น  แ ต่ ล ะ
ปีงบประมาณ 

1. ทุกคณะ/ส านัก มีบุคลากรเป็น
ผู้ ประเมินตามเกณฑ์  EdPEx / 
TQA อย่างน้อย 1 คน เมื่อสิ้น
ปีงบประมาณ 2564 

มีผู้ประเมินคุณภาพภายใน
ที่อบรมผ่านเกณฑ์ edpex 
/ TQA ที่เพียงพอและเป็น
ทีมพ่ีเลี้ยงให้มหาวิทยาลัย
และคณะ/ส านัก 

 

ก ล ยุ ท ธ์ ที่  ๕  ก า ร
พัฒนาระบบข้อมูลที่
เ กี่ ย วข้ อ ง ในแต่ ล ะ
ด้าน  
 

1. จัดท าข้อมูลพ้ืนฐานในแต่ละ
ด้าน โดยก าหนดรูปแบบ ปฏิทิน
การด าเนินงาน และผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน และมีก ากับติดตามและ
รายงานอย่างเป็นระบบข้อมูลได้
เป็นปัจจุบันถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
และผู้ที่เก่ียวข้องสามารถเข้าถึงได้ 
2. พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริ หารจั ดการ  และการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร 
3.หน่วยงานที่รับผิดชอบข้อมูล
พ้ืนฐาน ระดับมหาวิทยาลัย เป็น
ผู้ด า เนินการตรวจสอบข้อมูล

1. ทุกคณะ ส านัก หน่วยงาน มี
ระบบการจัดเก็บและรายงาน
ข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นครบถ้วน 
ภายในปีงบประมาณ 2562 
2. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารจัดการ และการตัดสินใจ
ของผู้ บริหารในแต่ละพันธกิจ
สมบู รณ์ และครบถ้ วนภายใน
ปีงบประมาณ 2563 
 

๑. คณะ ส านัก หน่วยงาน 
มหาวิ ท ยาลั ย  มี ข้ อมู ล
สารสนเทศที่ถูกต้องและ
สามารถน าไปใช้ ในการ
บริหารงานได ้
2. คณะและมหาวิทยาลัย
มีข้อมูลพ้ืนฐานที่ถูกต้อง
และครบถ้วน เพ่ือรายงาน
ข้อมูลพ้ืนฐาน บนระบบ 
CHE QA Online 



๑๐๔ 
  

กลยุทธ์ มาตรการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

ยืนยันข้อมูลกับคณะและรับรอง
ข้อมูลในระบบการรายงานข้อมูล
ที่ เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น CHE QA 
Online 
 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ในประเด็นต่อไปนี้  
๑. ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป  
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ระเบียบวาระที่  ๔    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
   ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
          รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ตามที่ นายฐิติพล  ภักดีวานิช  ต าแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จะครบวาระการด ารงต าแหน่งใน               
วันที่ ๓1 มกราคม ๒๕๖3  ซึ่งตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  ก าหนดว่า ในกรณีท่ีไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดี 
ไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการ
สรรหาตามข้อ ๘ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เว้นแต่
มีผู้ตอบรับการทาบทามเพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้เสนอชื่อ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเท่าที่มี 

ดังนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่  ส านักงานอธิการบดี  
จึงขอเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
ประกอบด้วย 

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

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

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

๔)  ประธานสภาอาจารย์       เป็นกรรมการ 
 

จึงเสนอ… 



๑๐๕ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี                    
คณะรัฐศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๑๑) 
 

   มติที่ประชุม       อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ดังรายนาม
ต่อไปนี้ 
  ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล    ประธานกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  กรรมการ 
   อธิการบดี 
  ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี    กรรมการ 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง    กรรมการ 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
  ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ   กรรมการ 
   ประธานสภาอาจารย์  
  

    ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย 
      ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมออก
จากห้องประชุม  เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประธานที่ประชุมอนุญาต 
       รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ตามที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 2๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕61 เป็นต้นไป นั้น 
 เนื่องด้วยวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบก าหนดในวันที่ 20 
มกราคม ๒๕๖3  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามความพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔ ที่ก าหนดให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มีวาระการด ารงต าแหน่ง
สองปี และมาตรา ๑๒ วรรคท้าย ประกอบกับมาตรา ๓๖  ที่ก าหนดให้หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับความในข้อ ๕  
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
  ๑) อธิการบดี       เป็นประธานกรรมการ 
    ๒) คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน   เป็นกรรมการ 
         ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 

๓) ประธานสภาอาจารย์…  



๑๐๖ 
  
   ๓) ประธานสภาอาจารย์      เป็นกรรมการ 
    ๔) ผู้อ านวยการกองแผนงาน       เป็นกรรมการ   
               และแต่งตั้งคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการ 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังรายนามต่อไปนี้ 
  ๑. อธิการบดี      ประธานกรรมการ 
  ๒. คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน  

    ผู้อ านวยการส านัก และหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออ่ืน 
    ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ     กรรมการ 

  ๓. ประธานสภาอาจารย์     กรรมการ 
  ๔. ผู้อ านวยการกองแผนงาน      กรรมการและเลขานุการ  
 

    ๔.๒.๓  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ได้ขออนุญาตประธานที่ประชุมออกจากห้องประชุม  

เนื่องจากเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ประธานที่ประชุมอนุญาต 
       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติอนุมัติ
แต่งตั้งให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย  ต าแหน่งอัยการพิเศษฝ่าย (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศ ๔) ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เป็นที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และอัตรา
ค่าตอบแทน ดังนี้ 

๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 ๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
(เช่น การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง)  

๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย  ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

๔) งานด้านกฎหมายอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี  
๖) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
๗) ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  

 (๑) มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๒ – ๔ วัน 
 

(๒) มาให้ความเห็น… 



๑๐๗ 
  
   (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่         
สภามหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  
   (๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
   (๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา                  
ตรวจส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย     
ให้ด าเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่มีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง เช่น 
การท านิติกรรมสัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการจัดท า
ค าสั่งทางปกครอง และการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น  นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท   
ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๒  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน เช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๓ 

 
   

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๘๘๙ 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
เรียบร้อยแล้ ว  ในการนี้  จึ ง ใคร่ขอเสนอเ พ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส า เ ร็ จการศึกษ าระดับปริญญาตรี                                  
จ านวน ๒,๘๘๙ คน จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒,๘๕๘  คน  ดังนี ้
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๔๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา คณิตศาสตร ์ จ านวน ๒๒ คน 

(๒) สาขาวชิา เคม ี จ านวน ๔๖ คน 

(๓) สาขาวชิา จลุชีววทิยา จ านวน ๕๑ คน 

(๔) สาขาวชิา ชีววิทยา จ านวน ๓๕ คน 



๑๐๘ 
  

 

(๕) สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๓๗ คน 

(๖) สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จ านวน ๑๑ คน 

(๗) สาขาวชิา ฟสิิกส ์ จ านวน ๑๙ คน 

(๘) สาขาวชิา วทิยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๓๐ คน 

(๙) สาขาวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๑๓ คน 

(๑๐) สาขาวชิา สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม จ านวน ๓๘ คน 

(๑๑) สาขาวชิา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๔๒ คน 

๑.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๒๐๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร ่ จ านวน ๖๕ คน 

(๒) สาขาวชิา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๔๒ คน 

(๓) สาขาวชิา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๕๓ คน 

(๔) สาขาวชิา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๓๑ คน 

(๕) สาขาวชิา ประมง จ านวน ๑๗ คน 
๑.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๓๑๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๒๓ คน 

(๒) สาขาวชิา วิศวกรรมเคร่ืองกล จ านวน ๘๓ คน 

(๓) สาขาวชิา วิศวกรรมไฟฟา้ จ านวน ๗๒ คน 

(๔) สาขาวชิา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๖๖ คน 

(๕) สาขาวชิา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๓ คน 

(๖) สาขาวชิา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๕๗ คน 

๑.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓๗๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา การท่องเที่ยว จ านวน ๕๓ คน 

(๒) สาขาวชิา การพฒันาสังคม จ านวน ๕๑ คน 

(๓) สาขาวชิา นิเทศศาสตร ์ จ านวน ๖ คน 

(๔) สาขาวชิา ประวัติศาสตร ์ จ านวน ๑๕ คน 

(๕) สาขาวชิา ภาษาจนีและการสื่อสาร จ านวน ๖๖ คน 

(๖) สาขาวชิา ภาษาญีปุ่่นและการสือ่สาร จ านวน ๕๓ คน 

(๗) สาขาวชิา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๓๘ คน 

(๘) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมกัมภูชา จ านวน ๑ คน 

(๙) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมจีน จ านวน ๗ คน 

(๑๐) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว จ านวน ๑ คน 

(๑๑) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม จ านวน ๖ คน 



๑๐๙ 
  

(๑๒) สาขาวชิา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน ๒๔ คน 
(๑๓) สาขาวชิา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๕๐ คน 

๑.๕ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๙๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา เภสชัศาสตร ์ จ านวน ๙๔ คน 

๑.๖ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๗๗๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา การเงนิและการธนาคาร จ านวน ๑๐๕ คน 

(๒) สาขาวชิา การจัดการ จ านวน ๑ คน 

(๓) สาขาวชิา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๑๓๑ คน 

(๔) สาขาวชิา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑๓๙ คน 

(๕) สาขาวชิา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑๗ คน 

(๖) สาขาวชิา การตลาด จ านวน ๑๕๕ คน 

(๗) สาขาวชิา การบัญช ี จ านวน ๑๓๘ คน 

(๘) สาขาวชิา ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ จ านวน ๘๔ คน 

๑.๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๔๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา แพทยศาสตร ์ จ านวน ๒๗ คน 

(๒) สาขาวชิา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ านวน ๕๗ คน 

(๓) สาขาวชิา สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕๗ คน 

๑.๘ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๑๘ คน 

(๒) สาขาวชิา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบอุตสาหกรรม จ านวน ๒๓ คน 

(๓) สาขาวชิา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น จ านวน ๗ คน 

๑.๙ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑๙๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา นิติศาสตร์ จ านวน ๑๙๘ คน 

๑.๑๐ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒๘๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา การปกครอง จ านวน ๑๐๕ คน 

(๒) สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๗๘ คน 

(๓) สาขาวชิา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑๐๓ คน 

๑.๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๘๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา พยาบาลศาสตร ์ จ านวน ๘๔ คน 
 

๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๓๑  คน  ดังนี้ 
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา คณิตศาสตร ์ จ านวน ๒ คน 



๑๑๐ 
  

(๒) สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๕ คน 

(๓) สาขาวชิา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จ านวน ๖ คน 

๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา วิศวกรรมไฟฟา้ จ านวน ๔ คน 

(๒) สาขาวชิา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๓ คน 

(๓) สาขาวชิา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ คน 

(๔) สาขาวชิา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๓ คน 

๒.๓ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา เภสชัศาสตร ์ จ านวน ๒ คน 

๒.๔ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา การตลาด จ านวน ๑ คน 

๒.๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวชิา แพทยศาสตร ์ จ านวน ๓ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จ านวน ๒,๘๘๙ คน โดยจ าแนกเป็นส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๒,๘๕๘ คน และประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๓๑ คน 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๕  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๑)   

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ด้วยส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๑) จ าแนกตามระดับและ
สังกัด ดังนี้ 
 

 ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน 
 ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 
 ๒. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  ภาษาไทย จ านวน ๑ คน 
          ๓. คณะรัฐศาสตร์… 
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 ๓. คณะรัฐศาสตร ์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 

 ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
 ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ   จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔ คน  โดยจ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน และระดับ
ปริญญาเอก จ านวน ๑ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๑)   
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

         ๔.๒.6  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        แทนชุดปัจจุบันที่สิ้นสุดวาระ 

       รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่ง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10/2560  ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60  และครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖2   

 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ดังนี้ 

“ข้อ ๖ คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑. เป็นผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
๒. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือมีสถานภาพทางสังคมในอันที่จะเอ้ือประโยชน์ 

ต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัย 

๓. เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย  หรือเป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย 
 ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ โดยให้มี
จ านวนและองค์ประกอบ ดังนี้ 

๑. ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกัน 
จ านวนไม่ต่ ากว่า ๑๐ คน 

๒. ผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 

๓. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และแต่งตั้งรองอธิการบดี            

โดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ” 
 
           ซึ่งจากมต…ิ 
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ซึ่งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/๒๕๖2 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 
17  กันยายน  2562 ระเบียบวาระท่ี 3.3 รายชื่อผู้มีคุณสมบัติและความเหมาะสมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบเสนอรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีทดแทนชุดปัจจุบันที่สิ้นสุดวาระ ดังนี้  

๑. ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗(๑) ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน รายละเอียดดังนี้ 

1.1.  นายมงคล ตันสุวรรณ  
1.2.  นายมรกต พิธรัตน์  
1.3.  นายมีชัย  แต้สุจริยา  
1.4.  นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์  
1.5.  นายสุชัย  เจริญมุขยนันท์  
1.6.  นายสมชาย  เหล่าสายเชื้อ 
1.7.  นายนิมิต  สิทธิไตรย์  
1.8.  นายสมชาติ  พงคพนาไกร  
1.9.  นายสิทธิคุณ  เทียมประเสริฐ  
1.10.  นายอรัญ  อนุพรรณสว่าง  
1.11.  นางสาวศิริลักษณ์  เซียวสกุล 
1.12.  นายสมชาติ  เบญจถาวรอนันท์  

  

๒. ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗(๒) ผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน  แต่ไม่เกิน ๕ คน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 2.1 นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์  
 2.2 นายพูลสวัสดิ์  เผ่าประพัธน์  
 2.3 นายยุทธสิทธิ์  ภาคทอง  

  2.4 นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์ 
  2.5 นายภูดิท  พรรักษมณี  
 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงใคร่ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับการทาบทาม ดังมีรายนาม
ดังต่อไปนี้ 

๑. ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗(๑) ผู้ทีมี่ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน รายละเอียดดังนี้ 
    

ล าดับ ชื่อ – สกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
1.1 นายมงคล  ตันสุวรรณ 1. เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย 
2. กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทย 

1.2 นายมรกต พิธรัตน์  1. กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. กรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
3. กรรมการมูลนิธิอาจารย์จ าเนียร สารนาค 

1.3 นายมีชัย  แต้สุจริยา เจ้าของโรงทอค าปุน 
1.4 นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์ ประธานบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จ ากัด 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
1.5 นายสุชัย  เจริญมุขยนันท์ 1. เลขาธิการมูลนิธิสื่อสร้างสุข 

2. ผู้อ านวยการ Ubon Connect 
3. ผู้อ านวยการทีวีชุมชนอุบลราชธานี 

1.6 นายนิมิตร สิทธิไตรย์ 1. ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 
2. ผู้จัดการบริษัทสหการเดินรถอุบล จ ากัด 

1.7 นายสมชาติ  พงคพนาไกร 1. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีซีออโต้ จ ากัด  
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัทเจริญชัยแทรกเตอร์ จ ากัด 

1.8 นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุบลรวมใจพัฒนาเมือง จ ากัด 
1.9 นายอรัญ อนุพรรณสว่าง ประธานกรรมการบริหารในเครือบริษัทอาร์เอสทีโรโบติกส์  

จ ากัด 
- หจก. อาร์เอสที เอเชียแปซิฟิค 
- หจก. รวมสินไทยบ้านและท่ีดิน 

1.10 นางสาวศิริลักษณ์ เซียวสกุล 1. หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.เอ็มทูมอเตอร์สปอร์ต 
2. กรรมการผู้จัดการ บริษัทเซียวบุ่งเส่ง 2008 จ ากัด 

1.11 นายสมชาติ เบญจถาวรอนันท์  1. ผู้จัดการเว็บไซต์ไกด์อุบลดอทคอม 
2. ที่ปรึกษาประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 
3. กรรมการคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ปัญหา 

๒. ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๗(๒) ผู้ทีมิ่ได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน  แต่ไม่เกิน ๕ คน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
๒.๑ นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 1.ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดยต าแหน่ง) 
4. กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิประจ าศูนย์บริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2.2 นายพูลสวัสดิ์ เผ่าประพัธน์  1. รองกรรมการผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมองค์กรคุณภาพ 
กลุ่มซีพีออลล์และผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมซีพีออลล์ 
2. ที่ปรึกษาคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร  
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2.3 นายยุทธสิทธิ์ ภาคทอง  ผู้จัดการแผนกแผนงานพัสดุ ฝ่ายซัพพลายเชนและแผนการ
ผลิต ในเครือบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จ ากัด (มหาชน) 

2.4 นายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ 1. กรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการบริหาร/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงและเลขานุการคณะกรรมการ 
บริษัท อุบลไบโอเอทานอล จ ากัด(มหาชน) 
2. นายกสมาคมเอทานอลจาก มันส าปะหลัง 

2.5 นายภูดิท พรรักษมณี  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เลิรฺน เพาเวอร์ จ ากัด 



๑๑๔ 
  
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  ๑. (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ........../๒๕๖2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ๒. แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 

๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     ประธาน 
๒. นายมงคล  ตันสุวรรณ      กรรมการ 
๓. นายมรกต  พิธรัตน์      กรรมการ 
๔. นายมีชัย  แต้สุจริยา      กรรมการ 
๕. นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์     กรรมการ 
๖. นายสุชัย  เจริญมุขยนันท์      กรรมการ 
๗. นายนิมิตร  สิทธิไตรย์      กรรมการ 
๘. นายสมชาติ  พงคพนาไกร     กรรมการ 
๙. นายสิทธิคุณ  เทียมประเสริฐ     กรรมการ 
๑๐. นายอรัญ  อนุพรรณสว่าง     กรรมการ 
๑๑. นางสาวศิริลักษณ์  เซียวสกุล     กรรมการ 
๑๒. นายสมชาติ  เบญจถาวรอนันท์     กรรมการ 
๑๓. นายพูลสวัสดิ์  เผ่าประพัธน์     กรรมการ 
๑๔. นายยุทธสิทธิ์  ภาคทอง      กรรมการ 
๑๕. นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน ์     กรรมการ 
๑๖. นายภูดิท  พรรักษมณี      กรรมการ 
๑๗. นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   กรรมการ 
๑๘. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     เลขานุการ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
     จ านวน ๒ หลักสูตร  สังกัด คณะศิลปศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์  
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร 
เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตาม
ระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 

              ล าดับที่... 



๑๑๕ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙  
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

เนื่องจากอาจารย์มีแผน 
จะลาปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูน
ความรู้ทางวิชาการ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะเภสัชศาสตร ์
๒  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

 สาขาวิชาการบริหารบริการ
สุขภาพ  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๒๖   
พฤษภาคม

๒๕๕๕ 

๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 

เพ่ือรองรับการด าเนินการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับ
บัณฑิตศึกษาของคณะ 

พ.ศ. 
๒๕๔๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร ล าดับต่อไป
จะได้เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร และส าหรับ
หลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือ
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
       อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๒ หลักสูตร  
                            สังกัด คณะศิลปศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๒ หลักสูตร เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ 
ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

 

 

 

              ล าดับที่... 



๑๑๖ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 
๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙  
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๗ 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

เนื่องจากอาจารย์ 
ลาออกจากราชการ จ านวน 
๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะเภสัชศาสตร ์
๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

ปรับปรุงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญ
งานวิจัยในสาขาวิชาเอกที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับการ
จัดการเรียนของหลักสูตร
ในปัจจุบัน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 
 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้สอน สังกัด คณะศิลปศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร และส าหรับหลักสูตรที่บันทึกข้อมูลลง
ในระบบ CHECO อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะได้บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHECO เพ่ือรับทราบการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป            
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่าย 
          ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีหน้าที่ในการ 
          ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. .... 
 

  - ขอถอนระเบียบวาระเพื่อน าไปปรับปรุงรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์            
มากยิ่งข้ึน 

 

 

         ๔.๔.๒  ขออนุมัติ... 



๑๑๗ 
  
  ๔.๔.๒  ขออนุมัติเปลี่ยนคณะและสาขาวิชา ส าหรับผู้รับทุนจากราชอาณาจักรภูฏาน  

   ราย Mr. Singye Wangchuk และ Ms. Tshoden Yeshi Lhagyel  
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุม 

เ พ่ือ พิจารณา   ตามมติที่ ป ระชุมสภามหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ในคราวประชุ มครั้ งที่  ๑๐/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้มีมติอนุมัติทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับนักศึกษาชาวภูฏาน จ านวน ๔ 
ทุน ได้แก่ คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ จ านวน ๒ ทุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
จ านวน ๑ ทุน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ ทุน โดย สถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรภูฏานประจ าประเทศไทย ได้เสนอชื่อ Mr. Singye Wangchuk และ Ms. Tshoden Yeshi Lhagyel 
เป็นผู้รับทุนการศึกษาคณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ  

ต่อมา คณะบริหารศาสตร์ได้พิจารณาอนุมัติให้ผู้รับทุนราย Mr. Singye Wangchuk เปลี่ยนสาขาวิชา
จาก สาขาการจัดการธุรกิจ เป็น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เนื่องจาก
สาขาวิชาที่ Mr. Singye Wangchuk ได้รับทุนการศึกษาเดิมไม่สอดคล้องกับความถนัดและความสามารถของผู้รับทุน
รายดังกล่าว ผู้รับทุนดังกล่าวจึงแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนคณะและสาขาวิชา จาก คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชา
การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจ าประเทศไทย และคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ความเห็นชอบใน
การรับย้ายคณะและสาขาวิชาของผู้รับทุนดังกล่าวแล้ว  

กรณี ผู้รับทุนราย Ms. Tshoden Yeshi Lhagyel สถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรภูฏานประจ า
ประเทศไทย มีความประสงค์ให้ผู้รับทุนรายดังกล่าวได้เข้าศึกษาในหลักสูตรภาษาอังกฤษ เนื่องจากสาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ซึ่งผู้รับทุนรายดังกล่าวไม่มีทักษะภาษาไทย แต่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก คณะบริหารศาสตร์ได้เล็งเห็นประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้เรียน จึงพิจารณาอนุมัติให้
ผู้รับทุนดังกล่าวเปลี่ยนสาขาวิชา จาก สาขาการจัดการธุรกิจ เป็น สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  

เพ่ือให้การด าเนินงานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและสถานเอกอัครราชทูต
ราชอาณาจักรภูฏานประจ าประเทศไทยส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ๑) เปลี่ยนคณะและสาขาวิชาของผู้รับทุนราย Mr. Singye Wangchuk และ ๒) เปลี่ยน
สาขาวิชาของผู้รับทุนราย Ms. Tshoden Yeshi Lhagyel โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้        

    

ชื่อ-สกุล ผู้รับทุน จาก เป็น 
Mr. Singye Wangchuk คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Ms. Tshoden Yeshi Lhagyel คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ  

คณะบริหารศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

               จึงเสนอ… 



๑๑๘ 
  

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  
๑) เปลี่ยนคณะและสาขาวิชาของผู้รับทุนราย Mr. Singye Wangchuk และ  
๒) เปลี่ยนสาขาวิชาของผู้รับทุนราย Ms. Tshoden Yeshi Lhagyel ดังนี้ 
 

ชื่อ-สกุล ผู้รับทุน จาก เป็น 
Mr. Singye Wangchuk คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

Ms. Tshoden Yeshi Lhagyel คณะบริหารศาสตร์ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ  

คณะบริหารศาสตร์ 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

 
  มติที่ประชุม   อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
        ๕.๑ การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒  
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่          
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒                  
ทุกเดือน ยกเว้นเดือนเมษายน และเดือนธันวาคม ซึ่งไม่มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แต่เนื่องจาก
ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมีเรื่องส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนที่จักต้องเสนอสภามหาวิทยาลัย   เพ่ือโปรด
พิจารณาอยู่หลายเรื่อง ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยด าเนินการเป็นไปตามแผนงานที่             
ก าหนดไว้  
   
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบก าหนดให้มีการจัดประชุม                       
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ ในวันเสาร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒  ณ กรุงเทพมหานคร 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

   ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 ๖.๒  การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๖.๓  การพิจารณาอนุมัติผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๒ 
  ๖.๔  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้  
   ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

        ๖.๕  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 
   ด ารงต าแหน่งสูงข้ึน (สายสนับสนุนวิชาการ) 

๖.๖  ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ 
 

               ทั้งนี…้ 



๑๑๙ 
  

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๙/๒๕๖๒  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 
 
 
 
        ….....................................................       …......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๒ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  ตุลาคม  ๒๕๖๒ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 


