
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๖/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓   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. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
๑๕. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๖. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๗. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
                      ผู้ไม่มา... 



๒ 
  
ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๔. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๕. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๖. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๗. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน 
  งานวิจัย 
๑๐. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์  แหลมคม (แทน) คณบดคีณะเกษตรศาสตร์ 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๔. นางสาวปิยะนันท์  กรินรักษ์ (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ 
๑๕. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
             
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้ 
 

   ๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์ 
                 มติที่ประชุม...         



๓ 
  
 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  การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น เนื่องจากตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2559 มาตรา 12 ได้ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิคน
หนึ่ง เป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัย และให้อุปนายกสภามหาวิทยาลัยท าหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อนายก
สภามหาวิทยาลัยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้หรือเมื่อไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 
  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็น         
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 

 มติที่ประชุม รับทราบ ให้แต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  เป็นอุปนายก      
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
   

๑.๑.๔  หนังสือมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ในวาระครบ    
24 ป ี  

     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย มีวาระครบ 24 ปี ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมูลนิธิฯ ดังกล่าวเป็นองค์กรการกุศลที่มีวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงานเพ่ือช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืน โดยท าหน้าที่เป็นองค์กรที่สนับสนุนเชื่อมโยงให้
ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยที่รุนแรง มุ่งให้ผู้ทุกข์
ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่า ผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้ที่อ่อนแรง เน้นการประทังชีวิตและการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ        
ทั้งยังวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างยั่งยืน ตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ การช่วยเหลือระหว่าง              
เกิดภัยพิบัติ และการฟ้ืนฟูหลังภัยพิบัติ โดยมูลนิธิฯ ได้จัดส่งหนังสือดังกล่าวให้แก่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ประโยชน์ในการศึกษาต่อไป  
  

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
  
                   ๑.๑.๕  งานเสวนา 90 ปี... 



๔ 
  

๑.๑.๕  งานเสวนา 90 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ และการปฐกถา  
 ในหัวข้อ "๘๘ ปี ประชาธิปไตย : ทิศทางรัฐธรรมนูญไทยในอนาคต" 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เนื่องด้วยศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบรอบอายุ 90 ปี ในวันที่ 13 กรกฎาคม  ๒๕63  สถาบันบัณฑิต                  
พัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดงานเสวนา 90 ปี ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  ในหัวข้อ “88 ปี ประชาธิปไตย 
สังคมไทยยังหลงทางอยู่หรือ?” ในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563  เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม                                    
สิริวัฒนภักดี  ชั้น 11 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   และถ่ายทอดทาง                    
Facebook Live : LAWNIDA  โดยศาสตราจารย์ พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  จะปาฐกถาน า ในหัวข้อ "๘๘ ปี  
ประชาธิปไตย : ทิศทางรัฐธรรมนูญไทยในอนาคต"  จึงขอเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้สนใจติดตามรับชมทาง                  
สื่อสังคมออนไลน์ ตามท่ีกล่าวมาในข้างต้น  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๖  การติดตามผลการด าเนินงานตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามท่ีที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้มีมติมอบหมาย

ให้มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และหน่วยงาน ไปด าเนินการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ส าคัญๆ ในการประชุม
ครั้งที่ผ่านๆ มา ดังนั้น จึงมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ด าเนินรวบรวม และสรุปผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก และหน่วยงาน รายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ เพ่ือสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้
ข้อเสนอแนะและติดตามความก้าวหน้าในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

๑.๑.๗  เรื่องก าหนดการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับ 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่ 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 นั้น เนื่องด้วยสภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดการ   
จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไว้แล้ว ดังนั้น จึงขอแจ้งก าหนดการจัดประชุม             
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 

ก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

คร้ังที่  ก าหนดวันประชุม 
๗/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๘/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ 

๙/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
๑๐/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
๑๑/๒๕๖๓ วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

                                                                                                                               จึงเสนอ…       



๕ 
  

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๑.๘  การจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อก าหนดนโยบายการด าเนินงานของ               
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ ๑4 มิถุนายน ๒๕๖5 นั้น เพ่ือเป็นการ
ก าหนดนโยบายการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และเพ่ือให้
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึงเห็นควร               
ให้มีการจัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพ่ือด าเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ ส าหรับ วัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม จักได้ก าหนดในภายหลังต่อไป 
   
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 

   

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

ชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการ
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และ
กลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสาร
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี 
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
 
 

      ๑.๒.๒  รายงาน... 



๖ 
  

๑.๒.๒  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  
           แทนต าแหน่งว่าง  

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
คือ ๑) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 
๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น   

เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี ครบวาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์                   
ในว ันที ่ 31 พฤษภาคม 2563 จ ึงท าให ้ต าแหน ่งกรรมการสภามหาว ิทยาล ัย ประเภทผู ้บร ิหาร ว ่างลง                             
จ านวน ๑ ต าแหน่ง  

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธ ีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู ้บร ิหาร พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดว่าในกรณีที ่กรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกซ่อมเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง อธิการบดีจึงได้เชิญ คณบดีและ
ผู้อ านวยการส านัก เข้าร่วมประชุมเพ่ือเลือกซ่อมผู้แทนประเภทผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ                     
สภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง ในวันอังคารที ่ 9 มิถ ุนายน  2563 เวลา 12.15 น.                              
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี  โดยมีผู้บริหารที่มีสิทธิออกเสียงเลือก ได้แก่ คณบดี และ
ผู้อ านวยการส านัก รวมจ านวน ๑๔ คน (คณบดี ๑๐ คณะ/๑ วิทยาลัย และ ๓ ส านัก) วิธีการเลือก ก าหนดให้ออกเสียง
โดยวิธีลับ โดยเลือกจากผู้บริหารในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์) และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยกเว้นส านัก
วิทยบริการ และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เนื่องจากเป็นรักษาราชการแทน) และผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่               
ผู้ที่มีความถี่สูงสุดจ านวน ๑ คน 

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการเลือกซ่อมผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ                
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง  คือ  นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์   
 ทั้งนี้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง 

                         

   มติที่ประชุม         รับทราบ   
         

๑.๒.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการใช้ 
     เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุม ของศูนย์เครื่องมือ 
     วิทยาศาสตร์  

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม
วารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ (ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์) ได้เสนอประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ห้องปฏิบัติการและห้องประชุม ของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์นั้น โดยมติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบ 

 

            ส านักงาน… 



๗ 
  
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และน าเสนอ
ส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือตรวจสอบก่อนเสนออธิการบดีลงนามนั้น  

บัดนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์)  ได้ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
แล้วตามบันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๑.๑๐/๔๕๐ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากส านักงานกฎหมายและนิติการ และขอให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ                     
(ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) น าเสนอประกาศดังกล่าวเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม และรายงาน                      
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไปนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ (ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์) จึงใคร่ขอรายงาน
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและ
ห้องประชุมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง                         
อัตราค่าบริการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุมของศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  

 

  มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  รายงานผลการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                 ประเภทผู้ทรงคุณวุฒ ิ

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่วาระ
การด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ครบก าหนดในวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๖3                              
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖2 เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖2  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ด าเนินการตามขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  พ.ศ. ๒๕๕๑ เสร็จสิ้นแล้ว จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม                               
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖2 (ลับ) เมื่อวันที่ 2๑ ธันวาคม ๒๕๖2  เพ่ือพิจารณารายชื่อผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ และให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอรายชื่อต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                  
เพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป นั้น 
 บัดนี้  ส านักนายกรัฐมนตรี ได้มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ มีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ๒๕๖3  ถึงวันที่ ๑4 มิถุนายน ๒๕๖5   
            

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
  

๑.๒.๕  รายงานผลการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรอบ 
TCAS ๑ – TCAS ๕  เสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงใคร่ขอรายงานผลการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
             ตารางท่ี ๑... 



๘ 
  
ตารางท่ี ๑ รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓จ าแนก 
              ตามคณะ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 

ล าดับ คณะ 
แผนรับ 
(รวม) 

ผลการ
คัดเลือก 

ร้อยละ
เทียบแผน

รับ 
หมายเหตุ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ ๕๕๕ ๔๖๖ ๘๓.๙๖ ต่ ากว่าแผนรับ 
๒. คณะเกษตรศาสตร์ ๓๘๐ ๑๗๗ ๔6.58 ต่ ากว่าแผนรับ 
๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๒๐ ๖80 ๑๐9.68 สูงกว่าแผนรับ 
๔. คณะศิลปศาสตร์ ๘๘๐ ๘21 ๙3.๓0 ต่ ากว่าแผนรับ 
๕. คณะเภสัชศาสตร์ ๑๓๘ ๑45 105.07 สูงกว่าแผนรับ 
๖. คณะบริหารศาสตร์ ๙๐๐ ๗43 ๘2.56 ต่ ากว่าแผนรับ 
๗. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๒๔๕ ๒๔6 ๑๐๐.41 สูงกว่าแผนรับ 

๘. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

๑๐๕ ๖๔ ๖๐.๙๕ ต่ ากว่าแผนรับ 

๙. คณะนิติศาสตร์ ๔๐๐ ๓63 90.75 ต่ ากว่าแผนรับ 
๑๐. คณะรัฐศาสตร์ ๔๓๐ ๔๐4 ๙๓.95 ต่ ากว่าแผนรับ 
๑๑. คณะพยาบาลศาสตร์ ๑๐๐ ๑๒๗ ๑๒๗.๐๐ สูงกว่าแผนรับ 

  รวมทั้งหมด ๔,๗๕๓ ๔,236 ๘9.12 ต่ ากว่าแผนรับ 
 

ตารางท่ี ๒  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
                   จ าแนกตามสาขาที่มีผลการคัดเลือกเป็นไปตามแผนและสูงกว่าแผนรับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒  
                   มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 

ล าดับ คณะ 
แผนรับ 
(รวม) 

ผลการคัดเลือก 
ร้อยละเทียบ

แผนรับ 
1. คณะวิทยาศาสตร์    

๑.1 ชีววิทยา ๔๐ ๔๙ ๑๒๒.๕๐ 
๑.2 เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ ๓๕ ๓๙ ๑๑๑.๔๓ 
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์    

2.1 วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ 
วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี และวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 

๕๒๕ ๕๔๘ ๑๐๔.๓๘ 

2.๒ วิศวกรรมไฟฟ้า ๙๕ ๑๓๒ ๑๓๘.๙๕ 
3. คณะศิลปศาสตร์    

3.1 นิเทศศาสตร์ ๖๐ ๖๘ ๑๑๓.๓๓ 
3.2 ภาษาจีนและการสื่อสาร ๖๐ ๘๒ ๑๓๖.๖๗ 
3.3 ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ๗๐ ๘๖ ๑๒๒.๘๖ 
3.4 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ๙๐ ๑๐๕ ๑๑๖.๖๗ 
3.5 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์ ๓๐ ๓๙ ๑๓๐.๐๐ 



๙ 
  

ล าดับ คณะ 
แผนรับ 
(รวม) 

ผลการคัดเลือก 
ร้อยละเทียบ

แผนรับ 
3.6 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกพลศึกษา ๓๐ ๓๓ ๑๑๐.๐๐ 
3.7 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย ๓๐ ๔๖ ๑๕๓.๓๓ 
3.8 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ ๓๐ ๓๕ ๑๑๖.๖๗ 
3.9 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสังคมศึกษา ๓๐ ๓๗ ๑๒๓.๓๓ 
4. คณะเภสัชศาสตร ์    

4.1 การบริบาลทางเภสัชกรรม ๑๐๓ ๑๐๘ ๑๐๔.๘๕ 
4.2 เภสัชกรรมอุตสาหการ ๓๕ ๓๗ ๑๐๕.๗๑ 
5. คณะบริหารศาสตร์    

5.1 การจัดการการโรงแรม ๑๓๐ ๑๕๒ ๑๑๖.๙๒ 
5.2 การจัดการธุรกิจ 150 152 101.33 
5.3 การบัญชี ๒๒๐ ๒๒๗ ๑๐๓.๑๘ 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    

6.1 สาธารณสุขศาสตร์ ๗๕ ๙๙ ๑๓๒.๐๐ 
6.2 การปกครอง ๑๙๐ ๑๙๗ ๑๐๓.๖๘ 
7. คณะพยาบาลศาสตร์    

7.1 พยาบาลศาสตร์ ๑๐๐ ๑๒๗ ๑๒๗.๐๐ 
 

      ตารางท่ี ๓  รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
                    จ าแนกตามสาขาที่มีผลการคัดเลือกต่ ากว่าแผนรับ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 

 

ล าดับ คณะ 
แผนรับ 
(รวม) 

ผลการคัดเลือก 
ร้อยละเทียบ

แผนรับ 
๑ คณะวิทยาศาสตร์    

๑.๑ คณิตศาสตร์ ๔๐ ๓๒ ๘๐.๐๐ 
๑.๒ เคมี ๘๐ ๕๙ ๗๓.๗๕ 
๑.๓ จุลชีววิทยา ๖๐ ๔๓ ๗๑.๖๗ 
๑.4 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๑๐๐ ๗๗ ๗๗.๐๐ 
๑.5 ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ ๔๐ ๓๒ ๘๐.๐๐ 
๑.7 วิทยาการข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ ๖๐ ๕๙ ๙๘.๓๓ 
๑.8 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ๔๐ ๑๙ ๔๗.๕๐ 
๑.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ๖๐ ๕๗ ๙๕.๐๐ 
๒. คณะเกษตรศาสตร์    

๒.๑ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ 
และประมง) 

๓๑๕ ๑๖๐ ๕๐.๗๙ 

๒.๒ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ๖๕ ๑๗ ๒๖.๑๕ 
3. คณะศิลปศาสตร์    

3.1 การท่องเที่ยว ๑๐๐ ๙๙ ๙๙.๐๐ 
3.2 การพัฒนาสังคม ๘๐ ๓๖ ๔๕.๐๐ 



๑๐ 
  

ล าดับ คณะ 
แผนรับ 
(รวม) 

ผลการคัดเลือก 
ร้อยละเทียบ

แผนรับ 
3.3 ภาษาไทยและการสื่อสาร ๖๐ ๕๐ ๘๓.๓๓ 
3.4 ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ๖๐ ๑๕ ๒๕.๐๐ 
3.5 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเคมี ๓๐ ๑๗ ๕๖.๖๗ 
3.6 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา ๓๐ ๒๔ ๘๐.๐๐ 
3.7 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกดนตรีศึกษา ๓๐ ๑๕ ๕๐.๐๐ 
3.8 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกเทคโนโลยี ๓๐ ๑๕ ๕๐.๐๐ 
3.9 ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ ๓๐ ๑๙ ๖๓.๓๓ 
4. คณะบริหารศาสตร์    

4.1 การเงินและการธนาคาร ๑๕๐ ๔๓ ๒๘.๖๗ 
4.2 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ๓๐ ๒๗ ๙๐.๐๐ 
4.3 การตลาด ๒๒๐ ๑๔๒ ๖๔.๕๕ 
5. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข    

5.1 แพทยศาสตร์ ๙๕ ๘๙ ๙๓.๖๘ 
5.2 อนามัยสิ่งแวดล้อม ๗๕ ๕๘ ๗๗.๓๓ 
6. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์    

6.1 การออกแบบ ๖๕ ๒๗ ๔๑.๕๔ 
6.2 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ๔๐ ๓๗ ๙๒.๕๐ 

ล าดับ คณะ 
แผนรับ 
(รวม) 

ผลการคัดเลือก 
ร้อยละเทียบ

แผนรับ 
7. คณะนิติศาสตร ์    

7.๑ นิติศาสตร์ ๔๐๐ ๓๖๓ ๙๐.๗๕ 
8. คณะรัฐศาสตร ์    

8.1 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหาร
องค์การ และวิชาเอกการปกครองท้องถิ่น 

๒๔๐ ๒๐๗ ๘๖.๒๕ 

             
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการด าเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัย ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลแผน-ผลการรับนักศึกษา โดยท าการศึกษาข้อมูลย้อนหลัง 

3 ปี หรือมากกว่านั้น โดยพิจารณาแนวโน้มการรับนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรหรือสาขาวิชา แล้วจึงน าข้อมูลจาก
การศึกษา วิเคราะห์ มาจัดท าแผนการรับนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 

2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาแนวทางในการสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกศึกษาที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยอาจศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการด าเนินงานกับสถาบันการศึกษาอื่น 

๓. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาสาเหตุที่ท าให้ผลการรับนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับฯ ที่ก าหนดไว้ เช่น         
เป็นผลมาจากสาขาวิชาไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียน หรือไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน หรือเป็นผลมาจาก 

  การประชาสัมพันธ์… 



๑๑ 
  
การประชาสัมพันธ์ของสาขาไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่างๆ หรือเป็นผลมาจากการก าหนดวิธีการและสัดส่วนการรัก
นักศึกษาผ่านระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย (Thai University Center Admission 
System : TCAS) เป็นต้น เพ่ือจักได้ก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาการรับนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๕/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
   หน้าที่ ๕๗  แก้ไขมติที่ประชุม เป็น  “อนุมัติการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของมหาวิทยาลัย 
เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ และจ้างเหมาขยายระบบเครือข่าย Internet งบประมาณ ๒00,000 บาท                
(สองแสนบาทถ้วน) และอนุมัติหลักการในรายการจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ ๗,๐00,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
ต่อไป” 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
                              - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                    ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

            ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                      
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่                               
วันที่  1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

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

  2. ข้อมูล... 



๑๒ 
  

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 การน าเสนองบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วย 

- บทสรุปผู้บริหาร 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- งบรายรับ - รายจ่าย 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 
- วิเคราะห์งบการเงิน 

จากการวิเคราะห์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะ                 
เวลา  6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

การวิ เคราะห์รายงานทางการเงิน สรุปผลการวิ เคราะห์ดังนี้  ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย                         
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,494.05 ล้านบาท แยกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน                 
จ านวน 2,243.12 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.91 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                
จ านวน 2,250.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.09 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น หนี้สินและส่วนของทุน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 4,494.05 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 173.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.85 ของ
หนี้สินและส่วนของทุน และมีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,321.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.15 ของหนี้ สิน
และส่วนของทุน 

ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 6 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
มีรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 809.51 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จ านวน 398.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
49.23 ของรายได้ทั้งสิ้น รายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน 400.87 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.52 และรายได้ที่ไม่
เกิดจากการด าเนินงาน จ านวน 10.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายได้จากการ
ด าเนินงานทั้งสิ้นเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 2.00 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากรายได้จากการจัดการศึกษาและบริ การ 
จ านวน 136.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 74.51 เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค เพ่ิมขึ้น 
จ านวน 24.04 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 75.07  เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้จากรัฐบาลลดลง                                    
จ านวน 146.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน และรายได้อ่ืน ลดลงจ านวน 12.65                      
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.82 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 561.87 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการด าเนินงาน 
(รายได้แผ่นดินน าส่งคลัง) จ านวน 9.18 ล้านบาท รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวน 571.05 ล้านบาท เมื่อน ามา
เปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจากปีก่อน จ านวน 274.47 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร                               
จ านวน 123.22 ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 5.28ล้านบาท ค่าตอบแทน จ านวน 2.88 ล้านบาท ค่าใช้สอย 
จ านวน 1.54 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 0.34 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และค่าใช้จ่ายที่ลดลงจาก                     
ปีก่อน คือ ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ลดลงจ านวน 298.66 ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค ลดลง                                  
จ านวน 0.81 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน ดังนั้น จึงส่งผลให้ไตรมาสที่ 2 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                            
จ านวน 238.45 ล้านบาท 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้ 
 
                  1. งบการเงิน... 



๑๓ 
  

1. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
    1) งบแสดงฐานะการเงิน 
   2) งบแสดงผลการด าเนินงาน 
   3) หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
   4) รายงานรายได้แผ่นดิน 
    5) งบรายรับ-รายจ่าย 
  ๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  (UBUFMIS)  
  ๓. วิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการบริหารเงินคงคลังที่ไม่มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ                

โดยน าไปลงทุนเพ่ือให้เกิดผลผลประโยชน์ภายในขอบเขตตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดไว้ 

2. มอบกองคลั ง พิจารณาด า เนินการรายงานงบกระแสเงินสด  (cash flow)  ต่อที่ประชุม                            
สภามหาวิทยาลัย จากเดิม ที่รายงานเป็นรายไตรมาส เป็นการรายงานเป็นรายเดือน เพ่ือจักได้ท าให้ทราบสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงและความเคลื่อนไหวทางการเงินของมหาวิทยาลัยที่เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น 

3. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการน าเงินที่เบิกจากคลังที่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด น าส่งคืนคลัง                  
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการน าเงิน            
ส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดไว้ 

4. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบความไม่ตรงกันของงบการเงินของคณะและกองคลัง โดยตรวจสอบ
จากหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ทั้งนี้ หากหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายไม่สมบูรณ์จะต้องให้คณะรับรองเอกสาร
ต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบการเบิกจ่าย 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
     รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
     กรณี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 เนื่องจากอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN6) เกิดรอยร้าวรอบตัวอาคาร เมื่อฝนตกมีน้ า
รั่วซึมเข้าภายในอาคารเป็นจ านวนมาก ส่งผลท าให้บริเวณผนังรอบอาคารเกิดเชื้อราส่งกลิ่นเหม็นอับ, กระเบื้องยางหลุด
ล่อนซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน และยังพบว่าท่อส่งน้ าจากถังน้ าเก่าขึ้นสนิมมีรอยแตกร้าว รั่วทุกชั้น ท าให้ต้อง
แก้ไขปัญหาท่อน้ าแตกบ่อยครั้ง ทั้งนี้ อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN6) มีอายุการใช้งานมากกว่า 18 ปี จึงมี
ความจ าเป็นต้องซ่อมแซมปรับปรุงเป็นการเร่งด่วน เป็นจ านวน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาท
ถ้วน)  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย แบบรูปรายงานโครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร EN6 (ระยะที่ 2),  แบบสรุปราคา
กลางงานก่อสร้างอาคาร, แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
                                ทั้งนี้… 



๑๔ 
  
 ทั้งนี้ โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร EN6 (ระยะที่ 2) เป็นโครงการที่มีความต่อเนื่องจากการขออนุมัติปรับ
แผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร EN6 (ระยะที่ 1) 
เมื่อเดือน มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร EN6 ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลายอย่างเต็ม
ศักยภาพ และเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร โดยงบประมาณในการ
ด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่อาคาร EN6 (ระยะที่ 1) จ านวน 2,950,000 บาท (สองล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 

 ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพ่ิมเติม ภายใต้ชื่อโครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN6) (ระยะที่ 2) เพ่ือปรับปรุงอาคาร
เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN6) เป็นจ านวน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้  
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563  มีมติเห็นชอบและให้
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ต่อไป รายละเอียดแบบเสนอโครงการประกอบการเสนอขอใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 1 กิจกรรมโครงการ/งบประมาณโครงการ (ระยะเวลาด าเนินการ 3 เดือน)    

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนรายจ่าย 

เหตุผลความจ าเป็น 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน 
( ฉ บั บ ที่  ๒ )  พ . ศ . 
๒๕๖๑ 

ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

1 .  โ ค ร ง ก า ร
ป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่
อาคารเรียนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
(EN6) (ระยะที่ 2) 

1,320,000 440,000 440,000 440,000    เนื่ องจากอาคาร
เ รี ย น ค ณ ะ
วิ ศวกรรมศาสตร์  
(EN6)  มี ร อ ย ร้ า ว
รอบตัวอาคาร  เมื่อ
ฝนตกมีน้ ารั่วซึมเข้า
ภ า ย ใ น อ า ค า ร , 
บ ริ เ ว ณ ผ นั ง ร อ บ
อาคารเกิดเชื้ อรา , 
กระเบื้องยางหลุด
ล่อน , ท่อส่ งน้ าขึ้ น
สนิม มีรอยแตกร้าว 
รั่วทุกชั้น 

     ในการนี้  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จึง
ข อ อ นุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น
ร า ย ไ ด้ เ ห ลื อ จ่ า ย
ส ะ ส ม ค ณ ะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์  
เ พื่ อ ตั้ ง แ ผ น
งบประมาณรายจ่าย 

ตามความข้อ 20 (2) 
เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงอาคาร 
หรือสิ่ งปลูกสร้างอ่ืน
หรือจัดซื้อที่ดินรวมทั้ง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กั บ ก า รด า เ นิ น ก า ร
ดังกล่าว และซ่อมแซม
ครุ ภัณฑ์  ทั้ ง นี้  เพื่ อ
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น ก า ร
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 



๑๕ 
  

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนรายจ่าย 

เหตุผลความจ าเป็น 

ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วย
การเงินและทรัพย์สิน 
( ฉ บั บ ที่  ๒ )  พ . ศ . 
๒๕๖๑ 

ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 

ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม 
ภายใต้ชื่อโครงการ
ป รั บ ป รุ ง พื้ น ที่
อาคาร เรี ยนคณะ
วิศวกรรมศาสตร์  
(EN6) (ระยะที่ 2) 
เ ป็ น จ า น ว น 
1 ,320 ,000 บาท                 
โดยรายละเอียดการ
ปรั บปรุ งซ่ อมแซม
อาคาร เรี ยนค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มี
จ านวน 2 รายการ 
ดังนี้ 

1. ซ่อมแซมระบบกัน
ซึมอาคารเรียน คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์  
จ านวน 696,700 
บาท 

2. ปรับปรุงระบบ
ประปาอาคาร EN6 
จ านวน 623,300 
บ า ท  ร ว ม เ ป็ น
จ า น ว น ทั้ ง สิ้ น 
1,320,000 บาท 

รวมเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 

1,320,000 440,000 440,000 440,000   

 

ทั้งนี้ กองแผนงานได้ประสานงานกับงานบัญชี กองคลัง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
บัญชีเงินฝากส่วนกลาง - กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งงานบัญชี กองคลัง                          
ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบว่า เงินรับฝากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีงบประมาณทั้งสิ้น 150,075,790.14 บาท                  
(หนึ่งร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสิบสี่สตางค์) ตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง                           
ที่ อว 0604.3/2891 ลงวันที่  22 พฤษภาคม 2563        

     ดังนั้น... 



๑๖ 
  

ดังนั้น จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจ านวน 1,320,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) เพ่ือ
ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN6) ให้มีมาตรฐานและเพ่ือให้เกิดความสะดวกกับผู้ใช้บริการอาคาร
ทางด้านการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
                  
    จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอใช้ เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม                                     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้ชื่อโครงการ
ปรับปรุงพ้ืนที่อาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN6) (ระยะที่ 2) เป็นจ านวน 1,320,000 บาท  (หนึ่งล้านสามแสน-
สองหมื่นบาทถ้วน)  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - การขออนุมัติงบประมาณเพ่ือด าเนินงานก่อสร้างต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้จัดท าราคากลางงาน
ก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังได้
ก าหนดไว้ 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 

๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             
๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์และ 

        แผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหาร
เงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

ซ่ึงกองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาส 4 ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  

 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4    

มีจ านวนทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดยกเลิก 1 ตัวชี้วัด และประเมินตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด โดยที่ตัวชี้วัดมีผลการ
ด าเนินงานที่สูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 76.60 และตัวชี้วัดที่มีผลการ 

 

ด าเนินงาน… 



๑๗ 
  
ด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 23.40 ดังแสดงผลในตารางและมีรายละเอียด
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัด ทีม่ีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 36 76.60 
  ตัวชี้วัด ทีม่ีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 11 23.40 

รวม 47 100.00 
 

 

 

แผนภูมิที่ 1  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2562 
       รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                 

พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามล าดับ
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ
รางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  0.75  

 

ผลการด าเนินงาน: 1.26 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
 

2. จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี 

 

 

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน 25   

 

 

 

ผลการด าเนินงาน: 29 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

หน่วยงานที่มีนวัตกรรมของนักศึกษา มากที่สุดคือ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10 ผลงาน  

2. คณะพยาบาลศาสตร์ 6 ผลงาน 

3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 5 ผลงาน 

 

74.42

% 

80.0% 76.60

% 



๑๘ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

3. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
และการเป็นที่พ่ึงของสังคมด้านภาวะผู้น า 
การท างานเป็นทีม ความใฝรู่้ ด้านการ
พัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  80.00  

 

ผลการด าเนินงาน: 84.32 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

ทุกคณะ มีผลการด าเนินงานมากกว่า 80.00% 

4. ร้อยละบณัฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบ
ผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณีหลกัสูตรที่มี
วิชาชีพ) ในครั้งแรก 

1. วิทยาลัยแพทยศ์าสตร์ฯ 

2. คณะเภสัชศาสตร ์

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  85.00  

 

ผลการด าเนินงาน: 95.08 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

 

5. ร้อยละของบัณฑติระดับปรญิญาตรีทีไ่ด้
งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็น
ผู้ประกอบการภายใน 1 ปี 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ                      85.00 

ผลการด าเนินงาน:                       82.28 

 การบรรลุเป้าหมาย:                       96.80% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

 

 ปัญหาอุปสรรค: 

กรณี ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีแนวโน้ม
การได้งานท าภายใน 1 ปี ลดลงมากกว่ากลุ่มอื่น 
เนื่องจาก แนวโน้ม ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ มี
ความต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพพร้อมท างาน
ได้ทันที ท าให้เกิด การแข่งขันในภาคตลาดแรงมาก
ยิ่งขึ้น 

แนวทางการแก้ไข: 

ควรเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น 
หรือเพิ่มรายวิชาฝึกงาน หรือช่ัวโมงการ
ฝึกงาน/การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสห
กิจศึกษา เพื่อให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด/ตลาดแรงงาน 

6. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีได้งานท า
ตรงสาขา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  80.00  

 

ผลการด าเนินงาน: 70.98 

การบรรลุเปา้หมาย: 88.73% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

เนื่องจากภาวการณ์แข่งด้านตลาดแรงงานสูง ท าให้
บัณฑิตไม่สามารถเลือกงานได้ตรงตามสาขาที่ส าเร็จ
การศึกษา ยกเว้น ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร 
แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ ซึ่ง
ผลในภาพรวม การมีงานท าตรงสาขาโดยเฉลี่ยของ
มหาวิทยาลัยลดลง 

แนวทางการแก้ไข: 

ควรเพิ่มทักษะด้านการปฏิบัติ หรือ
การศึกษาแบบสหกิจศึกษาในหลักสูตร
เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะการปฏิบัติจริงที่
ตรงกับความต้องการของตลาด/
ตลาดแรงงาน 



๑๙ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

7. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาท่ีสอบผ่าน
เกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าระดับ B1 ของ 
CEFR LEVEL 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  30.00 

ผลการด าเนินงาน:             13.35 

การบรรลุเปา้หมาย:              44.50% 

                                 (ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

เป็นผลการด าเนินงานปีแรก 

 ปัญหาอุปสรรค: 

- การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ 
ของ CEFR LEVEL มีการวัดผล 3 ส่วนคือ            
1) ทักษะการฟัง 2) ทักษะด้านไวยากรณ์ และ 
3) ทักษะการอ่าน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านแค่
ทักษะการอ่าน (Reading Skill) มากกว่า 30%  

- นักศึกษาส่วนใหญ่มีปญัหาด้านทักษะการฟัง 
และด้านไวยากรณ์ ซึ่งเป็นภาษาไม่มีความคุ้มชิน
กับส าเนียงของชาวต่างประเทศ ประกอบกับ
หลักการใช้ไวยากรณ์ที่ใช้ในการสอบค่อนข้างยาก 
ต้องใช้ให้ถูกต้องตรงตามหลักภาษาอังกฤษเท่านั้น 
จึงจะสอบผ่าน 

แนวทางการแก้ไข: 

1. จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อม
ภาษาอังกฤษก่อนสอบ ทั้งในช่วง
ระหว่างการศึกษา และก่อนสอบเพื่อ
วัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือการ
สร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้
เอื้อต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อให้เกิดความคุ้นชินในการใช้
ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนางานวิจัยแบบมุ่งเป้าเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาตติามเกณฑค์ณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอดุมศกึษา (กพอ.) เมื่อ
เปรยีบเทยีบกับโครงการวิจัยทีไ่ด้รับงบประมาณ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  50.00  

 

ผลการด าเนินงาน: 62.96 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

2. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน 25  

 

ผลการด าเนินงาน: 27 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

3. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาในพ้ืนท่ีชุมชน/สังคม 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  

ผลการด าเนินงาน: 

การบรรลุเปา้หมาย: 

50.00 

           53.92 

       √ 

 

 

 
 



๒๐ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

4. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้
อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  50.00 

ผลการด าเนินงาน:             23.84 

การบรรลุเปา้หมาย:                47.68% 

                                             (ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

 

 ปัญหาอุปสรรค:  

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ส่วนใหญ่
เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะไม่ถูกจัดไว้ใน
ฐานข้อมูลทีส่ามารถสืบค้นหรือน าไปใช้อ้างอิงได้ 

แนวทางการแก้ไข:  

ควรมีการกระตุ้นและสนับสนุนให้มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ อยู่ในฐานข้อมูลวิจัย เช่น 
Scopus / ISI / TCI มากยิ่งขึ้น 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม   

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

 

ค่าเป้าหมาย: โครงการ  100  

 

ผลการด าเนินงาน: 165 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมี
ส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับองค์กร
ภายนอก 

 

ค่าเป้าหมาย: โครงการ 25   

 

ผลการด าเนินงาน: 26 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

3. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นใน
ชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนองสังคมสูงวัย 

ค่าเป้าหมาย:  กิจกรรม/โครงการ 15  

 

ผลการด าเนินงาน: 28 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

4. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกดิขึ้น 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย: ราย  

ผลการด าเนินงาน: 

การบรรลุเปา้หมาย: 

10 

18 

√ 

 

 



๒๑ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/
หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  90.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 90.44 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

6. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วย
ใน/ผู้ป่วยนอก 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  85.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 85.72 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

7. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคณุภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: แห่ง  1  

 

ผลการด าเนินงาน: 1 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

8. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการบริการ
วิชาการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  10.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 68.05 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

9. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มี
การด าเนินการในพ้ืนท่ีเป้าหมายของ
มหาวิทยาลยั และชุมชนเกดิการน าความรู้
จากการบริการวิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  15.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 35.03 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

10. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ และ
ประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
และการวจิัยของจ านวนโครงการบริการ
วิชาการทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  85.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 71.97 

การบรรลุเปา้หมาย: 84.67% 

(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า โครงการ
บริการวิชาการ ของกลุ่มวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 
มีผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ เป็นลักษณะการ
ทดสอบ/ทดลอง หรือการให้บริการด้านสุขภาพ 
การคัดกรองโรคตามพื้นที่ชุมชนต่างๆ ท่ีไม่ได้

แนวทางการแก้ไข:  

- 

 



๒๒ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

เกิดองค์ความรู้ใหม่เพื่อน าไปพัฒนาด้านการ
เรียนการสอน หรือการวิจัย  

11. ร้อยละของโรงเรียนทีม่ีผลสมัฤทธิ์ทาง
การศึกษาของนักเรียนรายวิชาใดวชิาหนึ่งที่
เพิ่มขึ้น 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  60.00  

 

ผลการด าเนินงาน: 54.16% 

การบรรลุเปา้หมาย: 90.27% 

(ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

โรงเรียนการกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่เห็นความส าคัญ
ของกิจกรรม/โครงการ จึงไม่เกิดการด าเนินงาน
เพื่อต่อยอด หรือการขยายผลของกิจกรรม
ดังกล่าว และขาดกระบวนการในการติดตามผล
ภายหลังการเข้าร่วมโครงการ ประกอบกับการให้
ความร่วมมือและการสนับสนับของผู้บริหาร และ
คุณครูของโรงเรียน เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผล
ต่อความส าเร็จของโครงการ และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาของนักเรียนด้วย 

แนวทางการแก้ไข:  

- จากแนวโน้มของผลด าเนินงาน 
จะเห็นว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในทางที่
เริ่มเห็นผลสมัฤทธ์ิที่ใกล้เคียงกับ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด  

- ตัวอย่างโรงเรยีนที่มีการขยายผล 
และเกดิผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา
ของนักเรียน อย่างเห็นได้ชัดเจน 
คือ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 

- จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ระดับ
ผู้อ านวยการของโรงเรียน ที่เข้า
ร่วมโครงการ พบว่า พฤติกรรม
ของนักเรียนที่มีต่อมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีทัศนคติที่ดีขึ้น และ
เข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มากขึ้นทุกปี 

12. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน ์

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  95.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 95.07 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 อนุรักษ์ สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดจิตส านึกรักท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่การท า
วิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/
กิจกรรมนักศึกษา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ            20.00 

ผลการด าเนินงาน:                  65.00 

การบรรลุเปา้หมาย:               √      

 

 



๒๓ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ไดร้ับการพัฒนา
ทั้งในและนอกมหาวิทยาลยั 

 

ค่าเป้าหมาย: จ านวน 3  

 

ผลการด าเนินงาน: 8 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

3. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญ
ของศิลปวัฒนธรรมไทย 

ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 80.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน:  87.52 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม
โครงการต่อประโยชน์ในการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 87.51 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

5. จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้
แสดงผลงาน 

 

ค่าเป้าหมาย: กิจกรรม  10  

 

ผลการด าเนินงาน: 13 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

6. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและ
ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตามเป้าหมาย
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ  84.00  

 

ผลการด าเนินงาน: 100.0 

การบรรลุเปา้หมาย:  √ 

7. จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย: หมวดความรู ้ 3  

 

ผลการด าเนินงาน: 8 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 



๒๔ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

8. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 

ค่าเป้าหมาย: กิจกรรม  10  

 

ผลการด าเนินงาน: 33 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

9. จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่
ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ากจิกรรม
ต่อปี 

ค่าเป้าหมาย: กิจกรรม                    75 

ผลการด าเนินงาน:                               92 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถปรับตัวให้ทันกับพลวัตรการ เปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้
เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ ต่อการเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ผลการด าเนินงาน: 

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562  ม.อบ. ได้คะแนน 87.65 จ าแนกด้านดังนี้ 

1) การเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ 100 

2) การป้องกันการทุจริต ร้อยละ 100 

3) การปฏิบัติหน้าที่ ร้อยละ 88.62 

4) การใช้อ านาจ ร้อยละ 83.63 

5) คุณภาพการด าเนินงาน ร้อยละ 82.10 

6) การใช้งบประมาณ ร้อยละ 79.92 

7) การใช้ทรัพยส์ินของราชการ ร้อยละ 77.80 

8) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ร้อยละ 77.64 

9) การปรับปรุงการท างาน ร้อยละ 77.05 

10) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ร้อยละ 72.76 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 5  

ผลการด าเนินงาน: 5 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
 

 



๒๕ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

2. กระบวนงานหลักของมหาวิทยาลัยมีการน า
เทคโนโลยดีิจิดัลมาใช้ในการด าเนินการ 

- ระบบบริหารเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบ
แจ้งเวียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-document) 

- ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-meting) 

- ระบบจองรถยนต์การให้บริการยานพาหนะ 

- ระบบจองห้องประชุมออนไลน์ 

- ระบบ UBU LMS 

- ระบบบริหารงานบุคคล DMS  

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 60.00 
 

 

ผลการด าเนินงาน: 100.0 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
  

 

 

3. จ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมินคุณภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย: จ านวนหน่วยงาน 1  

ผลการด าเนินงาน:  1 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

ผลการด าเนินงาน:  คณะเภสัชศาสตร ์

4. รายไดสุ้ทธิที่เพ่ิมขึ้นจากการบรหิารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพยส์ินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
จาก Base line ปี 2559 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 4.00  

ผลการด าเนินงาน: 100 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

ผลการด าเนินงาน: 

การบริหารจัดการทรัพยากรทรัพย์สิน 
และทรัพยส์ินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย 
50,245,334 บาท เทียบกับ Base line ปี 
2559 จ านวน 27,353,936 บาท 

5. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อ
การบริหารจัดการระบบสาธารณปูโภค และสิ่งแวดล้อม
ในมหาวิทยาลัย 

 

 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 4.10  

ผลการด าเนินงาน: 4.13 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

ผลการด าเนินงาน: 

มีการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ  
2 รอบ มผีลการประเมินในภาพรวม 4.13 
รายละเอียด รอบที่ 1 /รอบที่ 2 ดังนี้  



๒๖ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

- ด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 4.44/4.26  

- ด้านสาธารณูปโภค 3.93/4.15  

- ด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร 
3.82/4.18  

6. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ไดร้ับการ
เผยแพรสู่่สังคมภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทีด่ีให้
มหาวิทยาลยั 

ค่าเป้าหมาย: ผลงาน/ป ี 40.00  

ผลการด าเนินงาน: 42.00 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
  

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลยัในก ากับ
ของรัฐ 

ค่าเป้าหมาย: เป็น ม.ในก ากับรัฐ ผ่าน  

ผลการด าเนินงาน: ไม่ผา่น 

การบรรลุเปา้หมาย: - 

ปัญหาอุปสรรค: 

สภาฯ ม. มมีติเหน็ชอบ (ร่าง) พรบ.ม.อบ. (ครั้ง
ที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559) 
และให้การออกเสียงประชามติในปี 2561    
ซึ่งในปี 2562 อยู่ระหวา่งด าเนินการเสนอ 
(ร่าง) พรบ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา
ทบทวน (ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยเพือ่เสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณา ทั้งนี้  ได้ประชุมสร้างความเขา้ใจแก่
บุคลากร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กับ
การเปน็มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ 

แนวทางการแก้ไข:  

- 

8. ระดับความส าเร็จในการด าเนนิการผ่านเกณฑ์และ
วิธีปฏิบัติการจดัการของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 4  

ผลการด าเนินงาน: 3 

การบรรลุเปา้หมาย: 75% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

เน่ืองจากส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการ
ร่วมกับคณะกรรมการจัดการขยะและของเสีย
อันตรายภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อออกตรวจ
ประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายใน
ห้องปฏิบัติการ ภายใน ม.อบ. เมื่อวันท่ี 19 ก.ย.62 

แนวทางการแก้ไข:  

จากข้อสรุปดังกล่าว ส านักงาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม     
ได้รายงานผลต่อคณะกรรมการ
ตรวจการประเมินฯ และน าเสนอ
แนวทางการด าเนินการต่อท่ีประชุม



๒๗ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

ได้ข้อสรุปดังน้ี 1) การบริหารงานระบบการจัดการ
ความปลอดภัย ท่ีได้ด าเนินการหลักเกณฑ์ตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่อง
การด าเนินงานของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 2) ระบบการจัดการของเสีย
อันตราย ควรมีการรวบรวมขยะของเสียและน าส่ง
บริษัทเพื่อก าจัด 

คณะกรรการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

9. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ  - การด าเนินงานในปัจจุบัน: 

ส านักงานบริหารกายภาพฯ 
ด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อเป็นการลดปริมาณการใช้ลด
การใช้พลังงานร้อยละ 10 ของ
ปริมาณการใช้มาตรฐาน โดยได้
ด าเนินการรายงาน ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557 - 2562 
ถึงแม้กระทรวงพลังงานจะไม่ม ี
การประกาศผลการประเมิน
ดังกล่าว แต่ส านักงานบริหาร
กายภาพฯ ยังคงมีการด าเนินงาน
รายงานผลการด าเนินการใช้พลังงาน
ตามระบบ E-report.enrgy.go.th 
จนถึงปัจจุบัน 

ผลการด าเนินงาน: - 

การบรรลุเป้าหมาย:               - 

ปัญหาอุปสรรค: 

ยกเลิกการประเมิน เนื่องจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน ยกเลิกการประเมนิ และไม่มี
การประเมนิผลตั้งแต่ ปี 2562 เป็นต้นไป 

 

10. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบาย
แนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสเีขียว 

 

 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ  4  

ผลการด าเนินงาน: 3 

การบรรลุเปา้หมาย: 75% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

ส านักงานบริหารกายภาพฯ ได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะท างาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการ
ด้านนโยบาย และคณะท างานด้านการ
ปฏิบัติงานเพื่อส ารวจ วเิคราะห์และประเมิน
ความรนุแรงของปญัหาสิ่งแวดลอ้ม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องก าหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติ   

แนวทางการแก้ไข:  

เพื่อเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 5 ปี โดย
คณะท างานฯ ได้มีการแบ่ง 6 
หมวด เพื่อท าการวิเคราะห์
ประเมินคะแนน ครั้งที่ 1 
ในช่วงไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อไป 



๒๘ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสีเขียว แต่ยังไม่สรุปรายงานผล
การด าเนินงานและประเมินคะแนนเบื้องต้น
ของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัย 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 30.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 31.00 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
ผลการด าเนินงาน: 

บุคลากรดีเด่นด้านการปฏิบัติงาน 6 คน 

บุคลากรดีเด่นด้านกีฬาบุคลากร 4 คน 

นักวิจัยดีเด่นด้านต่าง ๆ 21 คน 

2. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรทุกระดับที่มี
ความสุขในการปฏบิัติงาน 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 50.0 - 

ผลการด าเนินงาน: 64.30 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

3. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความ
ผูกพันต่อองค์กร 

ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 50.00 - 

ผลการด าเนินงาน:  71.40 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 55.00 

 

ผลการด าเนินงาน: 47.15 

การบรรลุเปา้หมาย: 85.73% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่
ชัดเจนแต่ละระดับ ที่มีความสอดคล้องกับ
ภาระงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานทั้ง
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

แนวทางการแก้ไข:  

ควรมีแผนการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรทุกระดับที่ชัดเจนในแต่ละ
ระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและ
ผลักดันให้บุคลากรในหมาวิทยาลัยมี



๒๙ 
  

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

สมรรถนะพร้อมกับการท างานที่
เหมาะสม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย มั่นคง ปลอดภัย เพื่อ
พัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด แนวโน้มการด าเนินงาน (ปี 60-62) 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสาร
ภายในมหาวิทยาลัยด้วยโครงข่ายดิจิตอล 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 5  

ผลการด าเนินงาน: 5 

การบรรลุเปา้หมาย: √ 
  

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบ
เครือข่าย 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 3.75  

ผลการด าเนินงาน: 3.62 

การบรรลุเปา้หมาย: 96.53% 

(ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 

การให้บริการเครือข่ายบางจุดยังไม่ครอบคลุม
และมีปญัหาการตัดสัญญาณอินเตอร์เน็ต
บ่อยครั้ง ซึ่งอาจเกิดจากการส่งสญัญาณจาก
ภายนอกหรือมีอุบตัิเหตุไฟไหมส้ายสัญญาณไฟ
เบอร์ของ Uninet ท าให้ผู้ใช้บริการมีความพึง
พอใจลดลง 

แนวทางการแก้ไข:  

ควรเพิ่มจุดการให้บริการเครือข่ายให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตการศึกษา 
และมีแนวทางการแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉินไว้เพื่อรองรับการให้บริการ 

 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                  
ณ สิ้นไตรมาสที ่4 มีจ านวนทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด สามารถสรุปผลการประเมินและมีรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัด 
ตามล าดับดังนี้ 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัด ทีสู่งกว่าและเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 44 72.13 

  ตัวชี้วัด ทีต่่ ากว่าและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 17 27.86 

รวม 61 100.00 

      1. ผลผลิต... 



๓๐ 
  
1. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม ่ คน 2,230 1,434 ต่ ากว่าเป้าหมาย 796 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 1,121 ต่ ากว่าเป้าหมาย 479 คน 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู ่ คน 7,200 5,972 ต่ ากว่าเป้าหมาย 1,228 คน 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.00 10 100 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 75.36 

 

ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 2.64 

 

2. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม ่ คน 380 366 ต่ ากว่าเป้าหมาย 14 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 260 259 ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 คน 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 1,390 1,442 100 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.00 100.00 100 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 90.61 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 7.39 

 

๓. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม ่ คน 2,485 2,103 ต่ ากว่าเป้าหมาย 382 คน 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 1,841 100 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 7,890 7,975 100 



๓๑ 
  

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า 

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร ร้อยละ 100.0 100.0 100 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 81.63 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 13.37 

 

4. ผลผลิต: โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร ์ คน 16 16 100 

2. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
สาขาแพทยศาสตร ์

ร้อยละ 100.0 100.0 100 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขาแพทยศาสตร์ 

ร้อยละ 98.00 100.0 100 

 

* เป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตามแผนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข 

5. ผลผลิต: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  

โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร ์ คน 40 40 100 

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร ์ คน 80 80 100 

3. ร้อยละของผู้ส าเรจ็การศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร 
สาขาพยาบาลศาสตร ์

ร้อยละ 100.00 100.00 100 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ร้อยละ 98.00 100.00 100 

 

 
 
                    6. ผลผลิต... 
 



๓๒ 
  
6. ผลผลิต: ผลงานวิจัย 

โครงการหลัก: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 5 5 100 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 88.21 100 

3. จ านวนผลงานการวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ ผลงาน 5 8 100 

4. ร้อยละของผลงานท่ีพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 20 20 100 

 

โครงการหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 1 1 100 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 100 100 

3. จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการอย่างน้อย ครัวเรือน 40 40 100 

4. ผู้เข้าร่วมโครงการมีการลดการใช้แก๊สแอลพีจีภาค
ครัวเรือนลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 40 40 100 

 

โครงการหลักหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 12 12 100 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 90.33 100 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ 
และนานาชาติ 

ผลงาน 12 11 ต่ ากว่าเป้าหมาย 1 ผลงาน 

4. ร้อยละของผลงานท่ีน าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80.0 25.0 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 31.25 

5. จ านวนผลงานที่ยืนขอจดขอทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ผลงาน 1 1 100 

 

             โครงการ... 



๓๓ 
  
โครงการหลัก: โครงการการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงา

น 
การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 1 1 100 

2. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 85 15.79 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ69.21 

3. จ านวนของนักวิจัยที่ผ่านการพัฒนาอย่างน้อย คน 220 165 ต่ ากว่าเป้าหมาย 55 คน 

4. จ านวนนักวิจัยรุ่นใหม่ (นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา/
ผู้ช่วยนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาด้านการวิจัย) 

คน 2 20 100 

5. นักวิจัยที่ผ่านการพัฒนา สามารถจัดท าข้อเสนอโครงการ 
วิจัยเพื่อขอรับทุน อย่างน้อย 

คน 6 46 100 

 

7. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 

โครงการหลัก: โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 244,400 282,593  100 

2. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบริการวิชาการ โครงการ 145 188 100 

3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค ์ ร้อยละ 95 96.31 100 

4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลา ร้อยละ 95 100 100 

5. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ ล้านบาท 62.4591 187.4482 

(งบแผ่นดิน 26.6942 

เงินรายได้ 160.7540) 

100 

 

โครงการหลัก: โครงการสนับสนุนจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 
ค่าเป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ คน 90 74 ต่ ากว่าเป้าหมาย 16 คน 

2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับบริการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ร้อยละ 100 100 100 

 



๓๔ 
  
8. ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการศลิปวัฒนธรรม โครงการ 85  92 100 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการ คน  17,600   16,120  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
4,480 คน 

3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ
ให้บริการ 

ร้อยละ 80  88.50 100 

4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสรจ็ตามระยะเวลา ร้อยละ  95  100 100 

5. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 10.4080 9.0022 

(งบแผ่นดิน 7.2750 
เงินรายได้ 1.7272) 

ต่ ากว่าเป้าหมาย 
1.4058 ล้านบาท 

 

9. ผลผลิต: การบริหารจัดการ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ  

คะแนน 5 5 100 

 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง  ร้อยละ 55.0 47.15 ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 85.72 

2. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัล หรือการยกย่อง
เชิดชูเกียรติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน 30 31 100.0 

3. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน* คะแนน 50.0 64.3 100 

4. ค่าคะแนนเฉลี่ยของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร* คะแนน 50.0 71.4 100 

* กองการเจ้าหน้าที่ ปรับตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ให้เหมาะสมกับด าเนินงานและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน 

            โครงการ... 



๓๕ 
  
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 

ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สาย (Access Point) ที่สามารถใช้งานได้(12 ชั่วโมง = 
1 ครั้ง/อุปกรณ์) 

ร้อยละ 95.00 97.88 100 

2. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สาย (Access Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 

ร้อยละ 95.00 96.67 100 

3. จ านวนครั้งต่อปีที่ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้
เกิน 30 นาที 

คร้ัง 1 12 มากกวา่เปา้หมาย 11 ครัง้ 

เนื่องจากในระหวา่งเดือน          
ม.ค. - ก.พ. 2562 ผู้
ให้บริการ Uninet เกิดเหตุ
สายไฟเบอร์ขาดช ารดุเปน็
เหตุท าให้ระบบอินเตอร์เนต็
ไมส่ามารถใชง้านได ้

4. ร้อยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือข่าย
มากกว่า 2 Gbps เมื่อเทียบกับความเร็วในปีที่ผ่านมา  

ร้อยละ 10.00 10.00 100 

 

3. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนรายจ่ายส าหรับ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 1,700,909,000.- บาท และในระหว่างปีงบประมาณมีคณะ/หน่วยงานขออนุมัติตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมรวมจ านวน 160,540,353.- บาท รวมเป็นงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ านวน 1,861,449,353.00 บาท และ ณ สิ้นไตรมาส 4 คณะ/หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนงาน
และผลการเบิกจ่ายมายังกองแผนงาน รวมโครงการ/กิจกรรมทั้งสิ้น 745 โครงการ และจ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินการ
เป็นไปตามเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 638 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.75 ของโครงการที่
ด าเนินการทั้งหมด และมีผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,448,268,436.62 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.80 ของงบประมาณ
ทั้งหมด กองแผนงานได้สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย รายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

 

 

 

 

                   3.1  รายงาน… 



๓๖ 
  

3.1  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ สิ้นไตรมาส 4 

งบประมาณ จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
งบประมาณรายจ่าย ตามแผนปฏิบัติการ ณ ไตรมาสแรก  1,700,909,000.-  91.38  

งบประมาณรายจ่าย ตั้งเพ่ิมระหว่างปี   160,540,353.-  8.62  

รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ณ สิ้นไตรมาส 4 1,861,449,353.-  100.0  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 1,448,268,436.62 77.80  

งบประมาณคงเหลือตามแผนรายจ่าย* 413,180,916.38 22.20 

หมายเหตุ: *  งบประมาณคงเหลือตามแผนรายจ่าย  ประกอบด้วย 

(1) เงินคงเหลือจากบัญชีกองคลัง ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 265,312,545.59 บาท 
(2) เงินผูกพันรายการ/โครงการอ่ืน ๆ  (งบประมาณแผ่นดิน)     34,483,430.00 บาท 
(3) เงินผูกพันรายการ/โครงการอ่ืน ๆ  (เงินรายได้)  14,524,401.80 บาท 
(4) เงินผูกพันงบลงทุน (เงินรายได้)      43,570,549.46   บาท 
(5) เงินตั้งแผนโครงการหารายได้ ที่ไม่เป็นไปตามแผน       38,402,922.83  บาท 
(6) เงินตั้งแผนเพ่ิมส าหรับงบลงทุน (เงินสะสมจากปีก่อน)      16,887,066.70   บาท 

 

 

แผนภูมิที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 



๓๗ 
  

 

แผนภูมิที่ 5  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผนรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4
จ าแนกหน่วยงาน 

 จากร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ณ สิ้นไตรมาส 
4 จ าแนกหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 99.40 รองลงมา
คือ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 96.37 และ คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 92.18 และเมื่อพิจารณา 
หน่วยงานที่มีร้อยละการเบิกจ่าย ต่ ากว่าร้อยละ 70 ได้แก่ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และ
คณะนิติศาสตร์ และหน่วยงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ คณะพยาบาลศาสตร์  เพียงร้อยละ 37.88 
เนื่องมาจาก การด าเนินโครงการเพ่ือการจัดหารายได้ตามพันธกิจต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งกลุ่ม
หน่วยงานดังกล่าว เป็นหน่วยในก ากับของรัฐ ต้องพึงพิงรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้อ่ืนเป็นหลัก การใช้
จ่ายงประมาณของหน่วยงานเน้นการประหยัดงบประมาณ และมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายให้เกิดความคุ้มค่าต่อ
องค์กรมากที่สุด ประกอบกับเพ่ือความมีเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยงานด้วย รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     ตารางที่ 1...



38 
  
ตารางที่ 1 สรุปผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 ต ่ำกว่ำ

เป้ำหมำย

 ตำม

เป้ำหมำย

 สูงกว่ำ

เป้ำหมำย

 อยู่

ระหว่ำง

ด่ำเนินงำน

 ยกเลิก

โครงกำร

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

+(11)+(12)

(14)=(9)+(10) (15)=(14)*100/(13)

1 คณะเกษตรศาสตร์       90,538,200.00        9,514,852.92       100,053,052.92        88,241,944.12            88.20            5          13          40           -             1                  59                     53                       89.83

2 คณะนิติศาสตร์       34,421,000.00            26,850.00        34,447,850.00        21,769,156.50            63.19            7            7          12           -             3                  29                     19                       65.52

3 คณะบริหารศาสตร์     106,415,900.00          528,463.00       106,944,363.00        67,648,745.31            63.26            1          37          20             5           9                  72                     57                       79.17

4 คณะพยาบาลศาสตร์       51,073,800.00        4,606,700.00        55,680,500.00        21,091,406.79            37.88            5          12            9             1           1                  28                     21                       75.00

5 คณะเภสัชศาสตร์     127,376,100.00      11,488,106.77       138,864,206.77      101,945,369.31            73.41            4          10          18             2          -                    34                     28                       82.35

6 คณะรัฐศาสตร์       30,492,300.00          347,417.04        30,839,717.04        21,442,843.41            69.53            1          24            2           -            -                    27                     26                       96.30

7 คณะวิทยาศาสตร์     157,966,400.00      32,006,011.19       189,972,411.19      188,835,991.66            99.40            7            6          24           -             2                  39                     30                       76.92

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์     113,030,200.00      16,407,004.87       129,437,204.87      114,554,401.50            88.50            3          27          34           -             2                  66                     61                       92.42

9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตฯ       15,221,900.00        5,433,819.48        20,655,719.48        16,630,846.69            80.51            3          18            1             1          -                    23                     19                       82.61

10 คณะศิลปศาสตร์       96,420,300.00      13,130,376.21       109,550,676.21      100,987,997.70            92.18            6          43           -               2           1                  52                     43                       82.69

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ     215,162,700.00      23,160,303.09       238,323,003.09      184,825,070.88            77.55            4          28            2           -             2                  36                     30                       83.33

12 ส านักวิทยบริการ       31,653,600.00        2,406,394.52        34,059,994.52        28,517,061.48            83.73           -            10            3             1          -                    14                     13                       92.86

13 ส านักงานบริหารทรัพย์สินฯ       23,572,400.00      13,498,140.00        37,070,540.00        30,752,803.28            82.96            3          22           -               1           1                  27                     22                       81.48

14 ส านักคอมพิวเตอร์       21,386,900.00        2,068,213.91        23,455,113.91        17,475,633.47            74.51            2          17           -               1           2                  22                     17                       77.27

15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         9,600,000.00        2,052,228.00        11,652,228.00        11,228,707.35            96.37           -              7           -             -            -                      7                       7                     100.00

16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย         8,355,600.00                       -            8,355,600.00          5,564,554.39            66.60           -             -             -             -            -                    -                        -                              -   

17 ส านักงานอธิการบดี     568,221,700.00      23,865,472.00       592,087,172.00      426,755,902.78            72.08          17         192           -             -            -                  209                    192                       91.87

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี       1,700,909,000    160,540,353.00    1,861,449,353.00   1,448,268,436.62            77.80          68         473         165           14         24                744                   638                       85.75

ผลรวมของจ่ำนวน

โครงกำรที มีผล

กำรด่ำเนินงำน

บรรลุเป้ำหมำย

ร้อยละจำ่นวนโครงกำร

ที มีผลกำรด่ำเนินบรรลุ

เป้ำหมำยต่อจำ่นวน

โครงกำรท้ังหมด

รวมงบประมำณ

ท้ังส้ิน

ผลกำรเบิกจ่ำย

ณ ส้ินไตรมำส 4

ร้อยละกำร

เบิกจ่ำยของ

งบประมำณที 

ได้รับจัดสรร

 จ่ำนวนโครงกำร ผลรวมท้ังหมดรวมงบประมำณต้ัง

เพิ มกลำงปี 2562

ล่ำดับ คณะ  งบประมำณ

ที ได้รับจัดสรร (ต้นปี)



๓๙ 
  

3.2  รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ จ านวน ร้อยละ 
ผลการด าเนินโครงการ สูงกว่า เป้าหมายที่ก าหนด  165   22.18  

ผลการด าเนินโครงการ เป็นไปตาม เป้าหมายที่ก าหนด  473   63.48  

ผลการด าเนินโครงการ ต่ ากว่า เป้าหมายที่ก าหนด 68   9.14  

อยู่ในระหว่างการด าเนินการ  14   1.88  

ไม่มีการด าเนินงาน/ยกเลิก  24   3.23  

รวม  744  100.00 

 

 

แผนภูมที่ 2 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แผนภูมที่ 3 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกหน่วยงาน 



๔๐ 
  

จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 สามารถสรุปรายละเอียดดังนี้  

1. โครงการ/กิจกรรม ที่ผลการด าเนินงาน สูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 638 โครงการ                   
คิดเป็นร้อยละ 85.75 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละผลการด าเนินงานที่สูงกว่าและเป็นไป
ตามเป้าหมาย สูงที่สุด คือ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 100 รองลงมาคือ คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 96.30  
ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 92.86  

2. โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 68 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
9.14 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละของผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มากที่สุดคือ                    
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 100 เนื่องจากมีโครงการหลักเพียงโครงการเดียว และผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด รองลงมาคือ คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 24.14 และวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 17.95 เนื่องจากผลการ
ประเมินตัวชี้วัดรายโครงการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาทิเช่น  จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ  ร้อย
ละความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ
เป็นต้น  เป็นต้น และนอกจากนั้น หน่วยงานที่ไม่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด มีจ านวน 2 หน่วยงาน คือ 
ส านักวิทยาบริการ และโรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

3. โครงการ/กิจกรรมที่ อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน  จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.88 เมื่อ
พิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละของผลการด าเนินงาน อยู่ในระหว่างการด าเนินงาน มากที่สุดคือ ส านัก
วิทยบริการ ร้อยละ 7.14 รองลงมาคือ คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 6.94 และคณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 5.88 แต่เมื่อ
พิจารณารายโครงการพบว่า โครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงานเป็นโครงการด้านงบลงทุน และคณะบริหารศาสตร์มี
จ านวนโครงการที่อยู่ในระหว่างการด าเนินงานมากท่ีสุด เนื่องจาก เป็นโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารคณะบริหาร
ศาสตร์ (หลังเก่า) จ านวน 5 โครงการ ซึ่งมีความล่าช้าอันเนื่องมาจาก กระบวนการทางพัสดุมีขั้นตอนที่ซับซ้อนในการ
ด าเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต จึงต้องมีความที่มีความระมัดระวังและความ
รอบคอบในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถด าเนินการเสร็จตามก าหนด ทั้งนี้ได้มีการกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้ตาม
ระเบียบพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

4. โครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีการด าเนินการและยกเลิกโครงการ  จ านวน 24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.99 
เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มี ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่ไม่มีการด าเนินการและยกเลิก มากท่ีสุด 
คือ คณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 12.50 รองลงมาคือ คณะนิติศาสตร์ ร้อยละ 10.53  อาทิเช่น โครงการเงินส ารองจ่าย               
(ไม่มีความจ าเป็นในการใช้จ่ายจากเงินส ารองดังกล่าว) และส่วนใหญ่เป็นกรณีของ โครงการหารายได้จากแหล่งอ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็น การจัดกิจกรรมอ่ืนเพื่อหารายได้ หรือโครงการบริการวิชาการ กรณีโครงการวิชาการเพ่ือหารายได้ เนื่องจาก การจัด
โครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้แต่ละโครงการ มีการประเมินความคุ้มค่าและคุ้มทุนของก่อนจัดการด าเนินโครงการ 
และหากเกิดกรณีประเมินแล้ว ไม่คุ้มค่าต่อการด าเนินงาน โดยค านึงถึงผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการ
ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย เป็นหลัก   
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2             
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  มติที่ประชุม   มอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาให้ข้อเสนอแนะแนวทางในปรับปรุงการด าเนินงาน โดยเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงาน 
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายอย่างมาก และเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป  
              ๔.๑.๒.๒  รายงาน... 



๔๑ 
  

      ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563      
          ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

   ผู้ อ านวยการกองแผนงาน  น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือ พิจารณา                         
ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  
มีมติเห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                               
พ.ศ. 2562 - 2564 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                
ในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 นั้น  

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
 ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 
 ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น (ค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ของรายได้ท้ังหมด) 
2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85) 
 ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
 ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง 6.5 ล้านบาท) 
 ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 5) 
 ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 2) 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองแผนงานขอติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด                   
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 กองแผนงานรวบรวม                 
สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 2 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
  

 
 
 
 

 
           ยุทธศาสตร์ที่ 1...   



๔๓ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน  

ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  

จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองแผนงาน ได้ค านวณรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาจากจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนจริง ณ สิ้นไตรมาส จากภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2562 เป็น
จ านวนเงิน 268.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.62 ของประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และคิดเป็น
ร้อยละ 62.02 ของค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80)  และเมื ่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                         
ณ ไตรมาสเดียวกัน พบว่า ต่ ากว่าร้อยละ 0.49 รายละเอียดตามแผนภูมที่ 1 

 

แผนภูมิที่ 1  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบปี 2562 
และประมาณการรายรับ (ข้อมูลกองแผนงาน) 

ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน  

จากผลการด า เน ินงานการหารายได ้จากแหล ่ง อื ่น  นอกเหน ือจากค ่าธรรมเน ียมการศ ึกษา                               
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 2 ซึ่งเป็นรายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก  การบริการวิชาการจากแหล่ง
ทุนภายนอก รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ และรายได้จาก                
แหล่งอ่ืน เช่น รายได้จากการบริหารจัดการทรัพย์สิน เงินบริจาค หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก มีผลการ
ด าเนินงาน จ านวน 162.65 ล้านบาท ณ สิ้นไตรมาส 2 คิดเป็นร้อยละ 46.39 ของแผนหารายได้จากแหล่งอื่น 
และคิดเป็นร้อยละ 37.70 ของรายได้รวมทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 2 และคิดเป็นร้อยละ 94.25 ของค่ าเป้าหมาย 
(ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 40 ของแผนหารายได้ทั้งหมด) 

ข้อสังเกต การรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่               
เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 มีรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ เพียง              
คณะเดียว และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีการกระตุ ้น ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการ
ด าเนินการต่าง ๆ ให้เกิดกระบวนการที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ท าให้ในปัจจุบัน คณะเกษตรศาสตร์ เริ่มมีรายได้จาก
การด าเนินการดังกล่าวด้วย รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 2-3 และแผนภูมิที่ 4 รายได้จากแหล่งอ่ืนจ าแนกแหล่งที่มาของ 

                 รายได…้ 



๔๔ 
  
รายได้ เทียบผลการหารายได้จากแหล่งอ่ืนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ไตรมาส 2 (ไตรมาสเดียวกัน) และเทียบ
กับแผนหารายได้จากแหล่งอื่นท้ังหมด 
 

 
 

สัดส่วน รายได้จากค่าธรรมการศึกษา ต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน (ตัวชี้วัดที่ 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 



๔๕ 
  

 
 

แผนภูมิที่ 4 รายได้จากแหล่งอ่ืน ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบกับแผนและปีก่อน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 80 49.62  62.02% 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ร้อยละ 40 37.70 94.25% 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละการ
จัดสรรงบประมาณท่ีสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85 มีผลการจัดสรรงบประมาณเมื่อเทียบกับ
นโยบายที่ก าหนดไว้ ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 
มีมติเห็นชอบเพื่อใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
                  ที่... 



๔๖ 
  
ที ่ ประเด็นการจัดสรร นโยบาย 

การจัดสรร
งบประมาณ 

 (ร้อยละ) 

ร้อยละการจัดสรร 
ภาพรวม ม.  

(ทุกหน่วยงาน)      

 (ร้อยละ) 

ร้อยละการจัดสรร  

(จ าแนกหน่วยงาน)  

 (ร้อยละ) 

คณะ/วิทยาลัย ส านัก 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต  68 61.17 55.43 33.32 

1.1 งบบุคลากร  ไม่เกิน 48 47.66 35.33 9.36 

1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจดัการศึกษา  ไม่น้อย
กว่า 

20 13.51 20.10 23.96 

2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย  ไม่น้อย
กว่า 

8.5 3.15 10.80 0.83 

3 ด้านให้บริการวิชาการฯ  ไม่น้อย
กว่า 

9 16.08 15.62 4.53 

4 ด้านสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  0.5 0.75 0.20 2.38 

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ไม่เกิน 10 16.11 13.69 51.67 

6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมนุษย ์  1.5 0.94 1.82 4.04 

7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน IT  2.5 1.80 2.09 3.23 

รวม 100 100 100 100 

ค่าเฉลี่ยร้อยละการจัดสรรงบประมาณ  60.40 86.61 56.52 

 

เมื่อพิจารณาเฉพาะคณะ/วิทยาลัย ที่เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ 
ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และครบทุกพันธกิจตามประเด็นการจัดสรร 
พบว่า ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ เท่ากับ ร้อยละ 86.61 เมื่อเทียบกับนโยบายลการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งบรรลุ
ตามเป้าหมาย (มากกว่า ร้อยละ 85) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ผลการ… 



๔๗ 
  

 

 

 
แผนภูมิที่ 5 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามที่ก าหนด 

 

ผลการด าเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ  60.40 (ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดร้อยละ 
24.60) จากผลการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายการจัดสรรดังกล่าว มีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเป็นไปตามนโยบายการจัดสรร คิดเป็นร้อยละ 85.46   

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 

จากผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม จ านวน  331.03 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.88   
(ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 2  เท่ากับร้อยละ 54) 

 

 

 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน   ร้อยละ 40.88   
 

ผลการด าเนินงาน ค่าเฉลี่ยร้อยละการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 60.40 

 



๔๘ 
  
ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน ณ ตามตัวชี้วัด ร้อยละโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 2 
ตามแผนภูมิที่ 7 และ 8 (ข้อมูลจากกองแผนงานในระบบ UBUFMIS) มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

 
 

 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนเงินเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 เทียบแผน 
การเปรียบเทียบสัดส่วนการเบิกจ่ายเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
เทียบกับรายได้ตามแผนรายจ่าย (A)  และรายได้รับจริง (B) 
 

A   =    

 

B   =    
 

 

แผนภูมิที่ 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 

(จ านวนเงินรายได้เบิกจ่ายจริง ในระบบ UBUFMIS ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2) x 100 

(จ านวนเงินรายได้ทั้งหมดในการต้ังแผน รายจ่ายในระบบ UBUFMIS) 

(จ านวนเงินรายได้เบิกจ่ายจริง ในระบบ UBUFMIS ณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2) x 100 

จ านวนเงินรายได้จริง ณ สิ้นไตรมาส 2 (จ านวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา+เงินรายได้ขอตั้งแผนเพิ่ม+ 

เงินรายได้จากแหล่งอื่นรับจริง) 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงินรายได้เทียบแผนรายจ่ายเงินรายได้  ร้อยละ  28.29   
 



๔๙ 
  

กองแผนงาน มีหลักเกณฑ์ในการค านวณ ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ คือ ใช้ข้อมูลจากการเบิกจ่าย
จากระบบ UBUFMIS ณ สิ้นไตรมาส 2 (วันที่ 5 เมษายน 2563) ซึ่งรวม การเบิกจ่ายงบบุคลากร (เงินเดือน และอ่ืนๆ                
ที่เกี่ยวข้อง) และงบลงทุน และมีการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (ไม่รวมงบผูกพันข้ามปี หรือกันเหลื่อมปี) และได้ท าการประเมิน
วิเคราะห์โดยการค านวณสัดส่วนจากสูตร A (หลักเกณฑ์ที่ก าหนด) และ B (เงินรายได้และรายจ่ายตามจริง) เพ่ือให้เห็นผล

การด าเนินงานที่เป็นจริงในปัจจุบันเมื่อเทียบกับเงินรายได้ท่ีรับจริง 

จากผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ณ สิ้นไตรมาส 2 มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ในภาพรวม จ านวนเงิน 256.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.29  (ใช้เป้าหมาย
เดียวกับเงินงบประมาณแผ่นดิน และส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน            
ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับร้อยละ 54) รายละเอียดร้อยละการเบิกจ่ายเงินรายได้ตามเกณฑ์ส านักงบประมาณ แผนภูมที่ 8 
เส้นกราฟ A และเส้นกราฟ B (เงินรายได้และรายจ่ายตามจริง) จะเห็นว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มีการเบิกจ่ายจริงสูงกว่า
รายได้รับจริง ณ  ไตรมาส 2  

ในภาพรวมผลการด าเนินงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลการเบิกจ่ายทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินรายได้ ต่ ากว่าแผนไตรมาสที่ 2 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประกาศใช้ช้ากว่าปีงบประมาณ ส่งผลกระทบให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ าและงบลงทุนต่ ากว่า
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ กองแผนงานอยู่ระหว่างด าเนินการเร่งรัดคณะ/หน่วยงานให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามมาตรการการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 60.40 71.06% 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 100  

40.88   

 
75.70%   

เป้าหมาย ณ ไตรมาส 2 ร้อยละ 54   

ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100  

28.29 

 
52.39% 

เป้าหมาย ณ ไตรมาส 2 ร้อยละ 54   

 
 
 
 
               ยุทธศาสตร์ที ่๓... 



๕๐ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย  

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ลดลง 6.5 ล้านบาท  

จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากกองคลัง) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลง
จ านวน 6.5 ล้านบาท   

 

 

 

แผนภูมิที่ 9 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กับ 2563 

ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังแผนภูมิที่ 10 

 
แผนภูมิที่ 10 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน เพิ่ม/ลด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

               จากผล... 

ผลการด าเนินงาน   เพ่ิมขึ้น  จากปีที่ผ่านมา  เป็นจ านวนเงิน 723,402.96  บาท   
 



๕๑ 
  

จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 2  
เพ่ิมขึ้นจ านวน 723,402.96 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน จ านวน 
86,034,182.30 บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2  มีค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน จ านวน 
86,757,585.26 บาท ทั้งนี้ การเพ่ิมขึ้นของงบด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการเร่งด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ส านัก
งบประมาณ ประกอบกับบางหน่วยงานมีการเร่งด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการหารายได้ จึงท าให้เกิดค่าใช้จ่ายในส่วน
งบด าเนินงานเพ่ิมมากขึ้นด้วย 

ตัวช้ีวัดที่ 7   ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ลดลง ร้อยละ 5  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นตามนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (ยกเว้นบ าเหน็จ บ านาญ)  
 

 

 

แผนภูมิที่ 11 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ณ สิ้นไตรมาส 2 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ 2563 

 

แผนภูมิที่ 12 ร้อยละค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร เพิ่ม/ลด ณ สิน้ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือเทียบกับปี 2562 

หมายเหตุ:   1) ข้อมูลด้านเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว เป็นข้อมูลจ่ายจริงจาก  กองแผนงาน และ  
    2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคลากร เป็นข้อมูลรวบรวมจาก กองคลัง 

ร้อยละค่าใช้จ่ายดา้นบุคลากร เพิ่ม/ลด ณ สิ้นไตรมาส 2 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อเทียบกับปี 2562 

ผลการด าเนินงาน   เพิ่มขึ้น  จากปีท่ีผ่านมา  ร้อยละ 5.30 
 



๕๒ 
  

จากผลการด าเนินงานด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ข้อมูลจากกองคลังและกองแผนงาน) ซึ่งค่าเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ ลดลงร้อยละ 5 แต่ผลการด าเนินงานในภาพรวม เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5.53 (สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดย
เพิ่มข้ึนจ านวน 15.433 ล้านบาท)     

จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 2 
เพ่ิมขึ้นจ านวน 15,433,124 บาท เนื่องจากอาจารย์ และบุคลากรมีเงินเดือนสูงข้ึนจากการเพิ่มค่าจ้างประจ ารอบ
การปฏิบัติงาน และมีค่าใช้จ่ายในส่วนเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นตามจ านวนผู้มีต าแหน่งทางวิชาการ 
และมีคณะ/หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน ลดลง ประกอบด้วย ล าดับที่ 1 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลดลง
จ านวน 194,742.83 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.94  เนื่องจากในปี 2562  มีพนักงานลาออก  2 คน (อายุงานเกิน 10 
ปี) โรงพิมพ์จ่ายบ าเหน็จให้พนักงานทั้ง 2 คน และรับทดแทน 1 คน พร้อมทั้งใช้วิธีการเกลี่ยงาน)  อันดับที่ 2 คือ ส านัก
บริหารทรัพย์สินฯ ล าดับท่ี 3 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลดลงจ านวน 256,642 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.75  (ลดลงเนื่องจากอาจารย์ลาออก 2 อัตรา) 
ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ลดลงร้อยละ 2  

จากผลการด าเนินงานด้านการประหยัดการใช้ไฟฟ้า (ข้อมูลจากส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม) ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลงร้อยละ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวม ลดลงร้อยละ 1.23 (ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่ง ลดลง จ านวน 66,257.72 หน่วยไฟฟ้า หรือคิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลง เท่ากับ   3.097 
ล้านบาท)   

 

 

 

รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 12 และ 13 

 

แผนภูมิที่ 13 จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า ณ สิ้นไตรมาส 2 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กับ 2563 

 
               หน่วย:ร้อยละ... 

ผลการด าเนินงาน   ลดลง  จากปีที่ผ่านมา  ร้อยละ 1.23 
 



๕๓ 
  

 

แผนภูมิที่ 14 ร้อยละจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า เพิ่ม/ลด ณ สิ้นไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 2 
ลดลงจ านวน 66,257.72 หน่วย ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
จ านวน 5,395,310.77 หน่วย และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 มีจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า               
จ านวน 5,329,053.05 หน่วย ซึ่งลดลงจ านวน 66,257.72 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.23  เนื่องจากในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าของคณะ/หน่วยงานจากเดิมแบบ 
Energy  เป็นแบบ TOU  (ซึ่งแบบ Energy  คิดค่าใช้ไฟฟ้าหน่วยละ 6.4369 บาท/หน่วย  แต่แบบ TOU คิดค่าใช้ไฟฟ้า
เฉลี่ยหน่วยละ 4.2 บาท/หน่วย (ทั้งนี้ ขึ้นกับช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟฟ้า และแบบ TOR มีข้อดีคือเหมาะส าหรับอาคารที่มีการ
ใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง)) จึงท าให้ร้อยละของจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง ซึ่งคณะ/หน่วยงาน ที่มีผลการ
ด า เน ินงานลดลง เร ียงล าด ับมากที ่ส ุด  ด ังนี ้ ส าน ักว ิทยบร ิการ ,  ( ร ้อยละ 32.85)  คณะบร ิหารศาสตร ์                                   
(ร้อยละ 331.97, คณะนิติศาสตร์ (ร้อยละ 25.53), ตามล าดับ เป็นต้น รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 13 - 14 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย สรุปผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 2 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

6.5 ล้านบาท  เพ่ิมข้ึน  

0.72 ล้านบาท 

-  

ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่
ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 เพ่ิมข้ึน  

ร้อยละ 5.30   

- 

ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 2 ลดลง  

ร้อยละ 1.23 

61.5% 

                             อัตรา... 



๕๔ 
  

 

แผนภูมิที่ 15 การเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มของการหารายได้ และอัตราการเพิ่มรายจ่ายของด าเนินงานและค่าไฟฟ้า 
 

จากแผนภูมิที่ 15 การเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมของการหารายได้จากแหล่งอ่ืน และอัตราการเพ่ิมรายจ่ายของ
ด าเนินงานและค่าไฟฟ้า พบว่า จากเส้นกราฟแสดงความสัมพันธ์ โดยภาพรวมอัตราการเพ่ิมของรายได้จากแหล่งอ่ืนโดย
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับอัตราการเพ่ิมของค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานและค่ากระแสไฟฟ้า เชิงลบ คือ รายได้จากแหล่งอ่ืน
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา แต่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่ากระแสไฟฟ้า กลับมีสัดส่วนที่ลดจากปีก่อน  แสดงให้เห็นถึง 
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามนโยบายของการหารายได้จากแหล่งอ่ืน และความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 2 และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบกองแผนงานทบทวนและปรับปรุงรูปแบบการรายงานผลการด าเนินงานในบางตัวชี้วัด เช่น 

ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นต้น เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผลการด าเนินงาน 

 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
                 ระเบียบวาระท่ี  ๔... 



๕๕ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
๔.๒.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  

            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ปริญญากิตติมศักดิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ และประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่              
๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินงานปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยนั้น  
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๔ มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรร                  
ผู้ ส มคว ร ได้ รั บปริญญากิ ต ติ มศั กดิ์  ป ระจ าปี ก า รศึ กษา  ๒๕๖๒  ดั งนี้  ผู้ ท ร งคุณวุฒิ ภ า ยนอก  ไ ด้ แก่                                       
๑) รองศาสตราจารย์อรุณี วิริยะจิตรา ๒) ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต (กรรมการสภามหาวิทยาลัย) และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน ได้แก่ ๑) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  ๒) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  
 ทั้งนี้ ตามหนังสือประทับตรา ที่ อว ๐๒๓๓.๑(๑.๒๐)/ว ๗๔๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งแนวปฏิบัติสรุปได้ว่า “นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมทั้ง
วิทยากร ในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานทางวิชาการ โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดได้ แต่ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งจาก
อธิการบดีไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมทั้งวิทยากร ในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การ
วิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการได้” จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติให้ ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต กรรมการสภามหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือให้การด าเนินงาน
ปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้ ศาสตราจารย์ณรงค์ สาริสุต กรรมการ                
สภามหาวิทยาลัย ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาเลือกสรรผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๒ เพ่ือด าเนินงานต่อไป  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การให้ปริญญา
กิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2539 ในส่วนขององค์ประกอบและการแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรฯ โดยเห็นสมควรให้            
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกสรรฯ โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
คนหนึ่งเป็นประธาน  และคณะกรรมการเลือกสรรฯ ส่วนที่เหลืออาจประกอบด้วย อธิการบดี ประธานสภาอาจารย์ 
และผู้แทนคณบดีในสาขาที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเสนอให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ เป็นต้น และให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงนามในค าสั่งต่อไป ทั้งนี้ เพ่ือเป็นไปแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมถึงวิทยากรในภารกิจต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว ๐๒๓๓.๑(๑.๒๐)/ว ๗๔๐           
ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  
                มติที่ประชุม... 



๕๖ 
  

   มติที่ประชุม   มอบมหา วิทยาลั ยด า เนิ นการตามข้ อ เ สนอแนะ เพิ่ ม เ ติ มของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 

 

    ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล  
         ประจ าปี ๒๕๖๓ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย รางวัลรัตโนบล พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๕ วรรคสอง ก าหนดให้ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือ
วิธีการ ที่เป็นผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นผู้ก าหนด โดยให้ท าเป็น
ประกาศของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจาณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒  เพ่ือด าเนินงานรางวัล
รัตโนบลของมหาวิทยาลัยนั้น  
  มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๕ มีมติเห็นชอบการเสนอชื่อเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้
สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้แก่ ๑) รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ 
(กรรมการสภามหาวิทยาลัย)  ๒) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ (กรรมการสภามหาวิทยาลัย) และผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน ได้แก่ ๑) คณบดีคณะบริหารศาสตร์  ๒) คณบดีคณะนิติศาสตร์  
 ทั้งนี้ ตามหนังสือประทับตรา ที่ อว ๐๒๓๓.๑(๑.๒๐)/ว ๗๔๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งแนวปฏิบัติสรุปได้ว่า “นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ                      
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อาจได้รับแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมทั้ง
วิทยากร ในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานทางวิชาการ โดยมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม หรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใดได้ แต่ไม่อาจได้รับการแต่งตั้งจาก
อธิการบดีไปเป็นประธานกรรมการหรือกรรมการ รวมทั้งวิทยากร ในงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเรียนการสอน                
การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และภารกิจด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการได้ ” จึงเสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ และรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัต
โนบล ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือให้การด าเนินงานรางวัลรัตโนบล ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ต่อไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ และ                       
รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยทั้ง ๒ ท่าน ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล ประจ าปี ๒๕๖๓ เพ่ือด าเนินงานต่อไป 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย รางวัลรัตโนบล 
พ.ศ. 2551 ในส่วนขององค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผู้สมควรได้รับรางวัลรัตโนบล โดยเห็นสมควรให้                         
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ แล้วเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
หรือให้ความเห็นชอบ  
 

   มติที่ประชุม   มอบมหา วิทยาลั ยด า เนิ นการ ตามข้ อ เ สนอแนะ เพิ่ ม เ ติ มของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 
               ๔.๒.๓  ขออนุมัติ... 



๕๗ 
  

    ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๒๗ คน 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน

นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๘๒๗ คน 
จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 

๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 
  ๑.๑ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

  (๑) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑ คน 

 

๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๑๑  คน  ดังนี้ 
  ๒.๑ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
  ๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 

  ๒.๓ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๑ คน 

  ๒.๔ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑ คน 

  ๒.๕ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๔ คน 

๓. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๘๑๔  คน  ดังนี้ 
  ๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
(๒) สาขาวิชา เคมี จ านวน ๖ คน 
(๓) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๓ คน 
(๔) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จ านวน ๔ คน 
(๕) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ คน 



๕๘ 
  

(๖) สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ คน 
๓.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๓๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๗ คน 
(๒) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๔ คน 
(๓) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์  วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน 
(๔) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๔ คน 
(๕) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๔ คน 

๓.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๔ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๙ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๓ คน 
(๔) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๔ คน 
(๕) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ คน 
(๖) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑๙ คน 

๓.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๔๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๒ คน 
(๒) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๒๗ คน 
(๔) สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๕ คน 
(๕) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จ านวน ๒ คน 
(๖) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๒ คน 
(๗) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๓ คน 

(๘) 
สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและ
วัฒนธรรมลาว จ านวน ๑ คน 

(๙) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๑ คน 
๓.๕ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๑๐๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ จ านวน ๑๐๗ คน 
๓.๖ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๕๑๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๑๐๗ คน 
(๒) สาขาวิชา การจัดการโรงแรม จ านวน ๙ คน 
(๓) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑๒๑ คน 
(๔) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๒๐ คน 
(๕) สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๘๗ คน 



๕๙ 
  

(๖) สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๑๑ คน 
(๗) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๕๗ คน 

๓.๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๓ คน 
(๒) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  วิชาเอกอนามัยชุมชน จ านวน ๓ คน 
(๓) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์  วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒ คน 

๓.๘ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๒๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๒๘ คน 

๓.๙ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๑๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๕ คน 
(๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๘ คน 
(๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๔ คน 

๓.๑๐ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ คน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน ๘๒๗ คน โดยจ าแนกเป็นส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๒ คน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
จ านวน ๑๑ คน และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๘๑๔ คน   

 

   มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
        ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  จ านวน ๑๕ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๘)   

          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ขออนุมัติครั้งที่ ๘) จ าแนกตามระดับและ
สังกัดดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๗ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน 
 
       ๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์… 



๖๐ 
  
 ๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๔  คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๓ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 

 ๑.๓ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  ศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ จ านวน ๒ คน 
 ๒. ระดับปริญญาเอก จ านวน  ๘  คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
 ๒.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เกษตรศาสตร์ วิชาเอก วิทยาศาสตร์การประมง จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน 

 ๒.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๔  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๒ คน 

 ๒.๔ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  ๑ คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท               
จ านวน ๗ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๘ คน  รวมทั้งหมดจ านวน ๑๕ คน (ขออนุมัติครั้งที่ ๘)  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๕  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ 
      พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลงวันที่ ๑๗ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามเสนอทุกราย จ านวน ๑๐ ราย ไม่มีรายชื่อศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์- 
                วราวุธ... 



๖๑ 
  
วราวุธ  สุมาวงศ์ ในประกาศส านักนายกรัฐมนตรีดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ -          
สุมาวงศ์ ด ารงต าแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ จึงมีความจ าเป็นต้องเสนอชื่อแต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทดแทนเพ่ือปฏิบัติหน้าที่พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มอบหมาย 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ สภามหาวิทยาลัย มีอ านาจและ
หน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มีอ านาจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

(๑) วางนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

(๓) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร 
(๖) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยก าหนด    

        (๑๑) แต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเรื่องหนึ่งเรื่องใด หรือเพ่ือมอบหมายให้
ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใด อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อนเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   ตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และตามหนังสือบันทึกข้อความส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                             
ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๘๕๓ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ แจ้งว่า “คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีมติให้
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษาในระดับปริญญาเอก ควรมีคณะกรรมการหรือสภาวิชาการ ท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบัน ซึ่งต้องสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและหลักเกณฑ์หรือแนวทางที่เกี่ยวข้องเพ่ือเสนอสภาสถาบัน
พิจารณา” มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตามนัยดังกล่าวโดยรวมในการให้คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ทุกระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยด้วย มีองค์ประกอบได้แก่ มีกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธาน มีอธิการบดี มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ไม่น้อยกว่า ๔ คน และกรรมการภายใน ไม่เกิน ๓ คน                        
เป็นกรรมการ และมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นเลขานุการ  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

 

   มติที่ประชุม  อนุ มัติ  แต่งตั้ ง ให้ศาสตราจารย์ณรงค์   สาริสุต   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔  

 

  ๔.๒.๖  การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการ 
        พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแทนต าแหน่งว่าง 
            รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   ตามที่
สภามหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่ง     
                  สภามหาวิทยาลัย… 



๖๒ 
  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๘/๒๕62 ลงวันที่ 2๓ กุมภาพันธ์ ๒๕62 โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 
24 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 และมีอ านาจหน้าที่ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 
และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561  

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 
17 มิถุนายน 2563 ซึ่งส่งผลให้ประธานกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่างลง 
เนื่องจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 (1) และข้อ 6 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ พ.ศ. 2561                 
ที่ก าหนดไว้ว่า  

“ข้อ 5 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “กรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.ว.” 
ประกอบด้วย  

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

... 
ข้อ 6 นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
... 
(3) ขาดคุณสมบัติตามข้อ 5 ” 

 ประกอบกับ ข้อ 5 วรรคสี่ และวรรคห้า ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฯ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้คณะกรรมการมีวาระ
การด ารงต าแหน่งสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ                         
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ ให้ด ารงต าแหน่งแทน และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่ กรณีที่กรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน และ               
มีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่าห้าคน สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้ 

กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการแทนต าแหน่งว่าง 
โดยมีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564   

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัตแิต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แทนต าแหน่งว่าง โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 
 

    มติที่ประชุม  อนุ มัติ  แต่งตั้ ง ให้ศาสตราจารย์ณรงค์   สาริสุต   กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ แทนต าแหน่งว่าง โดยมีวาระ
การด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 

 
 
 

               ๔.๒.๗  คณบดี... 



๖๓ 
  
  ๔.๒.๗  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ลาออกจากต าแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้   
     ๑) ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค าสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด                              
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ด ารงต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ 
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
    ๒) ทั้งนี้ ในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต จะพ้น
จากราชการเนื่องจากอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้าราชการพ้นจากราชการเพราะเกษียณอายุราชการ ฉบับลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม      
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    ๓) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต มีหนังสือ
บันทึกข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๗.๑.๒/๖๔๑๔ ฉบับลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงอธิการบดี แจ้งว่า มีความประสงค์
ขอลาออกจากต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เนื่องจากตนเองเกษียณอายุราชการ โดยให้มีผลตั้ งแต่วันที่ 
๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทั้งนี้ อธิการบดีพิจารณาแล้วไม่ขัดข้องในการลาออกจากต าแหน่งดังกล่าว                        
จึงขอน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต ต าแหน่ง คณบดี                    
คณะวิทยาศาสตร์ ลาออกจากต าแหน่งด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓               
เป็นต้นไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเ พ่ือพิจารณา  อนุมัติการลาออกจากต าแหน่งคณบดี                                                 
คณะวิทยาศาสตร์ ด้วยเหตุเกษียณอายุราชการ ตามความประสงค์ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

         ๔.๒.๘  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต  ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2560 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 (เอกสารหมายเลข ๑) นั้น เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่             
1 ตุลาคม 2563  เป็นต้นไป  จึงขออนุมัติลาออกจากต าแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ซึ่งตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕6๑ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)              
พ.ศ. 2562 ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีไม่น้อยกว่า  
๙๐ วัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ 
แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เว้นแต่มีผู้ตอบรับการ
ทาบทามเพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้เสนอชื่อต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเท่าที่มี 

ดั งนั้น  เพ่ือให้ เป็นไปตามที่ ก าหนดดั งกล่ าวข้างต้น  กองการเจ้ าหน้าที่  ส านั กงานอธิการบดี   
จึงขอเสนอที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 

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

      ๒)  อธิการบดี… 



๖๔ 
  

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

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

๔)  ประธานสภาอาจารย์        เป็นกรรมการ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี              
คณะวิทยาศาสตร์ 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ    ประธานกรรมการ 

         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง กรรมการ 
     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ๔. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการ  

     ประธานสภาอาจารย์    
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
         ๔.๓.๑  การปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
      (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะศิลปศาสตร์ ขอ
อนุมัติปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560 ซึ่งหลักสูตรนี้ได้จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เห็นชอบ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2542 โดยด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวการประชุม ครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2553 และส านักงาน
ปลัดกระทรวงส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) (สกอ. เดิม) ได้รับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 และด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร ครั้งที่ 2 ให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวการประชุมครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 และส านักงานปลัดกระทรวง
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว)  ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 และต่อมาได้ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรฯ ครั้งที่ 3 พร้อมทั้งปรับปรุงชื่อ 
              สาขาวิชา… 



๖๕ 
  
สาขาวิชาเป็น “การสอนภาษาอังกฤษ” ได้รับการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในคราวการประชุม              
ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 และส านักงานปลัดกระทรวงส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) ได้รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ  ในระบบ CHECO เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 
  การนี้ คณะศิลปศาสตร์ได้แจ้งตามหนังสือที่ อว 0604.9/4649 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 256๓  
เรื่อง ขอส่งข้อมูลการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 โดยสอดคล้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและ
การบริหารหลักสูตร พ.ศ. 2562 ในหมวดที่ 5 ข้อ 16 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชา               
ความว่า 16(3) หลักสูตรหรือสาขาวิชาไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานการอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในสาระส าคัญที่ไม่อาจแก้ไขได้หรือการแก้ไขนั้นไม่จ าเป็นและไม่เป็น
ประโยชน์ส าหรับคณะและมหาวิทยาลัย หรือหากเปิดด าเนินการต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อผู้เรียน และ 16(4) 
หลักสูตรหรือสาขาวิชามีเนื้อหาวิชาและผลลัพธ์ผู้เรียนที่ไม่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาก าลังคนของประเทศ หรือไม่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน แผนยุทธศาสตร์ชาติ หรือไม่เป็นไปตามนโยบายสภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย และมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามบทสรุปการขออนุมัติปิดหลักสูตร 
  คณะศิลปศาสตร์ จึงเสนอขอปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป                
แต่ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนกว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาในหลักสูตรจึงจะถือว่าเป็นการปิดหลักสูตรที่สมบูรณ์ ซ่ึงปัจจุบันมีนักศึกษาค้างในระบบ จ านวน 35 คน  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษา                                
ต้นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัยร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการบริหาร 

หลักสูตรดังกล่าว อันเนื่องมาจากภาระงานของอาจารย์ผู้สอนในกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ อัตราก าลัง และจ านวนนักศึกษา
ที่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดจ านวนมาก ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพในการบริหารจัดการหลักสูตร
ดังกล่าว  
 ๒. มอบคณะศิลปศาสตร์พิจารณาการเปิดหลักสูตรเพ่ือทดแทนหลักสูตรที่จะขอปิดหลักสูตรในครั้งนี้ 
โดยเร็ว เนื่องจาก สาขาวิชาดังกล่าวยังเป็นที่ต้องการของผู้เรียน   
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

            ๔.๓.๒  ขอเปิด... 



๖๖ 
  
     ๔.๓.๒  ขอเปิดรายวิชาใหม่ : รายวิชา ๑๗๐๒ ๑๐๒ ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup)  

   ๓(๒-๒-๕) เพื่อเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 
   บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  

         สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
              รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์            

ขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา ๑๗๐๒ ๑๐๒ ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ๓(๒-๒-๕) เพ่ือเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
เลือกของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้เลือกเรียนรายวิชาชีพเลือกท่ีหลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชาใหม่ ดังนี้  

ในปัจจุบันรัฐบาลมีการส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง Startup เนื่องจากมองเห็นว่าธุรกิจ Startup                 
เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาล ปัจจุบันโมเดลการสนับสนุนและพัฒนาระบบนิเวศของ 
Startup ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยว และปัจจุบันจะพบว่าธุรกิจ Startup สามารถเกิดได้ในทุก 
ๆ Sector เช่น ภาคการท่องเที่ยว ภาคการเงิน ภาคการแพทย์ ภาคการเกษตร รวมไปถึงที่เป็นภาคบริการ และ 
Internet of thing โดยมีเป้าหมายเพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Startup Nation หรือ การเป็น                    
Startup Hub ที่ใหญ่ที่สุดใน SEA  

การให้ความส าคัญกับการพัฒนาอย่างจริงจังของหน่วยงานภาครัฐ สามารถเห็นได้จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้มีการกล่าวถึงจุดเน้นและประเด็นหลักที่เป็นหัวใจของแผนเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนา              
ในทุกมิติ เพ่ือยกระดับศักยภาพของประเทศทุกด้าน ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจใหม่ เช่ น เศรษฐกิจฐาน
ชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Startup) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม และ
นอกจากนี้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความจ าเป็นในการสร้างและพัฒนา Startup เช่น เกษตรอัจฉริยะ 
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ และการสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ   

ดังนั้น เพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาประเทศสู่ประเทศ ๔.๐ เช่นเดียวกับประเทศอ่ืนๆ 
รวมทั้ง เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถให้แก่นักศึกษา ส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่
ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเห็นถึงความจ าเป็นของการเปิดรายวิชา Startup ในครั้งนี้  โดยมี
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) ดังเอกสารแนบท้าย 
          ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ           
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชา ๑๗๐๒ ๑๐๒                          
ธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup) ๓(๒-๒-๕) เพ่ือเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพเลือกของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 

               ๔.๓.๓  การปรับปรุง... 



๖๗ 
  

  ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๑ หลักสูตร  
      สังกัด คณะศิลปศาสตร์  
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์             
ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้  การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 

๑ หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙  

กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

๒ เมษายน  

๒๕๖๓ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
หลักสูตรและสามารถเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้กับ
นักศึกษาในหลักสูตร โดยปรับเพิ่ม 

นางสายสุนี ชัยมงคล  

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน สังกัด คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO 
ต่อไป 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ๒ หลักสูตร 

                                สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์  
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
และคณะพยาบาลศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ 
ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

               ล าดับที่... 



๖๘ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.
(สกอ. เดิม) 
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

๑ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๕ 
มกราคม 
๒๕๖๐ 

วันที่ ๒๖ 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

 (ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ 
ด ารงต าแหน่งเป็นคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ซึ่งมีภาระหน้าที่หลักในงานด้านการบริหาร ท า
ให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เต็ม
ความสามารถ จึงขอปรับเป็น นางเทียมมะณีย์ 
รัตนวีระพันธ์ แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

๒ หลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๔  

มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO แล้ว
(แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ
ของ สป.อว.)  

เนื่องจากนางสาวสุวภัทร นักรู้ก าพลพัฒน์ ขอ
ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงปรับเป็น
นางสาวณัฐสุดา คติชอบ แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ หลักสูตร ล าดับ
ต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) พิจารณา
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
   จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัด คณะวิทยาศาสตร์  
             รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะวิทยาศาสตร์              
ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ 
การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
               ล าดับที่... 



๖๙ 
  

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒๒  

กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่าง
บันทึกข้อมูล 

ในระบบ 
CHECO 

เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยน                   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย ไป
ประจ าในหลักสูตรอ่ืน  

จึงปรับเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญวิทย์       
มณีนิล แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัด คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้
เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) พิจารณารับทราบการ
ปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  ขอทบทวนการอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

              สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
คณะบริหารศาสตร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามรอบระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ๕ ปี               
(พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) และบันทึกในระบบ CHECO  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยมีประเด็นหลัก คือ ให้คณะบริหารศาสตร์ 
ตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากพบว่าผลงานทาง
วิชาของ นางสาวเคียงขวัญ อักษรวงศ์ นายธีนทัต โกศัลวิตร  นางสาววิชดา ลิวนานนท์ชัย  และนายอติชน  ทองปน               
ที่อาจารย์ได้รับการเผยแพร่ไม่ได้อยู่ในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๕๕) โดยผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่มีการเผยแพร่ก่อนสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ   
 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวมีรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร ๕ ปี (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  ซึ่งได้มีการ
ปรับปรุงในปี ๒๕๕๙  และใช้ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙  เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์หลักสูตร แต่ผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ทั้ง ๔ คนดังกล่าว ได้รับการตอบรับให้พิมพ์ในวารสาร ซึ่งจะเผยแพร่ในเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 
๒๕๖๐ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน 
               หลักสูตร… 



๗๐ 
  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระยะเวลา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะบริหารศาสตร์ จึงขอ
อนุมัติ เ พ่ิมเติมรายละเอียดมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้ งที่  ๑๐/๒๕๕๙                         
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จากเดิม “อนุมัติ” เป็น “อนุมัติหลักสูตรโดยให้มีผลตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐             
เม่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการผ่านการตีพิมพ์
เรียบร้อยแล้ว” เพ่ือให้สอดคล้องกับเวลาการตีพิมพ์ในวารสารของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  โดยรายละเอียดใน 
มคอ. ๒ และการด าเนินการตาม มคอ.2 ยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง 
 ในการนี้  ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงได้น าเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าว  
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยได้รับทราบ และให้น าเรื่องดังกล่าวเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
เพ่ือพิจารณาต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติเ พ่ิมเติมรายละเอียดในมติที่ประชุม                       
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/๒๕59 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เป็น “อนุมัติหลักสูตรโดยให้มีผล
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ เมื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการผ่านการตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว”  
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

   ๔.๔.๒  ข้อบังคับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา ดังนี้ 
๑) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้น าเสนอรายชื่อบุคคลต่อคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๒/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือขอความเห็นขอบในการแต่งตั้งให้เป็น
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านมาตรฐานการวิจัย 3 ชุด คือ 1) คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  2) คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  3) คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ทั้งนี้ 
เ พ่ือให้ เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ.  เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา แต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การออกข้อบังคับ ซึ่งตามความในข้อ 5.1.4 (6) ได้ก าหนดเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการไว้ว่า                         
“หากผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการท าการวิจัยในคนหรือสัตว์ ผู้ขอต าแหน่งจะต้องยื่นหลักฐานแสดงการ
อนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบันที่มีการด าเนินการ ” ประกอบกับมติที่ประชุมของ
คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับต าแหน่งทางวิชาการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษา ในการประชุม                              
ครั้งที่ 10/2561 ได้พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับผลงานทางวิชาการที่มีการใช้ข้อมูลจากการท าวิจัยในคนหรือสัตว์ เห็น
ควรให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 

(๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยของสถาบัน (คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน 
คนและคณะกรรมการพิจารณาการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์) โดยก าหนดหน้าที่และอ านาจ รวมทั้งความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนและครอบคลุม ตลอดจนวินิจฉัยว่าการท าวิจัยในคนหรือสัตว์ลักษณะใดที่ต้องยื่นเอกสารหลักฐาน
แสดงการขออนุญาต ตามท่ีก าหนดไว้ในประกาศของ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 ข้อ 5.1.4 (6) ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ 
 

     อ้างอิง... 



๗๑ 
  
อ้างอิงจากค าจ ากัดความของการวิจัยในคนและสัตว์ และแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ
อ้างอิงจากคณะแพทยศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะกรรมการดังกล่าว 

 (2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563  มีมติ 
เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติมเพ่ือเสนออธิการบดีลงนาม และ มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและน าเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
  (3) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ร่วมกับคณะกรรมการมาตรฐานงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จัดท า ร่าง 
ระเบียบการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรฐานงานวิจัย จ านวน ๓ ฉบับ และเสนอส านักงานกฎหมายและนิติการ 
พิจารณา และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๗ เมษายน 
๒๕๖๓ ที่ประชุมเห็นชอบ และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ ไขตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย น าหารือส านักงานกฎหมายและนิติการ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ต่อไป 
  (4) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ปรับแก้ไข ร่าง ระเบียบการบริหารจัดการเกี่ยวกับมาตรฐาน
งานวิจัย จ านวน ๓ ฉบับ ตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนอให้ส านักงานกฎหมายและนิติ
การพิจารณา โดยส านักงานกฎหมายและนิติการได้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพ่ือให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะและเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
   ๑. (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. .... 
   2. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการก ากับดูแล การเลี้ยงและการใช้สัตว์เพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. .... 
   3. ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการควบคุมความปลอดภัยชีวภาพ พ.ศ. .... 

                          

 มติที่ประชุม  มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ด าเนินการทบทวน (ร่าง) ข้อบังคับการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัย ทั้งสามฉบับ 
ร่วมกับ นายโกเมท ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป       

    ๔.๔.๓  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                          ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ประกาศให้คณะ/หน่วยงานให้ถือปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ว 
และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้เข้าศึกษาจ านวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับแผนการรับ และเป็นจ านวนที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา ปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินเข้าศึกษาต่อคืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ซึ่งตามระเบียบ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษา          
อ่ืน ๆ พบว่ามีอัตราที่ใกล้เคียงและสูงกว่า และที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้
ปรับค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายในอัตราที่ลดลง และอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิตให้มีอัตราที่เท่ากันทุก
หลักสูตร เพ่ือดึงดูดให้ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ได้รับความ 

  เห็นชอบ… 



๗๒ 
  
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๖๓ และส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบร่างระเบียบ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ได้พิจารณา
ร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
         1. แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….  ข้อ 2 เป็น  “ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป” 
         2 แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ….  บัญชีแนบท้าย 2 อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ข้อ ๘ โดยเพ่ิมข้อความ “กรณีท่ีแหล่งทุน
สนับสนุนค่าธรรมเนียมวิจัย ให้ใช้อัตราตามท่ีแหล่งทุนก าหนด” 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ  มอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

๔.๔.๔  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนการจัด 
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 

           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๒             
ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ได้ประกาศให้คณะ/หน่วยงานให้ถือปฏิบัติมาระยะหนึ่งแล้ว จากการปฏิบัติที่ผ่านมาพบว่า
มีประเด็นปัญหาในการปฏิบัติ   

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่เป็นการสมควร
ก าหนดระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .... ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาใคร่ขอน าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วาระพิเศษ              
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓  และส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบร่างระเบียบ และนายโกเมท -             
ทองภิญโญชัย ได้พิจารณาร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. .... 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
        ๔.๔.๕  การจัดท า... 



๗๓ 
  

  ๔.๔.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of  
 Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง  
 มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรฐั  
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ตามที่ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            
ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวส่งอาจารย์และนักศึกษามา
แลกเปลี่ยนในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ หน่วยจัดการเรียนการสอนจังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้เสนอข้อตกลงด าเนินโครงการกิจกรรมความร่วมมือทาง
วิชาการที่ทางกระทรวงการศึกษาและกีฬา รัฐบาลลาว ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) 
ภาย ใต้ โ ค ร งก า ร  Matching Scholarship of Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP)             
โดยกิจกรรมความร่วมมือฯ ได้แก่ การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต                
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดผ่านการสนับสนุน
งบประมาณจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ดังรายชื่อแนบท้ายบันทึกข้อตกลง ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรมดังกล่าว
ข้างต้นจักสามารถด าเนินการได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันและลงนามบันทึกข้อตกลงภายในเดือนมิถุนายน 
๒๕๖๓ แล้ว  

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ตรวจสอบ ปรับปรุงเนื้อหา แก้ไขภาษาให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ แปลบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นภาษาไทย และเสนออธิการบดีผ่านส านักงานกฎหมายและนิติการพิจารณาแล้ว โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วาระพิเศษ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติ
เห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลง และยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาของหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) จ านวน ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา เป็นจ านวน ๔ ภาคการศึกษา คิด
เป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการ
อนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ 
ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ใน
การนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดท า
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน   มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว  
ชื่อผู้ประสานงาน Mr Anongsack MAHAVONG ต าแหน่ง หัวหน้ากองวิเทศสัมพันธ์ 
อีเมล   skulaos@gmail.com, anongsackm@yahoo.com 

            

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching Scholarship of Second Strengthening 

Higher Education Project (SSHEP) ระหว่าง มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต (SKU) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU) ราชอาณาจักรไทย 

๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินการตามโครงการ Matching Scholarship of Second Strengthening Higher 
Education Project (SSHEP) ในการสนับสนุนการศึกษา  

 
       ๓. ข้อตกลง… 



๗๔ 
  

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  
๓.๑ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมีผลนับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงและลงนามบันทึกข้อตกลง 

โดยผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่าย ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๓.๒ โครงการ SSHEP จะมอบทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนซึ่งเป็นนักวิชาการจาก มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต  

เพ่ือศึกษาต่อในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยผู้รับทุนต้อง
ส าเร็จการศึกษาภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ หากไม่สามารถส าเร็จการศึกษาตามก าหนด มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต
จะจัดสรรเงินเพ่ือครอบคลุมค่าใช้จ่ายเต็มจ านวนตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนศึกษาเกินระยะเวลาปกติตามโครงสร้าง
หลักสูตร (รายชื่อผู้รับทุนดังเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลง) 

๓.๓ โครงการ SSHEP จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศ ค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียน และ 
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษา 

๓.๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะส่งผลการศึกษาแจ้งมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขตทราบทุกสิ้นภาคการศึกษา  
๓.๕ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ (๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x ๔  

ภาคการศึกษา คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท) 
๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ Dr Soulinhong XAYKOSY ต าแหน่ง ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

สะหวันนะเขต  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
๑. กา รจั ดท า บั นทึ ก ข้ อตกล งคว ามร่ ว มมื อ โ ค ร งก าร  Matching Scholarship of Second 

Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ระหว่ า ง  มหาวิทยาลั ยสะหวั นนะ เขต  ( Savannakhet 
University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย 
   ๒. ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติตลอดระยะเวลาของหลักสูตรวิทยาศาสตร 
มหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) จ านวน ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษา x ๔ ภาคการศึกษา  คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน  
๓๔,๐๐๐ บาท 
 

มติที่ประชุม ๑. อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ Matching 
Scholarship of Second Strengthening Higher Education Project (SSHEP) ร ะห ว่ า ง  มห า วิ ทย า ลั ย                
สะหวันนะเขต (Savannakhet University) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย 

 ๒. อนุมัติยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติตลอด
ระยะเวลาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาฟิสิกส์) จ านวน ๘,๕๐๐ บาทต่อภาคการศึกษาเป็น
ระยะเวลา ๔ ภาคการศึกษา  คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๓๔,๐๐๐ บาท จ านวน ๑ ราย กรณี นางสาวแตน  กิ่งกันยา  
 

๔.๔.๖  การจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่องโครงการพัฒนาอุดมศึกษา  
    ระหว่าง มหาวิทยาลัยพระตะบอง (University of Battambang)  

       ราชอาณาจักรกัมพูชา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย 
       ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ตามท่ี มหาวิทยาลัยพระตะบอง (University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย 

เครือข่าย… 



๗๕ 
  
เครือข่ายทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งผู้แทนมาเจรจาหารือความเป็นไปได้ในการวางแผนจัดท า
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามงบประมาณที่ทางรัฐบาลกัมพูชาได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
ธนาคารโลก (World Bank) ต่อมา มหาวิทยาลัยพระตะบอง ได้ประสานงานผ่านมายังส านักงานวิเทศสัมพันธ์ เมื่อปลาย
เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เพ่ือเสนอร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่องโครงการพัฒนาอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัย
พระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ราชอาณาจั กรไทย โดยระบุรายละเอียดโครงการ
กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการหลากหลาย อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านสัตวศาสตร์และ                        
ด้านการแปรรูปอาหาร การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของบุคลากรของมหาวิทยาลัยพระตะบอง ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี การฝึกอบรมให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยพระตะบอง และการแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาของทั้ง
สองฝ่าย  ซึ่งมหาวิทยาลัยพระตะบองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินกิจกรรมทั้งหมด ทั้งนี้ การด าเนินกิจกรรม
ดังกล่าวข้างต้นจักสามารถด าเนินการได้ต่อเมื่อทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงร่วมกันและลงนามบันทึกข้อตกลงภายในเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๓ แล้ว 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงเร่งประสานคณะเกษตรศาสตร์เพ่ือหารือและขอความคิดเห็นในรายละเอียด
กิจกรรมต่าง ๆ และได้ประสานมหาวิทยาลัยพระตะบองเพ่ือขอปรับปรุงเนื้อความตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะ จากนั้น จึงจัดส่งร่างบันทึกข้อตกลงที่คณะเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยพระตะบองเห็นพ้องกันแล้วเสนอ
อธิการบดีผ่านส านักงานกฎหมายและนิติการให้พิจารณาลงความเห็นในเบื้องต้น ส านักงานกฎหมายและนิติการ
พิจารณาและมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพ่ิมเติมเนื้อความในร่างบันทึกข้อตกลง โดยอธิการบดีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อคราวประชุม                  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ วาระพิเศษ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกต่างประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี และ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามล าดับ จึงจะสามารถจัดท าบันทึกข้อตกลงได้ ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดประกอบการ
พิจารณาดังต่อไปนี้ 

 

ชือ่หน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน    มหาวิทยาลัยพระตะบอง (University of Battambang) ราชอาณาจักรกัมพูชา  
ชื่อผู้ประสานงาน Dr. SREAN Pao ต าแหน่ง คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และการแปรรูปอาหาร 
อีเมล   pao.srean@ubb.edu.kh 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง โครงการพัฒนาอุดมศึกษา 
๒. วัตถุประสงค์ เพ่ือด าเนินกิจกรรมในโครงการพัฒนาอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยพระตะบอง เพ่ือเริ่มด าเนินการตามความร่วมมือในด้าน   
ต่าง ๆ ที่ตกลงร่วมกันไว้ และเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสนับสนุนด้านความรู้เฉพาะทาง
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยพระตะบอง 
 
 

       ๓. ข้อตกลง… 
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๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย  
๓.๑ ข้อตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายมีผลนับจากวันที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงและลงนามบันทึกข้อตกลง

โดยผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่าย ไปจนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
๓.๒ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยพระตะบอง สาขาสัตวศาสตร์  

สาขาพืชสวน และสาขาการแปรรูปอาหาร  
 ๓.๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพระตะบองเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาการแปรรูปอาหารของมหาวิทยาลัยพระตะบอง และด าเนินการ
ส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 ๓.๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่บุคลากรของ มหาวิทยาลัย 
พระตะบอง  

 ๓.๕ มหาวิทยาลัยพระตะบอง จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินกิจกรรมตามท่ีระบุในบันทึก 
ข้อตกลงทั้งสิ้นเต็มจ านวนแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในขณะที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จักสนับสนุนในด้านความรู้
และวิชาการ  
    ๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  
  ๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ H.E. Sieng Emtotim ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระตะบอง  
       ๖. ผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ เรื่องโครงการพัฒนาอุดมศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยพระตะบอง ราชอาณาจักรกัมพูชา กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ราชอาณาจักรไทย  

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  การด าเนินการทางวินัยกับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  ๖.๒  รายงานผลการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และพิจารณาเลือกรายช่ือ 
           ผู้สมควรได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย 

  อุบลราชธานี 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 

                   เลิกประชุม… 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๔.0๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................     ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)      (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 


