
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๘/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  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 
   - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๕ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๐. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๒. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๖. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๘. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๙. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
                    - คณะกรรมการ... 



๒ 
  

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๒๐. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๑. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๕. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
6. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
7. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
8. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
9. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน 
  งานวิจัย 
๑0. รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์  แหลมคม (แทน) คณบดคีณะเกษตรศาสตร์ 
๑1. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑2. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑3. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑4. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑5. นายภาคภูม ิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๑6. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๑๕ ท่าน  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔ ท่าน และมาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒ ท่าน  
ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑6 ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดับ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
                     ระเบียบวาระท่ี 1... 



๓ 
  
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. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ 
             

 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  การขอให้เร่งรัดให้มีประมวลจริยธรรม 
     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหนังสือที่ อว 0233.1(1.22)/ว 897  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  เรื่อง ขอให้
เร่งรัดให้มีประมวลจริยธรรม ด้วยพระราบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๒๐ ก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน 
 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือให้การจัดการ
อุดมศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษา
เร่งรัดจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียนต่อไป ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ แจ้งมาในข้างต้น 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๔  นโยบายจากประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามนโยบายจากศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ

อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมคนใหม่ จึงขอแจ้งนโยบายดังกล่าวต่อ 
 

      คณะกรรมการ... 



๔ 
  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือจักได้ทราบนโยบายด้านต่างๆ และน าไปศึกษา 
พิจารณาด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายด้านต่างๆ ต่อไป โดยมีเนื้อหาสรุป ดังต่อไปนี้ 

1) สถาบันอุดมศึกษาควรเน้นผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ประเทศได้จริงคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)               
มุ่งสู่ 5 Flagships (2563 - 2566) 

(1) การเร่งสร้างพัฒนาก าลังคนของประเทศ : ผ่านกลไกงบประมาณของประเทศ เป็นตัวขับเคลื่อนและ
หยุดหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ 

(2) การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย : มุ่งสร้างความเป็นเลิศเฉพาะของแต่ละมหาวิทยาลัย ไม่กระจัดกระจาย
การใช้ทรัพยากร 

(3) การขับเคลื่อนความเป็นสากล : มุ่งรับนักศึกษาต่างชาติให้มากขึ้น ยกระดับความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัย (ตามเกณฑ์ของ UNESCO) เพ่ือดึงดูดนักศึกษาต่างชาติ 

(4) การจัดท าและใช้ฐานข้อมูลการอุดมศึกษา : ใช้ระบบ TCAS เป็นฐานและน าไปสู่การผลิตก าลังคนแบบ 
demand driven ของระบบอุดมศึกษา 

(5) การยกระดับธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยต้องกล้าที่จะท าให้เกิดธรรมาภิบาลใน
สถาบันของตนเอง 

2) มหาวิทยาลัยต้องมองไปข้างหน้า โดยเฉพาะ trend ใหม่ๆ เช่น digital transformation, digitization  
แล้วปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลง เตรียมพัฒนาบัณฑิตไม่ให้จบไปตกงาน ช่วยประเทศในการ upskill reskill หรือ 
สร้าง new skill ที่จ าเป็นในยุคใหม่ (new normal) 
 3) มหาวิทยาลัยมีศักยภาพสูงมาก ดูได้จากการปรับตัวที่รวดเร็วในช่วงการระบาด covid ที่ผ่านมา เพียงแต่
เราต้องมีความตั้งใจ (change mindset) จึงจะผ่านวิกฤติไปได ้
 4) วิกฤต covid จะอยู่กับคนไทยไปอีกนานอย่างน้อย 1 - 2 ปี จนกว่าจะมีวัคซีนที่ใช้ได้จริงในปริมาณมาก
พอ สิ่งที่เกิดข้ึนมากทันทีท่ัวโลกคือ 

(1) Deglobalization : แต่ละประเทศแยกออกจากกันมากกว่าเดิม 
(2) Digitization : เทคโนโลยีการสอน การประชุม การท างานแบบใหม่ 
(3) Corporate consolidation : ลดต้นทุน ลดก าลังคน จ้างเหมา freelance ท างานออนไลน์ 

 5) อุดมศึกษาในยุคหลัง covid มี 3 หลัก (1) ความปลอดภัย (2) non crowded (3) Education equality 
โดยมหาวิทยาลัยต้องปรับตัวเพ่ือมุ่งพัฒนา student satisfaction, quality standard และการสร้างคุณค่าและการ
ประเมินผล 
 6) New trends in Post COVID Era 

(1) Social distancing 
(2) Digital online platform 
(3) Trandisciplinary curricular 
(4) Entrepreneurship 
(5) Trandformative learning 
(6) Future skills and new behavioral mindsets 
(7) Experiencial based learning and lifelong learning 

 7)  Graduates of the future: global citizens, work ready, entrepreneurship, skilled, flexible, 
innovate, lifelong learner, collaborate and communicate with others. 
 
 
                 8) มหาวิทยาลัย… 



๕ 
  
 8) มหาวิทยาลัยควรเลิกมุ่ งเป้าให้ปริญญา ต้องไปเน้น personalize higher education ที่มุ่ งสร้าง 
innovation and value creation โดยสร้างก าลังคนมีองค์ประกอบคุณภาพทั้งสามด้าน ความรู้ ทักษะความสามารถ 
และคุณธรรม 
 9) มหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้ร่วมผลิตกับภาคประกอบการ blended online-offline เพ่ือสร้างผู้น าการ
เปลี่ ยนแปลง  ป รั บหลั กสู ตรทั้ ง หมด เป็ น  competency based ที่ เ ป็ น  modular systems ข้ ามคณะข้ าม
มหาวิทยาลัย  ปรับการประเมินผลให้เป็นฐานสมรรถนะ เน้นการพัฒนาอาจารย์เพ่ือสามารถสอนสิ่งที่โลกต้องการ 
ท างานร่วมกันข้ามมหาวิทยาลัยให้มากข้ึนเพื่อปฏิรูปอุดมศึกษาไปด้วยกัน 

10) การขับเคลื่อนการปฏิรูปต้องอาศัย University-workplace engagement, Career development, 
Employtability competency 

11) เสนอให้ทุกหลักสูตรของทุกมหาวิทยาลัยต้องเป็น CWIE: Coorporative and Work Integrating 
Education เท่านั้น โดยผ่านกลไกงบประมาณในการขับเคลื่อน (พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 
35) 

12) สัดส่วนผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาไทยยังไม่สมดุลกับความต้องการของประเทศ มหาวิทยาลัยต้องมอง
เป้าหมายใหม่คือคนวัยท างาน 38 ล้านคน โดยสร้างการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย (สัดส่วนผู้สูงอายุ ปี  พ.ศ. 2558 
(14 %) ป ีพ.ศ. 2568 (19.8%) และปี พ.ศ. 2578 (25.1%) ช่วย reskill คนสูงอายุเพื่อกลับมาท างานในระบบเพ่ือ
ลดการพึ่งพาลูกหลาน และอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

13)  University 4.0 มี  5 ปั จ จั ย  speed flexibility adaptability resilience agile โ ด ยต้ อ ง อ าศั ย                         
(1) Data มีข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ (2) Insight รู้จักตัวตน และ (3) Leadership วิสัยทัศน์ผู้น า —> Good university 
teaches; Great university transforms people. 

ส าหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายไว้ในการ
ประชุมรับมอบนโยบาย เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 คือ หน่วยงานจะต้องน าความรู้ไปช่วยประชาชน  โดยเฉพาะใน
ชนบท ในการพัฒนาความเป็นอยู่ สุขอนามัยของประชาชนให้ดีขึ้น  และได้ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์แบ่งออกเป็น 4 
เสาหลักไว้ ดังนี้  

๑) เรื่องการสร้างบุคลากรของประเทศให้มีศักยภาพและมีความสามารถในการแข่งขัน  
๒) เรื่องการวางรากฐานยกระดับนิเวศการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและภาคธุรกิจให้เข้มแข็ง  
๓) เรื่องการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้สนับสนุนการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ  
๔) มหาวิทยาลัยเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๕   แนวทางการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์
(Pilot Plant) 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  เมื่อวันพุธที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๓  ได้มีโอกาสไป 
ร่วมงานเปิดโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ Pilot Plant ของมหาวิทยาลัยเป็นโรงงานต้นแบบการ
ผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งในพิธีเปิดดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
อุบลราชธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ใกล้เคียง และหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องมาร่วมในพิธีเปิดอาคารดังกล่าวด้วย   
 

   เนื่องจาก... 



๖ 
  
เนื่องจาก Pilot Plant นี้เป็นมีลักษณะที่เป็นโรงงานที่มีการน าเนื้อสัตว์มาแปรรูป และอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงาน
หลังที่ 2 และ 3 ที่จะขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีแผนการ
ด าเนินงานที่จะผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืน เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผักและผลไม้  รวมทั้งสมุนไพรที่จะ
ผลิตเป็นอาหารเสริมในอนาคต เป็นต้น โดยในเบื้องต้นได้ปรึกษาหารือกับ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้าน
กฎหมายของสภามหาวิทยาลัยในประเด็นว่ารูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการ และจัดท าระเบียบ กฎเกณฑ์
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของโรงงานต้นแบบ รวมไปถึงระเบียบเกี่ยวกับการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือให้
การด าเนินงานของโรงงานต้นแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
   

  ที่ประชุมมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดรูปแบบการบริหารจัดการหน่วยงานดังกล่าวในรูปแบบเสมือนกึ่ง

วิสาหกิจ ที่มีท้ังด้านการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือการผลิต และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได ้ซ่ึงต้องมีระเบียบเพื่อการบริหาร
งบประมาณและค่าใช้จ่ายของตนเอง ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดตั้งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดีไปพลางก่อน 
เพ่ือท าหน้าที่ในการบริหารจัดการโรงงานต้นแบบดังกล่าว โดยก าหนดระยะการด าเนินการจัดตั้งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะ
ที่ 1 เป็นระยะการจัดตั้ง โดยก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการที่ชัดเจน และด าเนินการในรูปแบบการบริหาร
จัดการในลักษณะโครงการ อีกทั้งจัดท าระเบียบว่าด้วยการบริหารงานเสมือนเป็นหน่วยงาน ที่สามารถด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ได้เอง เช่น งานด้านการเงิน ทั้งในการรับ-จ่ายเงินและเก็บรักษาเงิน งานด้านสารบรรณ เป็นต้น ทั้งนี้ จักต้องอยู่
ภายใต้การก ากับ ควบคุม และตรวจสอบการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด  ครั้นเมื่อการด าเนินระยะที่ 1 สิ้นสุดลง จึงเข้าสู่
การด าเนินงานระยะที่ ๒ โดยจัดตั้งเป็นหน่วยงานในสังกัดส านักงานอธิการบดี โดยมีการแบ่งหน่วยงานภายในเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เป็นงานประจ าต่างๆ และ/หรือ หน่วยงานภายในที่ด าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ โดยมีระเบียบในการบริหาร
จัดการของตนเอง ซึ่งหลักการดังกล่าวนี้อาจประยุกต์ใช้กับ คณะ/วิทยาลัย ที่ต้องการการแบ่งหน่วยงานภายในในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ  

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินงานของโรงงาน
ต้นแบบฯ โดยคณะท างานอาจจะอยู่ภายใต้สภามหาวิทยาลัย เพื่อสภามหาวิทยาลัยจักไดร้ับทราบผลการด าเนินงานเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานดังกล่าวในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 

๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณากฎหมายที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของอาคารดังกล่าว เช่น กฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสาธารณสุข กฎหมายที่เกี่ยวกับอาชีวอนามัย ที่จะต้องด าเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กฎหมายที่เกี่ยวกับภาษี เป็นต้น เพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ศึกษาแนวทางการ
ป้องกันการรับผิดต่อบุคคลที่น าผลิตภัณฑ์ที่มหาวิทยาลัยรับจ้างผู้ประกอบการในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วย 

๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ Startup ชุมชน
ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชนในการเช่าใช้ครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในอาคารเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในอาคารแล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้จากการด าเนินงานของอาคาร
ดังกล่าวด้วย 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
         
 
                 ๑.๒  เรื่องแจ้ง... 



๗ 
  
 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 กิจกรรมต่ างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

๑.๒.๒  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ 
    นวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ระหว่าง  
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

      นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ ด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียนเชิญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยอธิการบดีได้มอบหมาย ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดีด าเนินการตามขั้นตอนการขอ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ  

ส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบแล้วแจ้งว่าเนื้อความในบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวไม่ได้มีเนื้อหาที่ขัดแย้งต่อกฎหมายหรือท าให้มหาวิทยาลัยต้องเสียเปรียบหรือรับภาระเกินสมควร แต่ในข้อ ๓ 
ค่าใช้จ่ายที่ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เสนอปรับปรุงนั้น ควรแก้ไขเนื้อความ จาก "และเมื่อหารือแล้ว
ให้ก าหนดรายละเอียดงบประมาณ รายได้ ความเป็นเจ้าของและการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นสัญญา
ก่อนการด าเนินการ" เป็น "และเมื่อหารือแล้วให้ก าหนดรายละเอียดงบประมาณ รายได้ ความเป็นเจ้าของและการใช้
ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนการด าเนินการ"  

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนามซึ่งจะมีการก าหนดในภายหลัง ในการนี้  

            ส านักงาน… 



๘ 
  
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงาน
อธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ชือ่หน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โทรศัพท์   ๐ ๒๒๘๑ ๕๙๕๕ ต่อ ๒๓๐ 
โทรสาร  ๐ ๒๖๒๙ ๙๐๙๐ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and  

Innovation Center: AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. วัตถุประสงค ์

๒.๑ เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
๒.๒ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรม รวมทั้งเครื่องจักรกลเกษตร 
๒ .๓  เ พ่ื อ เ ป็ น ศู น ย์ อบ รมบ่ ม เพ า ะ เ กษตรกร  ผู้ น า ส ถ าบั น เ กษตรกร  Smart Farmer, Young  

Smart Farmer, STARTUP เกษตร และ SME เกษตร ภายในจังหวัด  
๒.๔ เพ่ือผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป  

และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ 
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   

 ๓.๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดให้มีที่ตั้งศูนย์ AIC ในบริเวณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ให้เป็นสถานที่ ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งอบรมบ่มเพาะเทคโนโลยีทางการเกษตร ภูมิปัญญาด้านการเกษตร 
และนวัตกรรมทางการเกษตร และเป็นศูนย์กลางในการให้บริการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเชื่อมโยงความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และเกษตรกร 

๓.๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะมีการแต่งตั้งผู้ประสานงานของทั้งสอง
ฝ่ายเพ่ือด าเนินการก าหนดวิธีการปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ AIC เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของความร่วมมือฉบับนี้ 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ไม่ได้ก าหนดไว้  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ต าแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้ง 
ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                         

   มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
           ๑.๒.๓  การจัดท า...
        



๙ 
  

  ๑.๒.๓  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงาน 
   คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเรียน
เชิญเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยอธิการบดีได้มอบหมาย ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ประสานและด าเนินการตามขั้นตอนการขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างหน่วยงานภายในประเทศ  

ส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบแล้วมีความเห็นเบื้องต้นเห็นควรแก้ไข
เนื้อความในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการเสนออธิการบดี
พิจารณาลงนามในหนังสือเพ่ือน าส่งผลการพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไปยังส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และได้ประสานติดตามภายหลังได้ความว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมผลการพิจารณาจาก
สถาบันอุดมศึกษาแห่งอ่ืนด้วย ต่อมา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงได้ส่งหนังสือแจ้งมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือให้ทราบการ
ปรับเปลี่ยนก าหนดการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จากเดิมวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๕ 
มกราคม ๒๕๖๔  

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ  
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้วนั้น ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณา
และข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โทรศัพท์  ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๐ 
อีเมล  pcshcenter@gmail.com 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความร่วมมือ

ทางวิชาการร่วมกันในการเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยงให้กับกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอ่ืน ๆ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 

 
 
                ๒.๓ เพ่ือพัฒนา… 

mailto:pcshcenter@gmail.com


๑๐ 
  

๒.๓ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และการบริการทางด้านวิชาการให้กับผู้เรียน ครู และบุคลากร ของ
กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  
 ๒.๔ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรม ทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและวิศวกรรมของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนอ่ืนๆ ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒.๕ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย
และโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความเหมาะสม 

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
     ทั้งสองฝ่ายต่างตกลงท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการเป็นมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง โดยตกลง

ความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ดังนี้  
๓.๑ การพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีทักษะและความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาเพ่ือเป็น

นักวิจัย นักประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรในอนาคต  
๓.๒ การพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรของโรงเรียนให้สามารถจัดการศึกษา จัดการเรียนการ

สอน การวัดผลและประเมินผล การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  
วิศวกรรมศาสตร์และด้านอื่นๆ ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังโรงเรียนในพื้นที่
บริการต่อไปได้   

๓.๓ การสนับสนุนการฝึกทักษะการวิจัยและกิจกรรมที่เก่ียวข้อง  
๓.๔ การสนับสนุนผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรและแหล่งเรียนรู้  
๓.๕ การสนับสนุนความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพของโรงเรียนและนักเรียน อาทิ การศึกษาวิจัย

เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญตามบริบทพ้ืนที่ เป็นต้น  
๓.๖ การเพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรียนและการจัดโปรแกรม โครงการเรียน

ล่วงหน้า (Advanced Placement Program) 
๓.๗ การสรรหาและคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เข้าศึกษา

ต่อในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 
๓.๘ สนับสนุนการจัดโปรแกรมการเรียนเฉพาะทาง (Honors Program) และ โครงการเรียนล่วงหน้า 

(Advanced Placement Program) ในมหาวิทยาลัย 
 ๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม  วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ 
   ๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย   คือ นายอ านาจ วิชยานุวัติ ต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 ๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเร่งด าเนินโครงการเรียนล่วงหน้า (Advanced Placement Program)  

ที่อยู่ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นการเพ่ิมโอกาสในระดับอุดมศึกษาของ
นักเรียนแล้ว มหาวิทยาลัยยังจะสามารถคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเข้าศึกษาในระอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้อีก
ทางหนึ่งด้วย 

       มติที่ประชุม...        



๑๑ 
  
  มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

  ๑.๒.๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 

                  นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ตามที่ คณะนิติศาสตร์ ได้เสนอบันทึกต่ออธิการบดีเพ่ือขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ และอธิการบดีมีค าสั่งการมอบ
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์  ส านักงานอธิการบดี เป็นต้นเรื่องในการประสานงานและเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและได้มอบส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดีตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลง
ให้เป็นตามรูปแบบที่สภาก าหนด โดยเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติ
ราชการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) นั้น  

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนามซึ่งจะมีการก าหนดในภายหลัง ในการนี้ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติ
การ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ                   

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒. วัตถุประสงค์ 

 ๒.๑ เพ่ือประสานความร่วมมือ ด้านการศึกษา การจัดการเรียนการสอน และด าเนินกิจกรรมทางวิชาการ  
 ๒.๒ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับ 

ความต้องการของสถานประกอบการในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล  
๒.๓ เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
 ๓.๑ ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนด้านวิชาการ โดยมีความร่วมมือกันเพ่ือพัฒนาทางการศึกษา ได้แก่      

การฝึกอบรม การเรียนการสอน การจัดกิจกรรมทางการศึกษา และการศึกษาดูงาน 
      ๓.๒ ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการพัฒนาและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน 

วิชาการทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๓.๓ ทั้งสองฝ่ายจะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการจัดท า พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร           

การจัดการเรียนการสอนทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ๓.๔ อ่ืนๆ ที่แต่ละฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม    ไม่ได้ก าหนดไว้  
 

                     ๕. ผู้ลงนาม… 



๑๒ 
  

๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย      คือ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร ต าแหน่ง นายกสภาทนายความ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความใน 

พระบรมราชูปถัมภ์ มีข้อแก้ไข ดังนี้ 
๑) มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบวัตถุประสงค์ในข้อ ๑.๑ ที่ระบุว่า เพ่ือพัฒนาวิชาการและ

พัฒนาองค์กร... นั้น เนื่องจากองค์กรทั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์  มี
บริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้น ค าว่า “พัฒนาองค์กร” อาจส่งผลให้วัตถุประสงค์มีความคลาดเคลื่อนไปจากเจตนารมณ์ของ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
 ๒) ข้อ 2.1 คือ “การพัฒนาทางวิชาการ ได้แก่ การฝึกอบรม การเรียนการสอน การจัดกิจกรรม
ทางการศึกษา การศึกษาดูงาน และการฝึกงานด้านวิชาชีพ” 
   
 มติที่ประชุม         รับทราบ และมอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๑.๒.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี กับ ส านักงานศาลปกครอง 

     นายธีระศักดิ์ เชียงแสน ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ ตามที่ คณะนิติศาสตร์ ได้เสนอบันทึกต่ออธิการบดีเพ่ือขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ส านักงานศาลปกครอง และอธิการบดีมีค าสั่งการมอบส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เป็นต้นเรื่องในการประสานงานและเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และได้มอบส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงให้เป็นตามรูปแบบที่สภา
ก าหนด โดยเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อ้างอิงประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) นั้น  

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนามซึ่งจะมีการก าหนดในภายหลัง ในการนี้ 
ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิติ
การ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 

สรุปสาระ... 



๑๓ 
  
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

๑. ลักษณะ เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ส านักงาน 
ศาลปกครอง 

๒. วัตถุประสงค์ 
    ๒.๑ เพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าและสนับสนุนการพัฒนาในด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ การส่งเสริมด้านการวิจัยและการบริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัย การส่งเสริมด้านการอ านวยความยุติธรรมทางปกครอง การคุ้ มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชนของศาลปกครอง  

๒.๒ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของทั้งสองหน่วยงาน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
    ๓.๑ ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการศึกษา และการพัฒนาโครงการ

ศึกษา และพัฒนาทางวิชาการของหน่วยงานทั้งสอง ตามท่ีจะพิจารณาร่วมกัน 
 ๓.๒ ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน โครงการฝึกอบรม/สัมมนา 

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ ผู้ เชี่ยวชาญ ข้อมูลค าวินิจฉัย ต ารา หนังสือ และเอกสารวิชาการต่างๆ                  
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในทางทฤษฎีและทางปฏิบัติของทั้งสองหน่วยงาน 

    ๓.๓ ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม/โครงการอื่นๆ ที่หน่วยงานทั้งสองเห็นสมควร  
    ๓.๔ ทั้งสองฝ่ายจะให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากร และพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน

ให้แก่นักศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 (๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะจัดสรรอัตราจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งอัตราต่อโครงการส าหรับ

บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อจากส านักงานศาลปกครอง เพ่ือให้สิทธิในการเข้ารับการอบรมโครงการทางวิชาการของ
คณะนิติศาสตร์ที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและเป็นโครงการที่มีรายรับสูงกว่ารายจ่าย 
 (๒) ส านักงานศาลปกครอง จะให้การสนับสนุนในการศึกษาดูงานและฝึกงานของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม  ไม่ได้ก าหนดไว้  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย  คือ นายอติโชค ผลดี ต าแหน่ง เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

แผนการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ  
แผนการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างส านักงานศาลปกครอง กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๘  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ส านักงานศาลปกครอง 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ ส านักงานศาล
ปกครอง มีข้อแก้ไข ดังนี้ 
 
 
            ๑) มอบส านักงาน... 



๑๔ 
  

๑) มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์พิจารณาทบทวนและเพ่ิมเติมรายละเอียดในการถือครองกรรมสิทธิ์
ทรัพย์สินทางปัญญาอันเนื่องมาจากการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อ ๑.๒ ที่ก าหนดว่า “เพ่ือส่งเสริมด้านการวิจัย
และการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย” นั้น ให้มีความชัดเจนเพิ่มข้ึน 
   ๒) มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์พิจารณาทบทวนและตรวจสอบการก าหนดจ านวนคนที่จะได้รับ
สิทธิเข้ารับการอบรมโครงการทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ และการยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมของ
บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อจากส านักงานศาลปกครอง ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๒.๔ ว่า “ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดย
คณะนิติศาสตร์ จะให้สิทธิแก่บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อจากส านักงานศาลปกครองไม่น้อยกว่าหนึ่งคน ให้เข้ารับการ
อบรมโครงการทางวิชาการของคณะนิติศาสตร์ที่มีค่าใช้จ่ายไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทและเป็นโครงการที่มีรายรั บสูงกว่า
รายจ่าย” เนื่องจากการระบุจ านวนคนที่จะได้รับสิทธิฯ ควรก าหนดที่จ านวนคนมากสุดที่จะให้สิทธินั้นได้ และส าหรับ
การยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมของบุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อจากส านักงานศาลปกครอง นั้น รายได้จาก
การฝึกอบรมบริการวิชาการดังกล่าวเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องจัดเก็บตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ดังนั้น หากสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้แล้ว จะถือว่าสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติให้คณะนิติศาสตร์ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเข้าฝึกอบรมโดยทันที 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ และมอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๑.๒.๖  ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx ๒๐๐ รุ่นที่ ๗ 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  
ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ด าเนินโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx ๒๐๐ รุ่นที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนหน่วยงานที่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ให้น าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพขององค์การทางการศึกษาและกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษา                
มีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
ซึ่งมีหน่วยงานระดับคณะวิชา/สถาบัน ให้ความสนใจยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยรอบแรก จัดส่งโครงร่าง
องค์การ (OP) ไม่เกิน ๕ หน้า ผลลัพธ์ในหัวข้อ ๗.๑ – ๗.๕ ไม่เกิน ๕ หน้า และ หัวข้อ ๒.๒ และ หัวข้อ ๖.๑ รวมไม่เกิน 
๑๐ หน้า เพ่ือประกอบการพิจารณา ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่ง คณะ/หน่วยงาน เข้าร่วมโครงการฯ 
จ านวนทั้งสิ้น ๓ หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้มีหน่วยงานทั่ว
ประเทศที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนทั้งสิ้น ๘๗ หน่วยงาน จ าแนกเป็นหน่วยงานระดับสถาบัน ๔ หน่วยงาน 
หน่วยงานระดับคณะวิชา ๘๓ หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น(screening) จ านวน ๒๕ หน่วยงาน 
รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สป.อว. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือประเมินรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของหน่วยงานที่ผ่านการคัดกรอง (Screening)  โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของ
หน่วยงาน จ านวน ๖๐ หน้า โดยแบ่งเป็นโครงร่างองค์การ (OP) จ านวน ๑๐ หน้า และ หมวด ๑ – ๗ จ านวน ๕๐ หน้า 
โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 

- ระดับพัฒนาการของรายงานการประเมินตนเอง ตามพันธกิจของหน่วยงาน 
- จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวดหนึ่งเป็นศูนย์ 
- หมวด ๒ หมวด ๓ หมวด ๖ รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ ๗.๑ ต้องมีพัฒนาการไม่น้อยกว่า ๒๕ % 
- ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเอง รวมทุกหมวด ต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๒๐๐ 

คะแนน จึงจะด าเนินการตรวจเยี่ยม ณ สถานที่จริง 
 
                   ในการประชุม… 

http://www.edpex.org/2020/07/edpex200-7.html


๑๕ 
  

ในการประชุมคณะท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้วยเกณฑ์  EdPEx ของ สป.อว.                      
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ ๒๐๐ 
คะแนน มีจ านวน ๔ หน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

๑.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๒.  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
๓.  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
๔.  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

         

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ประกาศผลการพิจารณา โครงการ EdPEx ๒๐๐ 
รุ่นที่ ๗ 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ที่ประชุมแสดงความยินดีกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ผ่านการประเมินระดับ 

๒๐๐ คะแนนโครงการ EdPEx ๒๐๐ รุ่นที่ ๗  
 

   มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

  ๑.๒.๗  (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
           ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

         นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่  
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
  1) ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ได้ก าหนดแนวนโยบายแห่ง
รัฐเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในมาตรา 76 โดยก าหนดให้รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการ
ประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและรัฐพึงด าเนินการให้มี
กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมโดยกฎหมายดังกล่าวอย่าง
น้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการโดยมิชอบที่เป็นการก้า วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐนอกจากนี้ รัฐยังพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
  2) ในช่วงเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 มีการตราพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562เพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตาม มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวมีสาระส าคัญคือ เป็นกฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท า
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ และเพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมี
หลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม กระบวนการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งมาตรการและกลไกท่ีมี
ประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 
            3) ต่อมา… 

https://www.en.kku.ac.th/web/
https://www.en.kku.ac.th/web/
https://ednet.kku.ac.th/home.php
https://ednet.kku.ac.th/home.php
https://nurse.tu.ac.th/
https://nurse.tu.ac.th/
http://www.agri.ubu.ac.th/index.php
http://www.agri.ubu.ac.th/index.php
http://www.agri.ubu.ac.th/index.php
http://www.agri.ubu.ac.th/index.php


๑๖ 
  
  3) ต่อมาในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 มีการตราพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นกฎหมายส าคัญที่ก าหนดให้มีการจัดการอุดมศึกษา แยกออกมาจากกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติโดยมุ่งหวังให้กฎหมายดังกล่าวเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจั ดการที่มี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทาง
วิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่ วนต่างๆ อย่างเหมาะสมทั้งนี้ ในมาตรา 20 ของ
พระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไกในการส่งเสริม 
ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ดังกล่าวข้างต้น 
 4) ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มี
หนังสือที่ อว 0233.1(1.22)/ว 897 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ถึง นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน แจ้งว่า ขอให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เร่งรัดจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ตามที่มาตรา 20 ของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 ก าหนดไว้ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย พิจารณาและมีความเห็น  
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยขอให้มหาวิทยาลัย เร่งรัดด าเนินการตามที่ส านักงานปลัดกระทรวง  
การอุดมศึกษาฯ แจ้งมาข้างต้น 
 5) อธิการบดี ได้มอบหมายให้กองการเจ้าหน้าที่ พิจารณายกร่างประมวลจริยธรรม
ของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยน า
ตัวอย่างร่างประมวลจริยธรรม ที่ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดท าขึ้น ตลอดจนประมวลจริยธรรมของ
องค์กร และหน่วยงานของรัฐอ่ืน ๆ ซึ่งได้จัดให้มีมาก่อนหน้านี้ และมีขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปัจจุบัน มาใช้เป็นแบบในการยกร่างประมวลจริยธรรมในครั้งนี้โดยร่างประมวลจริยธรรมในส่วนของนักศึกษานั้น กอง
การเจ้าหน้าที่เห็นว่า ยังต้องใช้เวลาสักระยะเพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และรับฟังความเห็นจากนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาใช้ในการยกร่าง และควรจะได้แยกไปไว้อีกฉบับหนึ่งต่างหาก จึงมิได้น ามารวมไว้ในร่างประมวล
จริยธรรมนี้ 
 6) คณะกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา และ
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้พิจารณา ร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ                       
สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ตามที่กองการเจ้าหน้าที่เสนอมา และมี
ความเห็นในเรื่องนี้ ดังนี้ 
  (1) คณะกรรมการฯ เห็นว่า ร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ยังต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล 
ศึกษา วิเคราะห์ ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคคลผู้ที่จะอยู่ในบังคับของประมวลจริยธรรมดังกล่าว 
  (2) คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล ไปด าเนินการ
ปรับปรุง ร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารและบุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... โดยแผนด าเนินการดังนี้ 
 
                  (2.1) จัดให้ม.ี.. 



๑๗ 
  
   (2.1) จัดให้มีการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ ตลอดจนจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลผู้ที่จะอยู่ในบังคับ ในห้วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2563 (2 เดือน) 
      (2.2) น าเสนอต่อคณะกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษาและ
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในห้วงเดือนพฤศจิกายน 2563 
      (2.3) น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในห้วงเดือน ธันวาคม 2563 
 7) คณะกรรมการรองรับการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา และ
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 
1/2563 ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มีมติให้น าเสนอความคืบหน้าและ
แผนการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้นต่อท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือโปรดทราบ 
           

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ   (ร่าง) ประมวลจริยธรรมของนายกสภา
มหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท า (ร่าง) ประมวล
จริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร  และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....  ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ ๑๒ บรรทัดที่  ๒๔ มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม  อนุมัติ กรอบวงเงิน
งบประมาณเป็นค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงการคลัง 
ก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562  ประกอบกับหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่กค 04054/ว 357  ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ตามบัญชีที่ ๑ ซึ่งเป็นอาคารที่มี
ความซับซ้อน จ านวน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563” 
             
ระเบียบวาระที่  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  ตามมติที่ประชุม 

     สภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2561 – พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่นายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายให้ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ด าเนินการตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  และรายงานผลการด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไปนั้น ซึ่งฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยได้ท าบันทึกแจ้งเวียนให้ คณะ ส านัก หน่วยงาน  และผู้ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงาน
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมายในรอบเดือนที่ผ่านมา และจัดส่งให้ฝ่ายเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยด าเนินการรวบรวมและรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
                    บัดนี…้ 
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 บัดนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน  
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเรียบร้อยแล้ว  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการติดตามผลการด าเนินงานตาม
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของ คณะ ส านัก และหน่วยงาน ประจ าปี 2561 –  พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามมติที่ประชุม               
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเร่งด าเนินการ ทั้งนี้ หากมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานให้ชี้แจงต่อที่ประชุม           
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย 
 

  3.2  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี        
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามกรอบการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ 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  มีตัวชี้วัด

ความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 48 ตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดยกเลิก 1 ตัวชี้วัด และประเมินตัวชี้วัดทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด 
รายละเอียดดังนี้  
 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 36 76.60 
  ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบแผน 6 12.76 
  ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 75 และต่ ากว่า เมื่อเทียบแผน  5 10.64 

รวม 47 100.00 
 

 

ผลการประเมินผลด าเนินงานตามตัวชี ้ว ัดจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังสรุปในแผนภูมิที่ 1 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนกความส าเร็จต่อการบรรลุ
เป้าหมายดังนี้ 

1. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 36 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 76.60   

 
            ๒. ตัวชี้วัด... 
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2. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76 - 99 มีจ านวน 6 ตัวชี้วัด มีระดับความ
เสี่ยงน้อย 

3. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75  มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผละทบด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต  

รายละเอียดดังปรากฏในแผนภูมที่ 1 สรุปผลการประเมินผลด าเนินงานตามตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

สรุปผลการประเมินผลด าเนินงานตามตัวชี้วัด ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 - 2564  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

 
แผนภูมิที่ 1 สรุปผลการประเมินผลด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



๒๐ 
  

จากแผนภูมทิี่ 1 เมื่อพิจารณารายละเอียดตัวชี้วัดที่อาจส่งกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย พบว่า 

กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง หรือมีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
เป้าหมายเพียง ร้อยละ 75 และต่ ากว่า มีจ านวน 5 ตัวชี้วัด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียดมีดังนี้ 

1.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ไม่
น้อยกว่าระดับ B1 ของ CEFR LEVEL (ตัวชี้วัดใหม่) ค่าเป้าหมาย: 30.00%  ผล: 13.35% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค: 
1. การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ของ CEFR LEVEL มีการวัดผล 3 ส่วน 1) ทักษะการ

ฟัง 2) ทักษะด้านไวยากรณ์ 3) ทักษะการอ่าน ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ผ่านทักษะการอ่าน (Reading Skill) มากที่สุด 
2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะการฟัง และด้านไวยากรณ์ เนื่องจาก ขาดการฝึกฝนและขาด

โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษในด้านดังกล่าว  
แนวทางการแก้ไข: 
1. จัดให้มีโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษก่อนสอบ ทั้งในช่วงระหว่างการศึกษา และก่อนสอบ

เพ่ือวัดทักษะภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 
2. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ หรือการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือให้เกิดการสร้างโอกาสในการใช้ทักษะภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น 
1.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ตัวชี้วัดใหม่) 

สถานะปัจจุบัน: สภาฯ ม. มีมติเห็นชอบ (ร่าง) พรบ.ม.อบ. (ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 
2559) และให้การออกเสียงประชามติในปี 2561 ซึ่งในปี 2562 อยู่ระหว่างด าเนินการเสนอ (ร่าง) พรบ. มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีต่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาทบทวน (ร่าง) พรบ.มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา ทั้งนี้  ได้ประชุมสร้างความเข้าใจแก่บุคลากร ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กับการ
ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

1.3  ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ค่าเป้าหมาย: 50.00%  ผล: 23.84% (เป็นไปตามเป้าหมายเพียง 47.7%)  
ปัญหาอุปสรรค: ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ส่วนใหญ่เป็นผลงานที่น าเสนอในที่ประชุมวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งจะไม่ถูกจัดไว้ในฐานข้อมูลที่สามารถสืบค้นหรือน าไปใช้อ้างอิงได้ 
แนวทางการแก้ไข: ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ที่อยู่ในฐานข้อมูลวิจัย เช่น Scopus / ISI / TCI มากยิ่งขึ้น 
1.4  ระดับความส าเร็จในการด าเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการของเสียอันตราย  

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 4 (จาก 5 ระดับ)  ผล: ระดับ 3 (เป็นไปตามเป้าหมายเพียง 75%) 
ปัญหาอุปสรรค: ส านักงานบริหารกายภาพฯ ได้ด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการจัดการขยะและของเสีย

อันตรายภายในห้องปฏิบัติการ เพื่อออกตรวจประเมินการจัดการขยะและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ ภายใน 
ม.อบ. เมื ่อวันที ่ 19 ก.ย.62 ได้ข้อสรุปดังนี้ 1) การบริหารงานระบบการจัดการความปลอดภัย ที่ได้ด าเนินการ
หลักเกณฑ์ตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการด าเนินงานของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 2) ระบบการจัดการของเสียอันตราย ควรมีการรวบรวมขยะของเสียและน าส่งบริษัทเพ่ือก าจัด 

 
 

                     แนวทาง... 
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แนวทางการแก้ไข: จากปัญหาอุปสรรคดังกล่าว ส านักงานบริหารกายภาพฯ ควรมีการด าเนินงานดังนี้ 
1. จัดท าข้อสรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจการประเมินฯ  
2. น าเสนอผลการด าเนินงานและแนวทางการด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใช้

เป็นแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยต่อไป 
3. น าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรการบริหารมหาวิทยาลัย ไปแก้ไขและปรับปรุง

ต่อไป 
1.5 ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

ค่าเป้าหมาย: ระดับ 4 (จาก 5 ระดับ)  ผล: ระดับ 3 (เป็นไปตามเป้าหมายเพียง 75%) 
ปัญหาอุปสรรค: ส านักงานบริหารกายภาพฯ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน 2 ชุด คือ คณะกรรมการด้าน

นโยบาย และคณะท างานด้านการปฏิบัติงานเพ่ือส ารวจ วิเคราะห์และประเมินความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนามหาวิทยาลัย         
สีเขียว แต่ยังไม่สรุปรายงานผลการด าเนินงานและประเมินคะแนนเบื้องต้นของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว   

แนวทางการแก้ไข: ส านักงานบริหารกายภาพฯ ควรมีการด าเนินงานดังนี้ 
1. พิจารณาให้คณะท างานฯ ท าการวิเคราะห์ประเมินคะแนน ซึ่งมีการแบ่งเป็น 6 หมวด ในครั้งที่ 1 ในช่วง           

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป เพ่ือเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี 
2. สรุปรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือก าหนดมาตรการ และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนา
มหาวิทยาลัย  สีเขียวต่อไป 

กรณีที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานระดับความเสี่ยงน้อย แต่ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาหรือมีระดับความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้น และเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ จ านวน 2 ตัวชี้วัดดังนี้ 

2.1 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการภายใน 1 ปี  

ค่าเป้าหมาย:  85.00% แนวโน้มการ
ด าเนินงาน  

(ปี 60-62) 
 

 

 

 

ผลการด าเนินงาน: 82.28% 

ร้อยละการบรรลเุป้าหมาย: 96.80 

 

ปัญหาอุปสรรค: กรณี ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มีแนวโน้มการได้งานท าภายใน 1 ปี ลดลงมากกว่า
กลุ่มอ่ืน เนื่องจาก แนวโน้มของผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ประกอบการ มีความต้องการแรงงานที่มีทักษะวิชาชีพพร้อมท างานได้ทันที 
ท าให้เกิดการแข่งขันในภาคตลาดแรงมากยิ่งขึ้น 

แนวทางการแก้ไข: ควรเพ่ิมทักษะด้านการปฏิบัติมากยิ่งขึ้น หรือการเพ่ิมรายวิชาฝึกงาน หรือชั่วโมงการ
ฝึกงาน/การฝึกปฏิบัติงานจริง หรือสหกิจศึกษา เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของตลาด/ตลาดแรงงาน 

 

 

        2.2 ร้อยละ... 
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2.2 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา 

ค่าเป้าหมาย:  80.00% แนวโน้มการ
ด าเนินงาน  

(ปี 60-62) 

 

ผลการด าเนินงาน: 70.98% 

ร้อยละการบรรลเุป้าหมาย: 88.73% 

 

 

ปัญหาอุปสรรค: ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย การมีงานท าตรงสาขาโดยเฉลี่ยลดลง เนื่องจากภาวการณ์
แข่งด้านตลาดแรงงานสูง ท าให้บัณฑิตไม่สามารถเลือกงานได้ตรงตามสาขาที่ส าเร็จการศึกษา ยกเว้น ผู้ส าเร็จการศึกษา
ในหลักสูตร แพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์  

แนวทางการแก้ไข: ควรเพ่ิมทักษะด้านการปฏิบัติ หรือการศึกษาแบบสหกิจศึกษาในหลักสูตรเพ่ือเป็นการ
เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานจริงที่ตรงกับความต้องการของตลาด/ตลาดแรงงาน 

* รายละเอียดผลการด าเนินงานแต่ละตัวช้ีวัด ดังปรากฏตามเอกสารที่ 1  

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  มีจ านวนทั้งสิ้น 61 ตัวชี้วัด 
สามารถสรุปผลการประเมินดังนี้ 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 44 72.13 

  ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบแผน 13 21.31 

  ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงาน  ร้อยละ 75 และต่ ากว่า เมื่อเทียบแผน  4 6.56 

รวม 61 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            สรุปผล... 
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สรุปผลการประเมินผลด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 

แผนภูมิที่ 2 สรุปผลการประเมินผลด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

จากแผนภูมิที่ 2 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด โดยมี 4 
ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าร้อยละ 75 และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดดังนี้ 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ค่าเป้าหมาย:  2,200 คน ผล:  1,434 คน ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย   71.70% เทียบแผน 
สถานะปัจจุบัน: ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่เทียบแผน ปีการศึกษา 2562  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 96.93%, 
คณะวิทยาศาสตร์ 61.33%, คณะเกษตรศาสตร์ 60.46%, และคณะศิลปประยุกต์ฯ 51.43% 

                         ๒. ร้อยละ...  
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2. ร้อยละของผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 
ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 80 ผล:  ร้อยละ 25 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย  31.25% เทียบแผน 

3. ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด   
ภายใต้โครงการหลัก: โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 
ค่าเป้าหมาย:  ร้อยละ 85 ผล: ร้อยละ 15.79 ร้อยละการบรรลุเป้าหมาย 18.57% เทียบแผน 
 สถานะปัจจุบัน: (เดือนกรกฎาคม 2563)  โครงการที่แล้วเสร็จและส่งร่างรายงาน/รายงานแล้ว 10 โครงการ คิด
เป็น 53% และอยู่ระหว่างการเขียนร่างรายงานการวิจัย 9 โครงการ ซึ่งส านักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ 
ก าลังด าเนินการติดตามผล และเร่งรัดให้จัดส่งรายงานให้แล้วเสร็จภายในสิงหาคม 2563 

4.  จ านวนครั้งต่อปีท่ีระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้เกิน 30 นาท ี
ค่าเป้าหมาย:  ไม่เกิน 1 ครั้ง ผล:  12 ครั้ง ไม่บรรลุเป้าหมาย  
ปัญหาและอุปสรรค: ระบบเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้เกิน 30 นาที มากกว่าเป้าหมาย 11 ครั้ง  เนื่องจากใน
ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 ผู้ให้บริการ Uninet เกิดเหตุสายไฟเบอร์ขาดช ารุดเป็นเหตุท าให้ระบบ
อินเตอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ 

 

* รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการ ดังปรากฏตามเอกสารแนบท่ี 2 

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

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนรายจ่ายส าหรับด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 1,700,909,000.- บาท และในระหว่างปีงบประมาณมีคณะ/หน่วยงานขออนุมัติตั้งแผน
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมรวมจ 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  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 

                           (๑) เงินคงเหลือ... 
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(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 3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ าแนกหน่วยงาน 

 

แผนภูมิที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินเทียบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ าแนกหน่วยงาน 
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จากแผนภูมที่ 3 และ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562              
ณ สิ้นไตรมาส 4 จ าแนกหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละการเบิกจ่ายมากที่สุด คือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ
99.40 รองลงมาคือ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 96.37 และ คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 92.18 และเมื่อ
พิจารณา หน่วยงานที่มีร้อยละการเบิกจ่าย น้อยที่สุดคือ คณะพยาบาลศาสตร์ เพียงร้อยละ 37.88 เนื่องมาจาก ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้มีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในระบบ GFMIS ที่เป็นเงิน
อุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม แล้วมาพักไว้เป็นเงินรับฝากของเงินรายได้มหาวิทยาลัย เมื่อมีการด าเนินงานหรือ
การใช้จ่ายจึงท าการเบิกจ่ายเป็นครั้ง โดยไม่ได้เบิกจ่ายทั้งหมดในครั้งเดียว โดยเน้นการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด 
และให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กรมากที่สุด ประกอบกับเพ่ือความมีเสถียรภาพทางการเงินของหน่วยงานด้วย  

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 5 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

*รายละเอียดผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังเอกสารแนบที่ 3 

 
             ร้อยละ... 



๒๗ 
  

 

 
 

แผนภูมที่ 6 ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกหน่วยงาน 

จากผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยภาพรวม ม. มีผลส าเร็จของด าเนินโครงการ/กิจกรรมตาแผนปฏิบัติการ ร้อยละ 85.75      
มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 77.80 และเมื่อพิจารณาความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ แต่ละหน่วยงาน 
พบว่า  

1. โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการด าเนินงาน สูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมาย จ านวน 638 โครงการ               
คิดเป็นร้อยละ 85.75 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละผลการด าเนินงานที่สูงกว่าและเป็นไปตาม
เป้าหมาย สูงที่สุด คือ โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 100 (ร้อยละการเบิกจ่าย 96.37) รองลงมา หน่วยงานที่
มีระดับความส าเร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 คือ คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 96.30 (ร้อยละการเบิกจ่าย 69.53),  ส านักวิทย
บริการ ร้อยละ 92.86 (ร้อยละการเบิกจ่าย 83.73), คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 92.42 (ร้อยละการเบิกจ่าย 88.50), 
ส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 91.87 (ร้อยละการเบิกจ่าย 72.08) ตามล าดับ 

            ๒. โครงการ... 



๒๘ 
  

2. โครงการ/กิจกรรม ที่มีผลการด าเนินงาน ต่ ากว่าเป้าหมาย จ านวน 68 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
9.14 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละของผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมาย มากท่ีสุดคือ คณะ
นิติศาสตร์ ร้อยละ 24.14 รองลงมาคือ วิทยาศาสตร์ ร้อยละ 17.95 เนื่องจากผลการประเมินตัวชี้วัดรายโครงการไม่
เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ อาทิเช่น จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพ  จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติเป็นต้น  เป็นต้น  

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

4. โครงการ/กิจกรรมที่ ไม่มีการด 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 กรณีของโครงการหารายได้ จาก
แหล่งอ่ืน เช่น การจัดกิจกรรมอ่ืนเพ่ือหารายได้ หรือโครงการบริการวิชาการ เนื่องจาก การจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
หารายได้แต่ละโครงการ มีการประเมินความคุ้มค่าและคุ้มทุนของก่อนด าเนินโครงการ และหากเกิดกรณีประเมินแล้ว ไม่
คุ้มค่าต่อการด าเนินงาน ซึ่งได้ค านึงถึงผลกระทบต่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย เป็นหลัก จึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้ตามแผน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และ          
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบกองแผนงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายให้มี

ความเหมาะสมกับบริบทในการด าเนินงาน อีกทั้งเป็นตัวชี้วัดที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรด้วย และจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงส าหรับตัวชี้วัดที่ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง ด้วย 

๒. มอบมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดการทดสอบภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเป็นก่อนที่จะ
ทดสอบจริง ในชั้นปีที่ ๔ เพ่ือจ าแนกกลุ่มนักศึกษาตามระดับความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษของและจัดส่งผล
คะแนนการวัดระดับความรู้ฯ ให้กับคณะต่างๆ ในการน าไปพัฒนาความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
ต่อไป 

๓. มอบมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดท ายุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในระยะต่อไป มหาวิทยาลัย
ควรน าเอาจุดเด่นของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ต่างจากมหาวิทยาลัยอ่ืนมาจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เช่น ความรู้ความสามารถในเรื่องภาษาที่ 3 ของ
นักศึกษา เป็นต้น 
 

                     ๔. มอบมหาวิทยาลัย... 



๒๙ 
  

๔. มอบมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดตั้งและ/หรือมอบหมายหน่วยงานเพ่ือท าหน้าที่ในการช่วย
แปลภาษาให้กับนักศึกษาและบุคลากรเพื่อให้การตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติมีจ านวนเพ่ิมข้ึน 

๕. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเป้าหมายการผลิตบัณฑิตว่าท าให้เขามีทักษะที่จะกลายเป็น
ผู้ประกอบการ หรือเป็นเจ้าของกิจการด้วยตัวเองให้มากขึ้น อีกทั้งเพ่ิมความรู้และทักษะในด้านการจัดการธุรกิจให้แก่
บัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาไปด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙
(โควิด 19) แล้ว การจ้างงานของตลาดแรงงานจะลดลง ซึ่งอาจส่งผลต่อผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดร้อยละของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการลดลง และจะส่งผลต่อการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ยังควรให้มีการประเมินตัวชี้วัดร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา
ด้วย เพ่ือเป็นการแสดงการใช้ทรัพยากรในการผลิตบัณฑิตอย่างคุ้มค่าของมหาวิทยาลัย 

๖. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไข ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับ
ความเสี่ยงค่อนข้างสูง 5 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานระดับความเสี่ยงน้อย แต่ผลการด าเนินงานมีแนวโน้ม
ลดลง 2 ตัวชี้วัด แล้วจัดส่งให้ รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ และรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ  กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                    ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      ผูช้่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 

กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

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

2.ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 การน าเสนอ            
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

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

จากการวิเคราะห์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา        
9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน สรุปผลการวิเคราะห์ดังนี้ ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2563  มีสินทรัพย์ รวมทั้ งสิ้ น  จ านวน 4,557.73 ล้ านบาท แยกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน                               
จ านวน 2,267.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน                        
จ านวน 2,290.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.25 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น หนี้สินและส่วนของทุน รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 4,557.73 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 201.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.41 ของ
หนี้สินและส่วนของทุน และมีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,356.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 95.59 ของหนี้สิน
และส่วนของทุน 

ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 9 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
รายได้ทั้งสิ้น จ านวน 1,120.91 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จ านวน 612.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
54.60 ของรายได้ท้ังสิ้น รายได้จากแหล่งอื่น จ านวน 508.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 45.40 ของรายได้ทั้งสิ้น 
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปีก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น
ลดลงจากปีก่อน จ านวน 18.05 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค เพ่ิมข้ึน จ านวน 23.67 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67.06 รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ จ านวน 44.35 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 12.56 รายได้อ่ืน จ านวน 9.30 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 21.65 และจากการลดลงของรายได้จากรัฐบาล 
จ านวน 84.67 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.15  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 880.61 ล้านบาท เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปีก่อน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลงจากปีก่อน จ านวน 83.48 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 186.83 ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 6.67 ล้านบาท ค่าตอบแทน จ านวน 
6.20 ล้านบาท ค่าใช้สอย จ านวน 2.67 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 0.06 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 
56.10 , 31.95 , 26.79, 3.61 และ 2.10 ตามล าดับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อน คือ ค่าใช้จ่ายจากการ
อุดหนุนและบริจาค  ลดลงจ านวน 270.69 ล้านบาท ค่าวัสดุ ลดลงจ านวน 7.96 ล้านบาท และค่าสาธารณูปโภค 
ลดลงจ านวน 7.26 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 63.51 , 21.82 และ 15.42 ตามล าดับ จึงส่งผลให้มีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ จ านวน 240.30 ล้านบาท  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. บทสรุปผู้บริหาร  
2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
                   2.1 งบแสดง… 
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  2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
  2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
  2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
  2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
  2.5 งบรายรับ-รายจ่าย 

3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2563  (UBUFMIS)  

4. วิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการส ารองเงินเพ่ือรองรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะ            

งบบุคลากร ให้เหมาสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจปัจจุบัน  และรองรับสถานการณ์ภาครายรับเงินรายได้จากการ
ด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามประมาณการที่ตั้งไว้ โดยขอค าแนะน าในการวิเคราะห์สถานะทางการเงินจากนายอัศวิน -        
เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการติดตั้งโซล่าเซลล์ หรือการใช้พลังงาน
ทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการช่วงลดค่าใช้จ่ายของค่ากระแสไฟฟ้า และขอค าแนะน าในการด าเนินงานจากนายอัศวิน -                 
เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑.๑.๒  รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน  
     คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

    คณบดีคณะรัฐศาสตร์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของส่วนภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ          
พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน    
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้น ๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็น
ผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ 30 ให้ผู้สอบ
บัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบวันนับวัน
สิ้นปีบัญชีและระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ 51 เมื่อถึงงวดการบัญชีให้ส่วนราชการ จัดท ารายงาน
การเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน                            
งบแสดงผลการด าเนินงานและหมายเหตุประกอบงบ นั้น 
 เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเ งินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้                                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 154/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ และรายงานผลการสอบบัญชี     
                                เมื่อวันที่… 
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เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 และคณะท าการวิเคราะห์งบการเงิน รวมทั้งส านักงานตรวจสอบภายในรายงานการสอบ
ทานงบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้คณะรัฐศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่                                               
อว 0604.1.3/216 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 โดยสรุปดังนี้ 
 

1. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562 
รายได้จากการด าเนินงาน 

  รายได้จากเงินงบประมาณ     6,701,993.87 บาท 
รายได้จากการจัดการศึกษา-ปกต ิ                   23,166,802.50 บาท 
รายได้จากการจัดการศึกษา-ทุนส ารอง   9,131,022.50 บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ            80,830.23 บาท 
รายได้ค่าบริการฝึกอบรม         116,500.00 บาท 
รายได้ค่าบริการที่ปรึกษา/วิจัย    1,673,528.41 บาท 
รายได้ค่าบริการวิชาการ            720,000.00 บาท 
รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค         137,683.75 บาท 
รายได้อ่ืนๆ                35,920.00 บาท 
รวมรายได้จากการด าเนินงาน                  41,764,281.26 บาท 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  
  ค่าใช้จ่ายบุคลากร           16,034,287.11   บาท 
  ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ภายในประเทศ        112,442.34 บาท 
  ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ             28,465.50 บาท 
  ค่าตอบแทน            293,690.00 บาท 
  ค่าใช้สอย         1,901,855.22 บาท 
  ค่าวัสดุ             226,422.30 บาท 
  ค่าครุภัณฑ์        227,510.00 บาท 
  ค่าสาธารณูปโภค          1,328,273.99 บาท 
  ค่าใช้จ่ายโครงการ      1,724,429.49 บาท 
  เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานวิชาการ    2,841,002.08 บาท 
  เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานอ่ืน        55,000.00 บาท 
  เงินอุดหนุนโครงการวิจัย       993,074.14 บาท 
  ค่าตัดจ าหน่ายครุภัณฑ์         44,857.30 บาท 
  ค่าเสื่อมราคา     3,854,752.74 บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                   29,711,062.21 บาท 
  รวมรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย                   12,053,219.05 บาท 
 

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 
สินทรัพย์หมุนเวียน    42,592,002.04 บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    46,572,121.16 บาท 
รวมสินทรัพย์     89,164,123.20 บาท 
 

หนี้สินรวม… 
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หนี้สินรวม                    403,012.57 บาท 
ส่วนทุน      88,761,110.63 บาท 
รวมหนี้สินและทุน    89,164,123.20 บาท 

 

     3. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
   3.1 การวิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร์มีสินทรัพย์รวม จ านวน 89,164,123.20 บาท 
เพ่ิมขึ้น 11,944,566.74 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.47 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากส่วนกลาง – 
กองคลัง  ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ตามล าดับ 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร์ มีหนี้สินรวมจ านวน 403,012.57 บาท คิดเป็น 
สัดส่วนร้อยละ  0.45 ของหนี้สินและส่วนทุน ลดลง 552,011.05 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 57.80 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน หนี้สินส่วนใหญ่มาจาก ใบส าคัญค้างจ่าย และค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร์ มีส่วนทุนรวม จ านวน 88,761,110.63 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของหนี้สินและส่วนทุน เพิ่มข้ึน 12,496,577.79 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ16.39 เมื่อเทียบ
กับปีก่อน เนื่องจาก คณะฯ มีรายได้สูง (ต่ า) กว่า ค่าใช้จ่าย เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 
 3.2 การวิเคราะห์จากผลการด าเนินงาน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  
จ านวน 12,053,219.05 บาท เพ่ิมขึ้น 9,316,600.49 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 340.44 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจากมีรายได้จากการจัดการศึกษาเพ่ิมขึ้น จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ 2558  - 2561  

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 41,764,281.26 
บาท เพิ่มข้ึน 20,097,018.11 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.75 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก รายได้จากการ
จัดการศึกษา รายได้จากงบประมาณ และรายได้ค่าบริการที่ปรึกษา/วิจัย ตามล าดับ 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะรัฐศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานสุทธิ จ านวน  
29,711,062.21 บาท คิดเป็นร้อยละ 71.14 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 10,780,417.62 บาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 56.95 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อมราคา  เงินอุดหนุนเพ่ือการ
ด าเนินงานวิชาการ ตามล าดับ  

3.3 การวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงิน 
       3.3.1 การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 

 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 105.68 เท่า เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 78.95 เท่าแสดงว่าคณะ ฯ มี 
ความคล่องตัวทางการเงินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 

 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็วเป็น  105.55 เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 78.91 เท่า แสดงว่าคณะฯ  
มีคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน หรือมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดให้ได้เร็ว 
เนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า 1  เนื่องจากคณะฯ มีเงินฝากส่วนกลาง-กองคลังเพ่ิมขึ้นและหนี้สินลดลง 

3.3.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  คณะรัฐศาสตร์ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิด 

รายได้  0.47 เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  0.19 เท่า  แสดงว่าคณะ ฯ สามารถใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้
เพ่ิมข้ึน 
 
            อัตราการ… 
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 อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้และระยะเวลาเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ 111.41 รอบ แต่ละ 
รอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 3.28 วัน ถือว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตราการหมุน
ของลูกหนี้เงินยืม 54.82 รอบ และแต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 6.66 วัน ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงิน
ยืมเพ่ิมขึ้น และใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง แสดงว่าคณะฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้เพ่ิมขึ้น ซึ่งท าให้
แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้น 

3.3.3 อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
 อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.00 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.01 เท่า  แสดงว่าคณะฯ มีความเสี่ยง 

ในการก่อหนี้ลดลง 

 อัตราส่วนหนี้รวมต่อสินทรัพย์รวม 0.00 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.01 เท่า  แสดงว่าคณะฯ                
มีภาระในการช าระคืนหนี้สินน้อยมาก 

3.3.4 ความสามารถในการหาก าไร 
- อัตราก าไรต่อรายได้ 28.86% เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 16.23% แสดงว่าคณะฯ มีผลตอบแทน

ในการท าก าไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน 
- อัตราผลตอบแทนสินทรัพย์ รวม 13.52 % เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 9.97% แสดงว่าคณะฯ มี 

ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรเพิ่มข้ึน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชี และ
รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2  
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบคณะรัฐศาสตร์ไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
ผู้สอบบัญชี โดยเฉพาะในประเด็นลูกหนี้เงินยืมส่วนใหญ่ได้ค้างช าระเกินระยะเวลาการคืนเงินตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
         ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   

  ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์และ 
   แผนปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่  9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหาร
เงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  

 
 
         ซึ่งกองแผนงาน… 
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ซึ่งกองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังนี้  

 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.256๓-256๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562 

เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 – 2567) เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงานของ
หน่วยงานให้สอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับมหาวิทยาลัย โดยเริ่มประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งแผน
ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563 –2567) มีจ านวนทั้งสิ้น 9 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (ข้อมูล ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) จ านวนทั้งสิ้น ๒๗ ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานทีบ่รรลุ
เป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 14.81 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่
บรรลุเป้าหมายและสิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 3 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 11.11 และตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและ
อยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 20 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 74.07 ดังแสดงผลในตารางและมีรายละเอียดจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
 ตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 4 14.81 

 ตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุเป้าหมายและสิ้นสุดการด าเนินงาน 3 11.11 

 ตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 20 74.07 

 รวม ๒7 100.00 

 

 

 

 

             ตัวชี้วัด... 
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11.11% 

14.81% 

74.07% 

   

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
พ.ศ. 256๓ - 256๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ มีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามล าดับ
ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1… 

ตัวชี้วดัที่ไม่บรรลุเปา้หมายและ

สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัที่บรรลุเปา้หมายและยัง

ไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัที่ไม่บรรลุเปา้หมายและ

อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ อิ ส ร ะ ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๕.00 

ผลการด าเนินงาน: 78.12 

คิดเป็นร้อยละ:  91.91 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและสิ้นสุดการด าเนินงาน 

 

2. ร้อยละความพึงใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตามทักษะ 5 ด้าน 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘5.00 

ผลการด าเนินงาน: 84.80 

คิดเป็นร้อยละ:  99.76 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและสิ้นสุดการด าเนินงาน 

 

3. ร้อยละของบัณฑิตทุกระดับที่มี
ผลงานนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมใน
การสร้างนวัตกรรม 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๑ 

ผลการด าเนินงาน: - 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

4. ร้อยละของบัณฑิตที่เป็น
ผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๒๐.๐๐ 

ผลการด าเนินงาน: 13.3๐ 

คิดเป็นร้อยละ:  ๖๖.๕๐ 

การบรรลุเป้าหมาย:  

* เป็นตัวชี้วัดใหม่ (มีการเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน
ผู้ที่ด าเนินธุรกิจอิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ) 

** ไม่บรรลุเป้าหมายและสิ้นสุดการด าเนินงาน 

 
 

เริ่มก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในปี 2563 

 

 

           ตัวช้ีวัด... 



๓๘ 
  

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

5. ร้อยละของผู้ผ่านการประเมิน
ความรู้และสมรรถนะภายหลังการ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น/ออนไลน์
ส าหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๐.00 

ผลการด าเนินงาน: -  

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการวิจัย 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1. จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่น าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่หรือ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

ค่าเป้าหมาย: จ านวน ๑๒ ผลงาน 

ผลการด าเนินงาน: ๓ ผลงาน 

คิดเป็นร้อยละ:  25.0๐  

การบรรลุเป้าหมาย:   

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2.  สั ดส่ วนจ านวนบทความทาง
วิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus 
Q1-Q2) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 0.03 

ผลการด าเนินงาน: -     

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

     จ านวนบทความทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-
Q2) ระดับนานาชาติในระดับ Q1-Q2 ใน
ฐานข้อมูล  Scopus (ปีตีพิมพ์  2563) 
จ านวน 28 ผลงาน  

3.  ร าย ได้ จ ากผลงานวิ จั ย แล ะ
นวัตกรรมของมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: บาท 3,000,000 

ผลการด าเนินงาน: 489,717     

คิดเป็นร้อยละ:  16.32 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

 

 

          ยุทธศาสตร์ที่ 3... 



๓๙ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วม
โครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
เพ่ิมข้ึน 

ค่าเป้าหมาย: บาท 5,000 

ผลการด าเนินงาน: -    

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. ร้อยละประชาชนของชุมชนที่
ได้รับบริการมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: -  

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

3.  จ านวนชุมชนที่มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 5 

ผลการด าเนินงาน: 2  

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1. จ านวนแหล่ง/ศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
เป็นที่รู้จัก ยอมรับหรือมีชื่อเสียงใน
ระดับชาติ 

ค่าเป้าหมาย: จ านวน ๔ แหล่ง/ศูนย์   

ผลการด าเนินงาน: ๓ ศูนย์   

คิดเป็นร้อยละ:  75.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจาก
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ค่าเป้าหมาย: บาท 2,000,000 

ผลการด าเนินงาน: -     

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 



๔๐ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อ
คุณภาพของเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: 71.00 

คิดเป็นร้อยละ:  88.75 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการ 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: 60.00 

คิดเป็นร้อยละ:  85.71 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

3. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท า
การเรียนการสอนผ่านระบบ UBU 
LMS อย่ า ง สมบู รณ์  ( ทุ ก ค ณ ะ /
วิทยาลัย) 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: 60.88 

คิดเป็นร้อยละ:  86.97 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

4. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไป
ตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 40.00 

ผลการด าเนินงาน: - 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6... 



๔๑ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ 
UI Green Metric 

 

ค่าเป้าหมาย: คะแนน 4,000      

ผลการด าเนินงาน: 3,884 

คิดเป็นร้อยละ:  97.10 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอ านวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 4.30 

ผลการด าเนินงาน: 4.34 

คิดเป็นร้อยละ:  100.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** บรรลุเป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 

 

3. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรม
และอุบัติเหตุภายในมหาวิทยาลัยเมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 10 

ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 40 

คิดเป็นร้อยละ:  400.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** บรรลุเป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1. ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูป
ระบบบริ ห า รทรั พยากรมนุ ษย์  
( จ า น ว น บุ ค ล า ก ร เ พี ย ง พ อ ต่ อ
ยุทธศาสตร์) 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00 

ผลการด าเนินงาน: - 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการและจะ
รายงานผลเดือนสิงหาคม 2563 



๔๒ 
  

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

2. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มี
ต าแหน่ งทางวิชาการต่อจ านวน
อาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 40.00 

ผลการด าเนินงาน: 41.76 

คิดเป็นร้อยละ:  104.40 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** บรรลุเป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 

 

3. ร้อยละของอาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่
สูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00 

ผลการด าเนินงาน: - 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการและจะ
รายงานผลเดือนกันยายน 2563 

4. ร้อยละความผูกพันของบุคลากร
ต่อมหาวิทยาลัย 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 72.00 

ผลการด าเนินงาน: - 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

อยู่ระหว่างด าเนินการและจะ
รายงานผลเดือนสิงหาคม 2563 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ต่อรายได้รวม 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 15.00 

ผลการด าเนินงาน: 34.2๕ 

คิดเป็นร้อยละ:  228.33 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** บรรลุเป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 

 

 

 
 

          ยุทธศาสตร์ที่ 9... 



๔๓ 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
แนวโน้มการด าเนินงาน 
(ปี 2560 - 256๓) 

1.  จ านวนหน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการ
ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนน
ขึ้นไป 

ค่าเป้าหมาย:  ๓ หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน: ๒ หน่วยงาน 

คิดเป็นร้อยละ:  66.66 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2.  ผลการจัด อันดับ  University 
Impact Rankings ของ THE 

ค่าเป้าหมาย: อันดับ 300+ 

ผลการด าเนินงาน: 400–๖๐๐ 

คิดเป็นร้อยละ:  75.00 

การบรรลุเป้าหมาย:  

** ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 

* ตัวชีว้ัดใหม่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
ย้อนหลังเพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 

2. แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ มี
จ านวนทั้งสิ้น 73 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน จ านวน 27 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
36.99 ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน จ านวน 46 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 63.01 สามารถ
สรุปผลการประเมินและมีรายละเอียดการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามล าดับดังนี้ 
 

 การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
 ตัวชี้วัด ที่บรรลุเป้าหมายและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 27 36.99 

 ตัวชี้วัด ที่ไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน 46 63.01 

 รวม 73 100.00 

หมายเหตุ: ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ต่ ากว่าร้อยละ 75 มีจ านวนทั้งสิ้น 29 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 39.73 เมื่อเทียบกับจ านวน
ตัวช้ีวัดทั้งหมด 

 

 

 

                               ตัวช้ีวัด... 



๔๔ 
  

36.99%      

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพอย่างโดดเด่นและพัฒนาก าลังคนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 1,900 1,498 
 

78.84 

(ต่ ากวา่เป้าหมาย 402 คน) 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,400 643 
 

45.93 

(ต่ ากวา่เป้าหมาย 757 คน) 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 7,200 6,458 
 

89.69 

(ต่ ากวา่เป้าหมาย 742 คน) 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 100.00 100.00 
 

100.00 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษา
ตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 47.44 
 

49.94 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 47.56) 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ล้านบาท 34.3767 20.6933 
 

60.20 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 13.6834 

ล้านบาท) 
หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4  

 

             2. ผลผลิต… 

ตัวชี้วดัที่บรรลุเปา้หมายและยัง

ไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 

ตัวชี้วดัที่ไม่บรรลุเปา้หมายและอยู่

ระหว่างการด าเนินงาน 

63.01% 
 

 



๔๕ 
  
2. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 380 373 
 

98.16 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 7 คน) 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 260 264 
 

101.53 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 1,390 1,511 
 

108.70 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 100 100.00 
 

100.00 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 76.69 
 

80.73 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 18.31) 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ล้านบาท 15.4826 12.2351 
 

79.02 
(ต่ ากวา่เปา้หมาย 3.2475 ลา้นบาท) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

๓. ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  

โครงการหลัก: โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาใหม่ คน 2,000 2,188 
 

109.40 

2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,600 993 
 

62.06 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 607 คน) 

3. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ คน 7,800 8,366 
 

107.25 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร 

ร้อยละ 100.00 100.00 
 

100.00 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 80.98 
 

85.24 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 14.02) 

6. ค่าใช้จ่ายการผลิตตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร 

ล้านบาท 15.5294 13.3185 
 

85.76 
(ต่ ากวา่เปา้หมาย 2.2109 ลา้นบาท) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

             4. ผลผลิต... 



๔๖ 
  
4. ผลผลิต: โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 

โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาแพทยศาสตร์ คน 16 16 
 

100 

หมายเหตุ: เป็นโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตามแผนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุข 

5. ผลผลิต: โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  

โครงการหลัก: โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาพยาบาล
ศาสตร์ 

คน 40 40 
 

100.00 

2. จ านวนนักศึกษาคงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 40 80 
 

200.00 

3. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตามมาตรฐาน
หลักสูตร สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ร้อยละ 100.00 100.00 
 

100.00 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
มาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด สาขา
พยาบาลศาสตร์ 

ร้อยละ 98.00 100.00 
 

102.04 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ท้องถิ่น และพัฒนาสู่ระดับสากล 

6. ผลผลิต: ผลงานวิจัย 

โครงการหลัก: โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 10 16 
 

160.00 

2.  ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้ ว เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด * 

ร้อยละ 85.00 0.00 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 85.00) 

3.  ร้อยละของผลงานที่พร้อมใช้งานในเชิ ง
พาณิชย์ * 

ร้อยละ 20.00 0.00 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 20.00) 

หมายเหตุ: * โครงการที่ได้รับงบประมาณปี 2563 ยังไม่มีโครงการวิจัยที่ด าเนินงานแล้วเสร็จ 

              โครงการหลัก... 



๔๗ 
  
โครงการหลัก: โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 12 17 
 

141.66 

2. จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์
ระดับชาติและนานาชาติ * 

ผลงาน 12 0 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 12 ผลงาน) 

3.  ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้ ว เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด * 

ร้อยละ 85.00 0.00 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 85.00) 

4. ร้อยละของผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80.00 0.00 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 80.00) 

5. จ านวนผลงานที่ยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สิน
ทางปัญญา 

ผลงาน 1 0 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 1 ผลงาน) 

หมายเหตุ: * โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 

โครงการหลัก: โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 5 37 
 

 740.00 

2. ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85.00 0.00 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 85.00) 

3. จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรร ล้านบาท 22.7129 21.8152 
 

96.05 
(ต่ ากวา่เปา้หมาย 0.8977 ลา้นบาท) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการหลัก: โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการ โครงการ 15 51 
 

340.00 

2. ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85.00 0.00 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 85.00) 

3.  จ านวนเงินทุนวิจัยที่ ได้รับจากแหล่งทุน
ภายนอกอ่ืน 

ล้านบาท 9.1535 31.3399 
 

342.40 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

             ประเด็น... 



๔๘ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจของอีสานใต้ จากฐาน BCG 

7. ผลผลิต: ผลงานการให้บริการวิชาการ 

โครงการหลัก: โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 65 32 
 

49.23 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 33 โครงการ) 

2. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 95.00 95.00 
 

100.00 

3. ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 95.00 
 

100.00 

4. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 80,000 300,672 
 

375.84 

5.  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ก า ร ให้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก ารต าม
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 18.9157 18.6940 
 

98.83 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย 0.2217 ล้านบาท) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการหลัก: โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนตาม
โครงการ 

คน 90 74 
 

82.22 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 16 คน) 

2. ร้อยละของผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้รับ
บริการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ร้อยละ 100 100 
 

100.00 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการหลัก: โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ป่วยนอก คน/ปี 46,720 26,595 
 

56.92 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย 20,125 คน/ปี) 

2. จ านวนผู้ป่วยใน คน/ปี 2,920 0 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 2,920 คน/ปี) 

3. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่
ได้รับบริการ 

ร้อยละ 80.00 88.94 
 

111.17 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

             โครงการ… 



๔๙ 
  
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย*  

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

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

คน 1,340 161 
 

12.01 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 1,179 คน) 

2. มีการส่งเสริมการเรียนรู้  และทักษะการ
ด ารงชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับ
อายุ 5-21 ปี 

คน 1,400 0 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย ๑,๔๐๐ คน/ปี) 

หมายเหตุ: หน่วยงานรับผิดชอบคือ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ ซ่ึงเร่ิมด าเนินโครงการในเดือน ส.ค. - ก.ย. 2563 เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ของ SMEs 

รายการ 60 51 
 

85.00 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 9 รายการ) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการหลัก: โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของ
โครงการ * 

คน 3,000 0 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 3,000 คน) 

2. ร้อยละการเพ่ิมขึ้นของนักเรียนที่ เข้าร่วม
โครงการมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) แต่ละ
วิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป * 

ร้อยละ 3.00 0 
 

- 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 3.00) 

หมายเหตุ: โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของ     
ผู้สูงวัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 150 86 
 

57.33 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 64 คน) 

2. จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ชุมชน 3 3 
 

100.00 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

             ประเด็น... 



๕๐ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ยกระดับคุณภาพและสร้างมูลค่าให้แก่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

8. ผลผลิต: ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 10,000  3,858 
 

38.58 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 6,142 คน) 

2. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการ  40  35 
 

87.50 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย 5 โครงการ) 

3. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95.00  1.60 
 

1.68 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 93.40) 

4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ  95.00 1.60 
 

1.68 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 93.40) 

5. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 7.2755 6.9997 
 

96.21 
(ต่ ากวา่เปา้หมาย 0.2758 ลา้นบาท) 

 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: พัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 

โครงการหลัก: โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพ และความปลอดภัยของการให้บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อคุณภาพของ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 80.00 71.00 
 

88.75 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 9.00) 

2. ร้อยละของความเชื่อมโยงเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือการบริหารจัดการ 

ร้อยละ 70.00 60.00 
 

85.71 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 10.00) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการ
สอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ทุกคณะ 

ร้อยละ 70.00 60.88 
 

86.97 
(ต่ ากวา่เป้าหมาย รอ้ยละ 9.12) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

             โครงการ… 



๕๑ 
  
โครงการหลัก: โครงการส่งเสริมการรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักศึกษา และบุคลากร 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มี
ทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่
ก าหนด * 

ร้อยละ 40.00 - 
 

- 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 40.00) 

หมายเหตุ: โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โครงการหลัก: โครงการการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. คะแนนผลการประเมินตามเกณฑ์ UI Green 
Metric 

คะแนน 4,000 3,884 
 

97.10 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย 116 คะแนน) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการหลัก: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1.  ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ โ ค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ า น  ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค และสิ่งอ านวยความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.30 4.34 
 

100.00 

หมายเหตุ: โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจความพึงพอใจและประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง 

โครงการหลัก: โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบทางกายภาพของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุ
ภายในมหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10.00 40.00 
 

400.00 
(สามารถลดการเกิดอาชญากรรม

และอุบัติเหตุได้ ร้อยละ 40) 
หมายเหตุ: โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการและประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง 

 

 

             ประเด็น... 



๕๒ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7: บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

9. ผลผลิต: การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

โครงการหลัก: โครงการทบทวนและจัดสรรอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ/บริบทที่
เปลี่ยนแปลงไป 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1.  สัมฤทธิผลของการปฏิรูประบบบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ (จ านวนบุคลากรเพียงพอต่อ
ยุทธศาสตร์) 

ร้อยละ 80.00 - 
 

- 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 80.00) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการต่อจ านวนอาจารย์ทั้งหมด (ผศ. รศ. ศ.) 

ร้อยละ 40.00 41.76 
 

104.40 

 

โครงการหลัก: โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าตามต าแหน่งเพื่อให้ได้ต าแหน่งที่สูงขึ้น 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1.  ร้ อยละของอาจารย์ และบุ คลากรสาย
สนับสนุนที่ระดับสมรรถนะที่สูงขึ้นต่อจ านวน
บุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 70.00 - 
 

- 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 70.00) 

 
หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการหลัก: โครงการปลูกฝังค่านิยม UBU-IMPACTS แก่บุคลากรทุกระดับ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 72.00 - 
 

- 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 72.00) 

หมายเหตุ: รายงานผลทั้งหมด ณ สิ้นไตรมาส 4 (อยู่ระหว่างการประมวลผล) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8: มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพื่อการจัดการศึกษาสู่ความย่ังยืน 

 

 
 

             โครงการ… 



๕๓ 
  
โครงการหลัก: โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณและทางการเงิน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ร้อยละของรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่อรายได้
รวม 

ร้อยละ 15.00 34.2๕ 
 

228.33 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9: บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 

โครงการหลัก: โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์ EdPEx/TQA 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 

หน่วยงาน 3 2 
 

66.66 
1) คณะเภสัชศาสตร์ 
2) คณะเกษตรศาสตร์ 

 

โครงการหลัก: โครงการส่งเสริมการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การจัดอันดับของ THE 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings 
ของ Times Higher Education (THE) 

อันดับที่ 300+ 400-600 
 

75.00 
(ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 25.00) 

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบกองแผนงานทบทวน เปรียบเทียบตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 – 256๔ กับ แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 – 2567 ซึ่งมีตัวชี้วัดที่
หายไป  และเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง เมื่อ รายงานผลการด าเนินงาน                                  
ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เช่น ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้
ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ไม่น้อยกว่าระดับ B1 ของ CEFR LEVEL เป็นต้น นั้น มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ปรับปรุงการด าเนินงานไปแล้วอย่างไร ทั้งนี้ หากยังมิได้ปรับปรุงการด าเนินงาน และมิได้ก าหนดไว้เป็นตัวชี้วัดที่ก าหนด
ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว อาจส่งผลถึงคุณภาพของบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษา  

๒. มอบกองแผนงานติดตามรายงานผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานที่
ระบุว่าไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน เพ่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงาน และจักได้ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณได้  เช่น ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการ
ประเมินความรู้และสมรรถนะภายหลังการอบรมหลักสูตรระยะสั้น/ออนไลน์ส าหรับคนทุกช่วงวัย ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร มีผลการด าเนินงานที่ระบุว่าไม่บรรลุเป้าหมายและอยู่ระหว่างการด าเนินงาน เป็นต้น 

                  มติที่ประชุม… 



๕๔ 
  
 มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
     

      ๔.๑.๒.๒  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงาน 
    ตรวจสอบภายใน 

           นางพนมศร ี เลิศศุภวิทย์นภา รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกอง
การเจ้าหน้าที่ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
     1) ตามมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน           
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด 
 2) กระทรวงการคลังจึงได้ออกหลักเกณฑ์ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
การปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นไปตามข้อ 3 ข้อ ๔ และข้อ ๑๓ (๗) ของหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้  
   ข้อ 3 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้น
ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ข้อ 4 การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายขึ้นตรงต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ตามข้อ 13 

… 
ข้อ ๑๓ (7) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผล

งานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ...  
 ประกอบกับหลักเกณฑ์ฯ ดังกล่าวได้ก าหนดค านิยาม “คณะกรรมการ” หมายความว่า 
คณะกรรมการที่ก ากับดูแลหรือผู้ก ากับดูแลหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายของหน่วยงานรัฐนั้น  ดังนั้น ตามมาตรา 
๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ .  2533   คณะกรรมการจึงหมายความถึง                                      
“สภามหาวิทยาลัย” 
 กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ                             
ที่กระทรวงการคลังก าหนด คณะกรรมการตรวจสอบฯ มีอ านาจหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย  
  3) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ก าหนดบริหารงานบุคคลพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาตาม “มาตรา 61/1 การก าหนด
ต าแหน่ง ระบบการจ้าง การบรรจุและการแต่งตั้ง อัตราค่าจ้างและค่าตอบแทน เงินเพ่ิมและสวัสดิการ การเลื่อน
ต าแหน่ง  การเปลี่ ยนต าแหน่งและการโอนย้ายต าแหน่ง  การลา จรรยาบรรณ วินัยและการรักษาวินัย                         
การด าเนินการทางวินัย การออกจากงาน การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ และการอ่ืนที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา” 
 4) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ก าหนด                 
                 การประเมิน... 



๕๕ 
  
การประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินปีละสองรอบ รอบละหกเดือน โดยรอบที่หนึ่งเป็นการประเมินผลการ 
ปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบที่สอง เป็นการประเมินผลการปฏิบั ติราชการ
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน รายการประเมิน สัดส่วนคะแนน
ประเมิน ดัชนีชี้วัด เป้าหมายและเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล (กบบ.) เป็น “คณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ให้คณะกรรมการดังกล่าว ท าหน้าที่พิจารณาเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ” 
  ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้ประเมินปีละสองรอบ และหลักเกณฑ์ฯ                       
ที่กระทรวงการคลังก าหนดให้คณะกรรมการฯ มีอ านาจหน้าที่ ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย  
 5) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับลงวันที่ 11 กันยายน 2562 
 6) คณะกรรมการฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2563  ไดพิ้จารณาก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน และได้แจ้ง
มติดังกล่าวเพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด            
ตามบันทึกข้อความ อว 0604.1.3/239 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
  6.๑ ที่ประชุมรับหลักการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
โดยต้องมีการประเมินควบคู่ระหว่างอธิการบดีตามสายการบังคับบัญชากับคณะกรรมการตรวจสอบฯที่จะประเมิน
ทั้งการบริหารทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการปฏิบัติงานตามสายวิชาชีพการ
ตรวจสอบภายในทั้งสองส่วน โดยเริ่มด าเนินการในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ                            
พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบครึ่งปีหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๖๓) เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๔ และข้อ ๑๓ ของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งมีฐานะสูงกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2554 
   6.๒ มอบหมายเลขานุการ แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และประสานกองการเจ้าหน้าที่ 
ให้ด าเนินการสนับสนุนเอกสารและจัดท าวิธีการประเมินหรือรายละเอียดให้เป็นไปตามรูปแบบการประเมินควบคู่กัน                
ที่ประชุมมอบหมายรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ เป็นผู้ประสานงานเรื่องรายละเอียดการประเมิน ให้กองการ
เจ้าหน้าที่ด าเนินการจัดท าข้อตกลงและแบบประเมินผล โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใช้รูปแบบข้อตกลงและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของพนักงานตามรูปแบบของกองการเจ้าหน้าที่ องค์ประกอบที่ ๑ และองค์ประกอบที่ 2                   
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประเมินค่าคะแนน 100 คะแนน และในส่วนของอธิการบดีอีก 100 คะแนน 
  6.3 เม่ืออธิการบดีประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในแล้ว                
ให้กองการเจ้าหน้าที่ส่งผลการประเมินฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการน าเสนอผลการ
ประเมินฯ ต่อสภามหาวิทยาลัย   
   6.4 มอบหมายเลขานุการแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ และประสานให้กองการ
เจ้าหน้าที่ แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในประเด็นการประเมินผลการ 
                 ปฏิบัติราชการ... 



๕๖ 
  
ปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
มีล าดับศักดิ์ของกฎหมายที่สูงกว่าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 6.5 คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะมีการประชุมร่วมกันในวันพุธที่  ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓                               
เพื่อพิจารณาผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
 7) การด าเนินการในการก าหนดรูปแบบและวิธีการประเมินของหัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายใน 

  เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  เป็นไป
ตามของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ให้ข้อเสนอแนะประเมินผลงานของหัวหน้าส านักงาน
ตรวจสอบภายในต่อสภามหาวิทยาลัย และข้อ 6 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๔               
ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน 2 ครั้ง/ปี อธิการบดีและผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมิน                  
ผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร รวมทั้งให้การด าเนินการประเมินของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในเป็นไป                  
ตามก าหนดการด าเนินการประเมินที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 
19 สิงหาคม 2563 ได้มีมติก าหนดแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบ
ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนี้ 

1. เนื่องจากอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้การประเมินผล
การปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ
กระทรวงคลัง การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบครึ่งปีหลัง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 (1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) ขออนุโลมใช้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด คือ “ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน จ านวน 70 คะแนน และประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการโดยใช้
สมรรถนะทางการบริหาร (Manageral Competency) 10 ด้าน ไปพลางก่อน 

2. สัดส่วนคะแนนส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบฯ            
มีสัดส่วนคะแนน จ านวน 100 คะแนน และมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีมีสัดส่วนคะแนน จ านวน 100 คะแนน 

3. มหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขข้อบังคับ กรณีประเมินหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง เพื่อน าไปใช้ประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการในรอบประเมินถัดไป  

4. วิธีการด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ดังนี้ 
    4.1 ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจัดท าข้อตกลงฯ ร่วมกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

จ านวน 100 คะแนน และอธิการบดี จ านวน 100 คะแนน 
    4.2 แจ้งข้อตกลงฯ ให้ผู้หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในรับทราบ 
    4.3 หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบฯ 

และอธิการบดี 
    4.4 ประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ประเมิน จ านวน 100 คะแนน และอธิการบดี ประเมิน จ านวน 100 คะแนน 
    4.5 คณะกรรมการตรวจสอบฯ และอธิการบดีประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน 
    4.6 เสนอผลการปฏิบัติราชการให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

       4.7 แจ้งผล… 



๕๗ 
  

    4.7 แจ้งผลการประเมินให้หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายรับรับทราบ 
    4.8 น าผลประเมินไปประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจ าปี 
 

ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 

1. รอบประเมินครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563) 
 

ก่อนการประเมิน

แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินและข้อตกลงฯ
ให้หัวหน้าตรวจสอบภายในทราบ

ผู้ประเมินและผู้รับการประเมินจัดท าข้อตกลงฯ ร่วมกัน
(อธิการบดี 100 คะแนน และคณะกรรมการฯ 100 คะแนน)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงฯ
ต่ออธิการบดี และคณะกรรมการฯ

ระหว่างรอบประเมิน

สิ้นรอบประเมิน
ตุลาคม 2563

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
อธิการบดีประเมิน 100 คะแนน

คณะกรรมการฯ ประเมิน 100 คะแนน

อธิการบดีและคณะกรรมการฯ
ประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน

แจ้งผลประเมินให้
หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายในทราบ

เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

น าผลประเมินไปประกอบ
การเลื่อนเงินเดือนประจ าปี

เห็นด้วยกับผลการประเมิน

                              
                    7    
                            

5 สิงหาคม 2563

14 สิงหาคม 2563

22 กันยายน 2563

24 ตุลาคม 2563

 
                 จึงเสนอ… 



๕๘ 
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้า
ส านักงานตรวจสอบภายใน  
           

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

 ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยวาระ
การด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขของ นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ จะครบวาระ
การด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕63 ซึ่งตามข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การ
บริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า “หลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของคณบดีส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย” ดังนั้น การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  จึงต้องด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  

ตามข้อ ๔ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีหรือก่อนครบวาระการ
ด ารงต าแหน่งของคณบดีไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี และด าเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๗ แล้วเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณา ฯลฯ 

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี  จึงขอเสนอที่ 
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  ประกอบด้วย 

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

๒)  อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย         เป็นกรรมการ 
               ....................................................................................................................  

๓)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร ที่ไม่ใช่คณบดีของวิทยาลัย จ านวน ๒  คน  เป็นกรรมการ 
                ……………………………………………………………………………………………………… 
                ……………………………………………………..…………………………………………………  

๔)  ประธานสภาอาจารย์ หรือผู้แทนสภาอาจารย์ จ านวน ๑ คน        เป็นกรรมการ 
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผูแ้ทนของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันรว่มผลติแพทย์ จ านวน ๑ คน  เป็นกรรมการ 

          ……………………………………………………..………………………………………………… 
 

 ซึ่งองค์ประกอบตามข้อ 4(5)  ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนของโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ 
จ านวนหนึ่งคน ให้แต่งตั้งจากผู้ที่โรงพยาบาลเสนอชื่อ ในกรณีที่โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์มีมากกว่าหนึ่ง
แห่งให้โรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์ร่วมกันเสนอชื่อผู้แทนจ านวนหนึ่งคนเป็นกรรมการ   
                ในการนี้… 



๕๙ 
  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงแจ้งสถาบันร่วมผลิตแพทย์ทั้งสองแห่ง คือ โรงพยาบาล                         
สรรพสิทธิประสงค์ และโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกันพิจารณาเสนอชื่อผู้แทนเพ่ือเป็นกรรมการสรรหา  ผลปรากฏว่าศูนย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์  ขอมอบอ านาจการเสนอชื่อให้ผู้แทนสถาบันร่วมผลิต
แพทย์ฯ ให้แก่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์มงคล  ภัทรทิวานนท์  ต าแหน่งผู้อ านวยการ
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ  เพ่ือร่วมเป็นกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

  มติที่ประชุม   อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 ๑. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย     ประธานกรรมการ 

         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  กรรมการ 
     อธิการบดี 

 ๓. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง  กรรมการ 
     คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
 ๔. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการ 
     คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์มงคล  ภัทรทิวานนท์    กรรมการ 
     ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ   
 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ  กรรมการ  

     ประธานสภาอาจารย์    
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๐)  

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ขออนุมัตคิรั้งที่ ๑๐) จ าแนกตามระดับและ
สังกัดดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒๖ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์      จ านวน  ๑๖  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑๖  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔ คน 
               -  สาขาวิชา  ฟิสิกส์… 



๖๐ 
  

-  สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๑๐ คน 

 ๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 

 ๑.๓ คณะศิลปศาสตร์       จ านวน  ๔  คน 
 (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จ านวน ๒ คน 
-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จ านวน ๑ คน 

 ๑.๔ คณะบริหารศาสตร์       จ านวน  ๒  คน 
 (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  - จ านวน ๒ คน 
 ๑.๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน  ๒  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  ชวีเวชศาสตร์               จ านวน     ๒  คน 
    

 ๒. ระดับปริญญาเอก จ านวน  ๓  คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์       จ านวน  ๓  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

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

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                 
จ านวน ๒๖ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๓ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๒๙ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๐) 

    
 มติที่ประชุม อนุมัติ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
          - 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม 

              การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. .... 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัยได

มีระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓   
 

ซึ่งเป็นการ... 



๖๑ 
  
ซึ่งเป็นการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย ส าหรับ นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต โดยหลักสูตรดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ที่จะจัดการเรียนการสอน
ใน ๑๐ วิชาเอก ประกอบด้วยวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรีศึกษา พลศึกษา ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา  
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ดังนั้นเพ่ือให้การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงไดมีการประชุมหารือกับ ผู้เกี่ยวข้อง คือ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กองแผนงานและกองบริการ
การศึกษา เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมบุณฑริก โดยที่ประชุมไดให้ความเห็นชอบในการก าหนด
สังกัดของวิชาเอกตาม คณะ ดังนี้ 
 (๑) วิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรีศึกษาและพลศึกษาสังกัดให้คณะศิลปศาสตร์ 
 (๒) วิชาเอกฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี  สังกัดให้คณะวิทยาศาสตร์ 
 จากการก าหนดสังกัดวิชาเอกข้างต้น จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบแห่งระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น              
ข้อ ๕.๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่ าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี                        
พ.ศ. ๒๕๖๐  
  “๕.๔ ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิตให้มหาวิทยาลัยจัดสรรเป็ นค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัยตามข้อ ๕.๑ และเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๕.๒ ส่วนที่เหลือจัดสรรให้คณะศิลปศาสตร์
ส าหรับวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา ดนตรีศึกษาและพลศึกษา  และจัดสรรให้คณะวิทยาศาสตร์ส าหรับ
วิชาเอกฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี” 
  ดังนั้น  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... เพ่ือเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
บริหารหลักสูตรและระเบียบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในปัจจุบัน 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
   

                   ๔.๔.๒  การเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้บริการหอสมุด 
    รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารจัดการโดยแบ่งภาระงานออกเป็น ๓ ฝ่ายกับ              
๑ ส านักงาน คือ ส านักงานเลขานุการ ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ฝ่ายผลิตและบริการเอกสาร ฝ่ายหอสมุด ในการ
บริหาร จัดการของฝ่ายหอสมุด มีการบริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศ การบริการสถานที่เพ่ือสืบค้น นั่งอ่านหรือ
อาจจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยนักศึกษา อาจารย์  บุคลากร ซึ่งการให้บริการนั้น อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                              
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗  
 ซึ่งในปัจจุบันลักษณะการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และอาคารสถานที่ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์และการพัฒนารูปแบบทรัพยากรที่มีความหลากหลายและเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น รูปแบบการให้บริการ 
ที่เปลี่ยนไป รูปแบบยืนยันตัวตนของบุคคล มีลักษณะเป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันกับหน่วยงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ดังนั้น เพ่ือให้มีการน าหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ อาคารสถานที่ รวมถึงวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับสถานการปัจจุบัน  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ รวมถึง 
                การใช้ทรัพยากร… 



๖๒ 
  
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ข้อปฏิบัติการใช้
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักวิทยบริการ โดยขอปรับปรุงจากเดิมที่เป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เป็นระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้หอสมุด ส านักวิทยบริการ   
 และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยได้รับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ และเนื้อหาให้มีความถูกต้อง เหมาะสม จาก
ส านักงานกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามล าดับ ดังนี้ 

การเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้หอสมุด ส านักวิทยบริการ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ระเบียบวาระที่ ๔.๑๑                       
(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้หอสมุด ส านักวิทยบริการ นั้น ที่ประชุมมีมติให้ส านักวิทยบริการ
น าไปพิจารณา แก้ไขปรับปรุง โดยให้เสนอต่อส านักงานกฎหมายมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ จากนั้นให้น าเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป 

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ส านักวิทยบริการ ได้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เรียบร้อยและน าเสนอต่อส านักงานกฎหมายมหาวิทยาลัย และ            
เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ส านักงานกฎหมายฯ ได้พิจารณา แก้ไข ปรับปรุง โดยความเห็นชอบของนายโกเมท 
ทองภิญโญชัย ต าแหน่งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เห็นควรให้ออกเป็นข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย
การใช้บริการหอสมุด พ.ศ. .... 
 ส านักวิทยบริการ ได้น าเสนอร่างข้อบังคับต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ                              
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือพิจารณา ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบให้ส านักวิทยบริการ 
น าเสนอร่างข้อบังคับต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้บริการหอสมุด พ.ศ. .... 

 

   มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบส านักวิทยบริการด าเนินการตรวจสอบ (ร่าง) 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้บริการหอสมุด พ.ศ. .... และจัดส่งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป 
 

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

            ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ประกาศใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ เป็นต้นมา จากการรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๒ พบว่ามีผู้เข้าศึกษาจ านวน ๘๙ คน      
คิดเป็นร้อยละ ๒๒ เมื่อเทียบกับแผนการรับ ซึ่งเป็นจ านวนที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา โดยปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อการตัดสินเข้าศึกษาต่อคืออัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งเมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ แล้วพบว่ามี
อัตราที่ใกล้เคียงและสูงกว่าจากรายละเอียดดังกล่าว ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาจึงได้เสนอปรับค่าธรรมเนียม
การศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราที่ลดลงรวมถึงปรับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษารายหน่วยกิตให้ มีอัตราที่เท่ากัน             
ทุกหลักสูตร และต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓             

                        เมื่อวันที่… 



๖๓ 
  
เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓  และที่ประชุมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  และได้เสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม                         

ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดย แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ในข้อ ๒ เป็น “ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป” และ

เพ่ิมข้อความบัญชีแนบท้าย ๒ อัตราค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ข้อ ๘ “กรณีที่แหล่งทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมวิจัย ให้ใช้

อัตราที่แหล่งทุนก าหนด”   

แต่เนื่องจากการยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังกล่าว ก าหนดให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาผู้เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ซึ่งตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทิน
การศึกษาด้านวิชาการและด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ ก าหนดวันเปิดภาคการศึกษา ภาคการศึกษาต้น วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการเสนอเรื่องต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย หลังวันเปิดภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓ ได้ช าระค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามอัตราในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้จัดสรรค่าธรรมเนียมดังกล่าวไปยังคณะวิชาแล้ว 

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....โดยใช้ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบล ราชธานี ตั้งแต่                   
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....  
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาด าเนินการน าเสนอ
นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย 
 
 

 

                 ทั้งนี้... 



๖๔ 
  

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น. 
 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 


