
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๙/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๖  กันยายน  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 ช้ัน ๖  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.  นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๑. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๔. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. นายประดิษฐ์  แป้นทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
         - คณะกรรมการ... 



๒ 
  

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๙. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
7. นายปิยณัฐ  สร้อยค า      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
8. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน 
  งานวิจัย 
9. รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์  แหลมคม (แทน) คณบดคีณะเกษตรศาสตร์ 
๑0. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑1. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑2. นายแพทย์วีระวัฒน์  พันธ์ครุฑ (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข 
๑๓. นายติ๊ก  แสนบุญ  (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
  ศาสตร์  
๑๔. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สมลักษณ์  เทพสุริยานนท์ (แทน) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๗. แพทย์หญิงนวินดา  เจียมบุญศรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

๑๘. นางพนมศรี  เลิศศุภวิทย์นภา   รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
๑๙. นายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 
 
     เริ่มการประชมุ… 



๓ 
  
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๑๗ ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๙ 
ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
                      

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
       

   ๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  
   ๒. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  
   ๓. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส 
             

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

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

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
   

 ๑.๑.๓  การเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะ 
   สูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ 

     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภาได้ก าหนดจัดสัมมนา เรื่อง การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการ
วิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แต่ละมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการตามภารกิจที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งในส่วนของการผลิตก าลังคนที่มีทักษะและสมรรถนะตามเป้าประสงค์เพ่ือรองรับ
การพัฒนาประเทศ การสร้างงานวิจัยเพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาประเทศและชุมชน การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
ในแต่ละพ้ืนที่ อันจะน าไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศโดยรวมตามยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศต่อไป  โดย นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมการ
สัมมนาดังกล่าว ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสโมสรทหารอากาศ บางซื่อ 
(กรมช่างอากาศ) กรุงเทพมหานคร 
                จึงเสนอ... 



๔ 
  
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๔  งานเกษียณอายุราชการของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 อธิการบดีแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดงานเชิดชูเกียรติและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้มีคุณูปการต่อ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้านการบริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการใน
วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ซึ่งในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  มีผู้ที่เกษียณอายุราชการ  จ านวนรวมทั้งสิ้น ๑๗ ท่าน   
 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๕  งานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์  
           สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน 

            “วันมหิดล” ประจ าปี ๒๕๖๓ 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เนื่องใน “วันมหิดล” วันที่  ๒๔ กันยายน               

ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  พระผู้ได้รับการ
ถวายพระสมัญญาภิไธยจากแพทย์และประชาชนว่า “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”             
ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงบ าเพ็ญแก่วงการแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                     
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จักได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เพ่ือน้อมเกล้าฯ ถวายด้วยการจัดพิธีวาง
พวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งในปีนี้
ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช
วิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งในพิธีฯดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีฯ และ
หน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับทางด้านสาธารณสุขในจังหวัดอุบลราชธานีร่วมพิธีฯ 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

   มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

    ๑.๑.๖  การร่วมงานพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา 
              แห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย  
              ประธานมอบอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ก าหนดให้มีการจัดงานมหกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญาแห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๙ กันยายน – ๔ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพ่ือรักษาอัตลักษณ์ ความเป็นอุบลราชธานีให้คงอยู่อันจะสร้างความภูมิใจและ
สร้างจิตส านึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น   
               ในการนี้… 



๕ 
  
  ในการนี้  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  จึงได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปิดงานมหกรรมแสดงศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาแห่งอุบลราชธานี “มูน มัง เมือง” อุบลราชธานี ศรีวนาลัย  ใน
วันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าอุบลราชธานี  
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
   

   มติที่ประชุม         รับทราบ 
   

 ๑.๑.๗  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช 
   กุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี

            ประธานมอบอธิการบดี แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 28 
กันยายน ๒๕๖๓  เสด็จพระราชด าเนินไปทรงติดตามงานโครงการตามพระราชด าริที่โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน
บ้านปากลา อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งมหาวิทยาราชธานีได้จัดท าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) รวมทั้งได้ไปช่วยโรงเรียนต ารวจ
ตระเวนชายแดนและร่วมกับทางจังหวัดในเรื่องการจัดขบวนเรือพาเหรด  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงงานโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน ครบ 1,000 ครั้ง   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
   

   มติที่ประชุม         รับทราบ 
            

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

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

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
             ๑.๒.๒  ค าสั่ง... 



๖ 
  

๑.๒.๒  ค าสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คบ.๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓  
    ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการพิจารณา 
    วินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ผู้ถูกฟ้องคดี 

      ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ  
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้  

๑) คณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ มีมติให้เพิกถอนค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
ที่ ๒๗๗/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติราชการเป็นการประจ า ณ ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ที่สั่งให้นางวัชรี หาทองค า ไปช่วยปฏิบัติราชการ             
ณ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี เป็นการประจ า ซึ่งต่อมาเม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการ 
ก.อ.ร. ได้จัดท าค าวินิจฉัยที่ ร. ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ให้เพิกถอนค าสั่งดังกล่าวและให้นางวัชรี หา
ทองค า กลับไปรับราชการในต าแหน่งหน้าที่เดิม ณ ส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี  และกรรมการ
และเลขานุการ ก.อ.ร. ได้มีหนังสือแจ้งค าวินิจฉัย ก.อ.ร. ที่ ร. ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ดังกล่าวให้แก่
มหาวิทยาลัย พร้อมกับแจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการให้เป็นไปตามมติและค าวินิจฉัยดังกล่าว                           ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้รับหนังสือพร้อมค าวินิจฉัยดังกล่าวเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  ตามหนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๒๒/๔๔๑๐  ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

2) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 
๒๕๖๑  ระเบียบวาระท่ี ๖.๓  มีมติในข้อ ๓ ว่า เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงว่า ค าวินิจฉัย ก.อ.ร. ที่ ร. ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ 
๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์โดยที่ผู้ร้องทุกข์ไม่ได้ยื่นหนังสืออุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์ 
เนื่องจากค าสั่งดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและยังไม่ได้เสนอผลการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัย ฉะนั้น การพิจารณาจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ และข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอ
เรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนั้น จึงให้มหาวิทยาลัยด าเนินคดีปกครองเพ่ือให้ศาลปกครองตรวจสอบและเพิกถอนค า
วินิจฉัยดังกล่าวต่อไป 

3) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการ
พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑                     
ระเบียบวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์รายนางวัชรี หาทองค า และขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง
เพิกถอนค าวินิจฉัยคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก.อ.ร.) ที่ ร. ๓/๒๕๖๑  ลงวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๖๑  และหนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๒๒/๔๔๑๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๖๑ เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์  

4) ศาลปกครองอุบลราชธานีมีค าสั่ง ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ ไม่รับค าฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้
จ าหน่ายคดีออกจากสารบบความ  ตามหมายแจ้งค าสั่งศาลปกครองอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑  

๕) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ยื่นค าร้องอุทธรณ์ค าสั่งไม่รับค าฟ้องไว้พิจารณา ต่อศาลปกครองสูงสุด 
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

๖) บัดนี้ ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีหนังสือแจ้งค าสั่ง ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แจ้งพร้อมส่งส าเนา
ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ที่มีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้น 
ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ค าสั่ง… 



๗ 
  

ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้องทุกข์ (ก .อ.ร.) ผู้ถูกฟ้องคดี สรุปได้ว่า                      
ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ศาลปกครองจะรับค าฟ้องใดไว้พิจารณาคดีได้นั้นจะต้องเป็นไปตาม
บทบัญญัติของกฎหมายตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้อง
คดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีค าสั่งให้นางวัชรี หาทองค า ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งนิติกรช านาญการ 
สังกัดส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดีของผู้ฟ้องคดี ไปช่วยปฏิบัติราชการ ณ ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๒๒๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
และค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๐๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙     
ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ และตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามล าดับ ซึ่งต่อมา
นางวัชรีได้ร้องทุกข์เรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๒ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หลังจากนั้น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของนางวัชรแีล้วมีมติให้ยกค าร้องทุกข์ ตามค าวินิจฉัยคณะกรรมการ
อุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลับ ที่ 1/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ และค าวินิจฉัย
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ลับ ที่ ๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ 
นางวัชรีจึงได้ร้องทุกข์ต่อไปยังผู้ถูกฟ้องคดี   โดยในระหว่างนั้น ผู้ ฟ้องคดีได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                 
ที่ ๒๖๕๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖o ให้นางวัชรีไปช่วยปฏิบัติราชการที่ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ และต่อมาได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัย
อุบลราธานี ที่ ๒๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ให้ปฏิบัติราชการเป็นการประจ า ณ ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่  ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นตันไป  นางวัชรีไม่เห็นด้วย จึงได้ร้องทุกข์ต่อ
คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ และวันที่ ๙ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๙๖๑ และ                 
มีค าวินิจฉัย ลับ ที่ ร. ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เพิกถอนค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๗๗/๒๕๖๑ 
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑  แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและขั้นตอนอันเป็นสาระส าคัญตามที่กฎหมายก าหนดไว้ เนื่องจากขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณามีมติและ               
ค าวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของนาวัชรี นั้น คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราธานีอยู่
ระหว่างการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของนางวัชรีที่ร้องทุกข์การสั่งให้ไปช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจ า ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๗๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๔ มกราด ๒๕๖๑ อีกทั้งนางวัชรียังไม่ได้อุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์  
ตามค าสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีและไม่มีค าขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกถอนค าสั่งนั้นแต่อย่างใด จึงไม่เป็นไปตามมาตรา ๖๓  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับข้อ ๗ (๑) ข้อ ๘ ข้อ ๒๑             
วรรคหนึ่ง และข้อ ๒๓ ของข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้อง
ทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนมติและค าวินิจฉัยดังกล่าว  
ของผู้ถูกฟ้องคดี กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกค าสั่งโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง             
พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นคดีพิพาทที่อยู่ในเขตอ านาจของศาลปกครองที่มีอ านาจพิจารณาได้ แต่การที่ศาลจะรับค าฟ้องไว้
พิจารณาได้นั้นต้องพิจารณาเงื่อนไขอ่ืนประกอบด้วย กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๒                  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีเป็น
มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครองยื่นฟ้องขอให้เพิกถอนมติและค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดี
อ้างว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงต้องพิจารณาก่อนว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือ 

                                                                                                                เสียหาย… 



๘ 
  
เสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระท าหรือการงดเว้นการกระท าของถูกฟ้องคดีหรือไม่ ซึ่งเมื่อพิจ ารณา
ข้อบังคับ ก.อ.ร. ว่าด้วยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์เรื่องร้องทุกข์และการเสนอเรื่องร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๖ แล้ว 
เห็ นว่ า เป็ นกรณีที่ กฎหมายก าหนดให้ ผู้ ถู ก ฟ้อง ค ดีควบคุมตรวจสอบการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของผู้ ฟ้ อ งคดี                                      
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอันเป็นกลไกภายในระบบของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามมาตร า ๑๗/๔                           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้มีค าวินิจฉัยอย่างใด
แล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการด าเนินการไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะท าเป็นหนังสือโต้แย้ง
หรือให้ทบทวนมติหรือค าวินิจฉัยของผู้ฟ้องคดีได้ แต่ค าวินิจฉัยดังกล่าวก็ยังคงมีผลผูกพันให้ผู้ฟ้องคดีต้องปฏิบัติตามค า
วินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจะอ้างว่าเป็นค าวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่
อาจโต้แย้งและอ้างได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ฟ้องคดีต้องด าเนินการตามค าวินิจฉัย
ร้องทุกข์ของผู้ถูกฟ้องคดี อีกทั้งผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายอันเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นั้น 
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับข้องใจเนื่องจากการกระท า
หรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ยกเว้นกรณีการสั่งลงโทษหรือการแต่งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ให้ผู้นั้นมีสิทธิ
ร้องทุกข์ต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถึงการกระท าหรือได้รับค าสั่ ง และให้                  
สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตาม
มาตรา ๑๗ ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน โดยจะต้องมีการก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมเพ่ือคุ้มครองผู้ร้องทุกข์มิให้ถูก
กลั่นแกล้ง หรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอันเนื่องมาจากการร้องทุกข์ วรรคสอง บัญญัติว่ า ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่
พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือในกรณีท่ีสภาสถาบันอุดมศึกษามิได้พิจารณาวินิจฉัยให้
แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้มีสิทธิเสนอเรื่องร้องทุกข์ต่อ ก.อ.ร. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษา หรือวันที่พันก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง วรรคสาม                        
บัญญัติว่าให้ ก.อ.ร. พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ออกตาม
มาตรา ๗๔ (๒) ซึ่งต้องไม่เกินเก้าสิบวัน วรรคสี่ บัญญัติว่า ในกรณีที่ผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจในผลการพิจารณาวินิจฉัย                             
ของ ก.อ.ร. หรือในกรณีท่ี ก.อ.ร. มิได้พิจารณาวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อ
ศาลปกครองได้  ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จาก
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเห็นได้ว่ากฎหมายก าหนดให้เฉพาะผู้ร้องทุกข์เท่านั้นที่ไม่พอใจค าวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้อง
คดีมีสิทธิน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ มิได้ก าหนดให้ฝ่ายปกครองผู้ถูกร้องทุกข์หรือเป็นผู้เกี่ยวข้องจะไม่เห็นด้วยและ
จะเสนอเป็นข้อพิพาทต่อศาลได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีมิใช่ผู้ร้องทุกข์ที่ไม่พอใจค าวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่
อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล
ปกครองได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง                        
พ.ศ. ๒๕๔๒ ค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการฟ้องคดี อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้โดยไม่
จ าต้องพิจารณาประเด็นอ่ืนอีกการที่ศาลปกครองชั้นต้นมีค าสั่งไม่รับค าฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและให้จ าหน่ายคดี
ออกจากสารบบความนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย  จึงมีค าสั่งยืนตามค าสั่งของศาลปกครองช้ันต้น 

ค าสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเป็นที่สุด ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๙/๒๕๖๓  ลงวันที่  
๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ (ก.อ.ร.) ผู้ถูกฟ้องคดี 
                      ที่ประชุม… 



๙ 
  
  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - ในการรายงานการพิจารณาคดีหรือค าพิพากษาคดีต่างๆ ในครั้งต่อไป  มอบส านักงานกฎหมายและ
นิติการ สรุปรายละเอียดที่มาของคดีให้กระชับชัดเจน และอ้างถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาคดีดังกล่าว            
เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยในการด าเนินการกฎหมายต่อไป 

                 

   มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบส านักงานกฎหมายและนิติการด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
       

  ๑.๒.๓  รายงานค าพิพากษาคดีอาญาของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ 
   ประพฤติมิชอบ 

     ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายเสวก  บุญกาญจน์  นิติกรปฏิบัติการ  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ส านักงานกฎหมายและนิติการได้รายงานค าพิพากษาคดีอาญาของศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 
พฤษภาคม 2562 คดีหมายเลขด าที่ อท 83/2561 คดีหมายเลขแดงที่ อท 40/2562 ระหว่าง พนักงานอัยการ 
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3  โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ 
จ าเลย โดยศาล พิพากษาว่า จ าเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑51, 157 การกระท าของจ าเลย
เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐาน
เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ท า จัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือ
เจ้าของทรัพย์ รวม 3 กระทง จ าคุกกระทงละ 5 ปี รวมจ าคุก 15 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งใดผู้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต รวม 2 กระทง จ าคุกกระทงละ 1 ปี รวมจ าคุก 2 ปี 
ค าให้การรับข้อเท็จจริงในชั้นพิจารณาของจ าเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้กระทงละหนึ่งในสาม ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ ท าจัดการ หรือรักษาทรัพย์ใดๆ ใช้
อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็นการเสียหายแก่รัฐหรือเจ้าของทรัพย์ คงจ าคุก 10 ปี ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งใดผู้ หรือปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต คงจ าคุก 1 ปี 4 เดือน รวมจ าคุก 11 ปี 
4 เดือน  
 

 2. ข้อเท็จจริง 
   2.1 วันที่ 27 มีนาคม 2562 ศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฎ ได้อุทธรณ์ค าพิพากษาดังกล่าวต่อศาล
อุทธรณ์ 
   2.2 วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 3 ได้อ่านค าพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในเบื้องต้นว่า จ าเลยได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2545 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553 จ าเลยจึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประเภทผู้บริหารระดับสูง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา ขณะจ าเลยด ารงต าแหน่งอธิการบดี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการประชุมครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2546 และครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให้อธิการบดีมีอ านาจใช้จ่ายเป็นเงิน
ส ารองจ่ายหมุนเวียน (Petty Cash) ในวงเงิน 5,000,000 บาท ต่อมาจ าเลยอนุมัติการใช้เงินส ารองจ่ายหมุนเวียน
หรือเงินทดรองราชการ (Petty Cash) 
  (1) โครงการทอดกฐินสามัคคีและมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2549 เพ่ือบูรณะวัดหลวง จ านวน 
500,000 บาท  
                   (2) โครงการ… 



๑๐ 
  
  (2) โครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลักสูตร TESOL 
Certificate ณ สถาบัน International House Sydney – Teacher Training Center เพ่ือเป็นค่าจ้างให้แก่บริษัท 
GLOBAL student services จ านวน 1,076,180 บาท 
  (3) โครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ศึกษาอบรม ณ 
สถาบัน Institute of Continuing and TESOL Education, The University of Queensland เมืองบริสเบน ประเทศ
ออสเตรเลีย ให้แก่บริษัทเดอะ กราดูเอ็ด จ ากัด จ านวน 1,198,000 บาท  
  (4) โครงการให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ทั้งข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว 
กู้ยืมเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาจ านวน 165 ราย รวมเป็นเงินที่จ าเลยอนุมัติให้กู้ยืม 42,348,468 
บาท และโครงการให้ผู้กู้ที่ส าเร็จการศึกษาและมีหน้าที่ต้องช าระหนี้เงินกู้ยืมคืนตามสัญญาได้รั บการแปลงหนี้เป็น
ทุนการศึกษาหรือให้ชะลอการช าระหนี้ โดยนับเวลาท างานเป็นเวลาชดใช้เงินกู้ยืมแทนการช าระจ านวน 13 ราย เป็น
เงิน 6,129,019 บาท 
  คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจ าเลยว่า จ าเลยกระท าความผิดตามค าพิพากษาศาลชั้นต้นหรือไม่ 
   (1) โครงการทอดกฐินสามัคคีเ พ่ือบูรณะวัดหลวงและมอบทุนการศึกษาประจ าปี 2549 จ านวน 
500,000 บาท ในวันที่ 22 ตุลาคม 2549 จ าเลยท าสัญญาและอนุมัติให้ตนเองยืมเงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือเงิน
ทดรองราชการ (Petty Cash) จ านวน 1,000,000 บาท โดยจ าเลยลงลายมือชื่อในใบถอนเงินและมอบให้นางวนิดา 
บุญพราหมณ์ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลและรับผิดชอบเงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือเงินทดรองราชการ (Petty Cash) 
น าไปถอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาวารินช าราบ เลขที่ 583-2-38551-1 และ
ในวันดังกล่าวนางวนิดาน าเงินจ านวน 1,000,000 บาท ที่ถอนมาไปใช้คืนรายได้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่
จ าเลยยืมไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549 และต่อมาวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 จ าเลยจึงน าเงินจ านวน 500,000 
บาท ซึ่งเป็นเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินท าบุญทอดกฐินเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2549 ดังกล่าว มาคืนเงินส ารอง
จ่ายหมุนเวียนหรือเงินทดรองราชการ (Petty Cash) ให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นั้น เห็นว่า โครงการดังกล่าวมิได้
อยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2549 หรือได้รับอนุมัติงบประมาณรายได้โดยสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแต่อย่างใด ภายหลังจากนั้นจึงท าเรื่องขอตั้งงบประมาณจากสภามหาวิทยาลั ยย้อนหลัง (หลายปี) ซึ่งเป็น
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ แต่จ าเลยจงใจฝ่าฝืนใช้จ่ายเงินส ารองจ่ายหมุนเวียน (Petty Cash) 
ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 15 (9), 21 (1) (2) และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ข้อ 8 การกระท า
ของจ าเลยจึงเป็นการที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่ท า จัดการ รักษาทรัพย์เงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือเงินทดรองราชการ 
(Petty Cash) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต  
   (2) ส่วนโครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช หลักสูตร 
TESOL Certificate ซึ่งจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2550 ณ สถาบัน 
International House Sydney – Teacher Training Center ที่ประเทศออสเตรเลีย ที่จ าเลยตกลงว่าจ้างบริษัท 
GLOBAL student services ให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเป็นเงินจ านวน 1,076,180 บาท โดยจ าเลยสั่งการให้นาง
วนิดาโอนเงินจากบัญชีเงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือเงินทดรองราชการ (Petty Cash) จ านวน 500,000 บาท รวมกับ
เงินที่จ าเลยได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยจากบัญชีบริการวิชาการอีก 576,180 บาท รวมเป็นเงิ น 
1,076,180 บาท เข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาคลองตัน เลขที่ 7272 5050 76 เพ่ือจ่าย
ค่าจ้างให้แก่บริษัท GLOBAL student services และโครงการยกระดับทักษะการสอนภาษาอังกฤษส าหรับครูโรงเรียน 
เบ็ญจะมะมหาราช ศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 22 มีนาคม 2551 ถึงวันที่ 5 เมษายน 2551 ณ สถาบัน Institute of  
                  Continuing… 



๑๑ 
  
Continuing and TESOL Education, The University of Queensland เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย โดย
จ าเลยสั่งการให้นางวนิดาโอนเงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือเงินทดรองราชการ (Petty Cash) จากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) สาขาย่อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 869-203806-9 จ านวน 1,198,000 บาท 
ให้แก่บริษัทเดอะ กราดูเอ็ด จ ากัด นั้น เห็นว่าเป็นการใช้จ่ายเงินไปโดยไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 6 เมื่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีหน่วยงานส่งเสริมวิชาการอยู่แล้ว 
การให้บริการทางวิชาการจึงเป็นการให้ความรู้โดยเปิดการสอน อบรม หรือจัดสัมมนาต่าง ๆ และที่ส าคัญการน าเงินของ
มหาวิทยาลัยไปให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพ่ือเป็นการตอบแทนในการรับบริการวิชาการโดยเฉพาะแก่ครูโรง เรียน
เบ็ญจะมะมหาราชนั้นเป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่ใช่มีเจตนาจะให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยแท้ การใช้จ่ายเงินเพ่ือ
สนับสนุนโครงการดังกล่าว จึงเป็นการใช้จ่ายเงินโดยไม่อยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 
และ 2551 หรือได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายโดยสภามหาวิทยาลัยและไม่อยู่ในวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยอัน
เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 6, 15 (9) การกระท าของ
จ าเลยจึงเป็นการที่เจ้าพนักงานมีหน้าที่ท า จัดการ รักษาทรัพย์เงินส ารองจ่ายหมุนเวียนหรือเงินทดรองราชการ                
(Petty Cash) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและเป็นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยทุจริต  
   (3) ส าหรับโครงการให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยกู้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษา 
จ านวน 165 ราย รวมเป็นเงินที่จ าเลยอนุมัติให้กู้ยืม 42,348,468 บาท และโครงการให้ผู้กู้บางรายที่ส าเร็จการศึกษา
และมีหน้าที่ต้องช าระหนี้เงินกู้ยืมคืนตามสัญญาได้รับการแปลงหนี้เป็นทุนการศึกษาหรือให้ชะลอการช าระหนี้ โดยให้
นับเวลาท างานเป็นการชดใช้เงินกู้ยืมแทนการช าระเงินจ านวน 13 ราย เป็นเงิน 6,129,019 บาท เห็นว่า จ าเลย
อนุมัติให้กู้เงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นทุนศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศและการแปลงหนี้เป็นทุน
ดังกล่าว โดยอาศัยอ านาจตามประกาศท่ีจ าเลยออกท้ังสองฉบับ คือ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติและแนวปฏิบัติการให้กู้ยืมเงินสวัสดิการเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 และ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการให้ยืมเงินสวัสดิการเพ่ือการศึกษา พ.ศ. 2551 
ลงวันที่ 9 มกราคม 2551 การอนุมัติของจ าเลยดังกล่าวเป็นการกระท าที่ไม่มีอ านาจตามกฎหมาย เนื่องจากตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 15 (9) และระเบียบของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ข้อ 7 และข้อ 8 ก าหนดให้การใช้จ่ายเงินรายได้
ของมหาวิทยาลัยต้องมีการจัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เสนอเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ จึงจะสามารถใช้จ่ายเงินตามโครงการดังกล่าวได้ และตามระเบียบดังกล่า วไม่ได้ก าหนดให้
อ านาจอธิการบดีในการน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาแปลงหนี้ให้เป็นทุนการศึกษาได้แต่อย่างใด ดังนั้น การที่จ าเลย
ได้ลงนามให้บุคลากรดังกล่าวได้รับการอนุมัติกู้ยืมเงินจากรายได้ของมหาวิทยาลัยและการแปลงหนี้เป็นทุนจึงเป็นการ
ด าเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และท าให้มหาวิทยาลัยขาดโอกาสในการที่จะน าเงินจ านวนดังกล่าวมาใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย และเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเกิดข้อพิพาทกับบุคลากรที่ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน การกระท าของจ าเลยเป็ นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิ
ชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยอุบลราธานี และเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ที่ศาลชั้นต้นพิพากษามา
นั้น ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจ าเลยฟังไม่ขึ้น  
   อนึ่ง คดีนี้จ าเลยกระท าความผิดหลายกรรมต่างกัน แต่ศาลชั้นต้นรวมโทษทุกกระทงแล้วจึงลดโทษให้
จ าเลย แทนที่จะลดโทษแต่ละกระทงก่อนแล้วจึงรวมโทษ ย่อมเป็นผลร้ายแก่จ าเลยมากกว่าการลดโทษแต่ละกระทง
เสียก่อนแล้วจึงรวมเข้าด้วยกัน และเป็นการไม่ชอบเพราะประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 21 วรรคสอง บัญญัติว่า   
หากก าหนดโทษจ าคุกเป็นเดือน ให้นับสามสิบวันเป็นหนึ่งเดือน แต่ถ้าก าหนดเป็นปี ให้ค านวณตามปีปฏิทินในราชการ  
                 ดังนั้น… 



๑๒ 
  
ดังนั้น การก าหนดโทษจ าคุก 12 เดือน ย่อมมีก าหนดเท่ากับ 360 วัน ซึ่งน้อยกว่าวันตามปีปฏิทินที่อาจมีถึง 366 วัน 
หรือ 365 วัน สุดแท้แต่ว่าจะเป็นปีอธิกสุรทินหรือปีจันทรคติ ปัญหานี้แม้จ าเลยจะมิได้อุทธรณ์ แต่เป็นข้อกฎหมายที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบมีอ านาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขเสียให้
ถูกต้อง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติวิ ธีพิจารณาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 มาตรา 43 
   พิพากษาแก้เป็นว่า การกระท าของจ าเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็น
กระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด 
ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต จ าคุกกระทงละ 5 ปี รวม 3 กระทง ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือ
โดยทุจริต จ าคุกกระทงละ 1 ปี รวม 2 กระทง ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กระทงละหนึ่งใน
สาม ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ท า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต จ าคุกกระทงละ 3 ปี 
4 เดือน รวม 3 กระทง และฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต จ าคุกกระทงละ 8 เดือน           
รวม 2 กระทง รวมเป็นจ าคุก 9 ปี 28 เดือน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามค าพิพากษาศาลชั้นต้น 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ค าพิพากษาศาลศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ในคดีหมายเลขด าที่ อท. 409/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 3357/2563 ระหว่าง พนักงานอัยการ 
ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 ภาค 3  โจทก์ กับ นายหรือศาสตราจารย์ประกอบ วิโรจนกูฏ 
จ าเลย ที่ได้อ่านค าพิพากษาเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  

     

  มติที่ประชุม         รับทราบ  
   

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 หน้าที่ ๕๔  บรรทัดที่ 1 – ๒  มติที่ประชุม แก้ไขเป็น “เห็นชอบและมอบกองแผนงาน
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป” 
             
ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของ 

  คณะ ส านัก และหน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมาย 
  ที่รัฐบาลก าหนด  

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ระเบียบวาระการประชุมที่ 4.1.1.1 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
(30 มิถุนายน 2563) ได้มอบมหาวิทยาลัยและคณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
ด าเนินการชี้แจงสาเหตุการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน ที่ต่ ากว่าเป้าหมายฯ และ
เสนอแนวทางการปรับปรุงการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด แล้วรายงานให้ที่ประชุม                        
สภามหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป  
 
                   บัดนี.้.. 



๑๓ 
  
    บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้รวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแลว จึงใครขอรายงานผลการติดตามการด าเนินการ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 รายจ่ายประจ า มีหน่วยงานที่มีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 7 หน่วยงาน คือ 
ส านักงานอธิการบดี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะนิติศาสตร์  
 รายจ่ายลงทุน มีหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 6 หน่วยงาน 
คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ส านักงาน
อธิการบดี  
 โดยในส่วนของรายจ่ายประจ ามีสาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด และแนวทาง
การแก้ไขสรุปได้ ดังตารางที่ 1 ดังนี้  

ตารางท่ี 1 

คณะ/ส านัก/หน่วยงาน สาเหต ุ แนวทางการแก้ไข 

ข้อจ ากัดใน
การเบิกจ่าย 

การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 

ปรับแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ 

ปรับแผนการ
ด าเนินงาน 

1. ส านักงานอธิการบด ี   √  √ 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ √ √ √ √ 

3. คณะวิทยาศาสตร ์  √  √ 

4. คณะศิลปประยุกต์ฯ  √  √ 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร์  √  √ 

6. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  √  √ 

7. คณะนิติศาสตร ์  √  √ 

โดยมีรายละเอียดของสาเหตุและแนวทางการด าเนินการแก้ไขดังตารางที่ 2 ดังนี้ 

 

 

 

 

 



๑๔ 
  

ตารางท่ี 2   

คณะ/หน่วยงาน ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด 

สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

 1. วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 67.79 12.21 1) การเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยในและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 
ช่ัวโมงของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนดไว้ กล่าวคือ วันที่ 1 ม.ค 63 - 31 มี.ค. 63 มีก าหนดเปิด
ให้บริการถึงเที่ยงคืน (เวรนอกเวลา 8 ช่ัวโมง) และตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 
เปิดหอผู้ป่วยในและเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง (เวรนอกเวลา 16 
ช่ัวโมง) สาเหตุที่ไม่สามารถเปิดให้บริการตามก าหนดได้เนื่องจาก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไม่สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานได้ อันเป็นผลมาจากอยู่ระหว่าง
ด าเนินการขอก าหนดค่าตอบแทนลักษณะอื่น ๆ ตามแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการจ่ายค่าตอบแทนลักษณะ
อื่น ๆ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องพิจารณา
ตามขั้นตอน จึงเป็นสาเหตุให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในส่วนของ
ค่าตอบแทนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย 

2) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID-19) ทั้งในระดับประเทศและทั่วโลก ท าให้โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต้องเตรียมรับมือให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบการให้บริการและการ

1) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเลื่อนก าหนดการเปิด
แผนกผู้ป่วยในและงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ช่ัวโมง เป็นวันที่ 1 ต.ค. 
63 พร้อมท้ังได้รับอนุมัติปรับแผน โดยปรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายใน
โครงการหมวดค่าตอบแทนที่ได้รับจัดสรรไว้ส าหรับเป็นค่าตอบแทน
นอกเวลาราชการในการเปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง มาใช้ในหมวดค่า
ใช้สอยและค่าวัสดุส าหรับเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการ
ดังกล่าวและรับการตรวจประเมินเพื่อข้ึนทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่
รับการส่งต่อ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อเป็น
โรงพยาบาลขนาด 24 เตียง ซึ่งเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สามารถ
รองรับผู้ป่วยได้มากขึ้น และเพื่อให้สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณคงเหลือได้ทันตามที่ก าหนดไว้ 

2) เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ภายในประเทศ
คลี่คลาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ปรับระบบการ
ท างานเข้าสู่ภาวะปกติโดยมีการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค COVID-19 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จึงเร่งด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามก าหนดเวลาในปีงบประมาณ 



๑๕ 
  

คณะ/หน่วยงาน ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด 

สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

ด าเนินงานปกติของโรงพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  โรงพยาบาลมุ่ง
ความส าคัญไปที่การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 โดยปรับระบบการท างานและการให้บริการของ
โรงพยาบาลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  ซึ่งในช่วงระยะเวลา
ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงภายในประเทศไทย กิจกรรมหลายกิจกรรม
ถูกยกเลิกหรือชะลอไว้ก่อน ท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณทั้งในส่วน
ของค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ ยาและเวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น วัสดุ
ส านักงาน บางรายการเบิกจ่ายได้ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

2.คณะวิทยาศาสตร ์ 58.92 21.08      เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) คณะไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการส่วนใหญ่จัดร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการบริการ
วิชาการ  โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย ท าให้การเบิกจ่ายไม่
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

     คณะได้ปรับแผนการด าเนินงานและเร่งด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ  และเร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563 

3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 45.98 34.02        เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท าให้กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และจดัหาวสัดุ
การศึกษาล่าช้ากว่าก าหนด การประสานงานกับร้านค้าหยุดชะงักเปน็
ระยะเวลาหลายเดือน ท าให้การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
และไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมตา่ง ๆ ไดต้ามแผนที่
ก าหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการส่วนใหญ่จัดร่วมกับ

     คณะได้ปรับแผนการด าเนินงานและเร่งด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ  และเร่งรดัการเบกิจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563 



๑๖ 
  

คณะ/หน่วยงาน ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด 

สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

หน่วยงานภายนอก เช่น โครงการบริการวิชาการ   โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ท าให้การเบิกจา่ยไม่เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

4. คณะนิติศาสตร ์ 38.43 41.57      เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) คณะไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ไดต้ามแผนท่ีก าหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการส่วนใหญ่จดัร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการ
ยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ท าให้
การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

      คณะได้ปรับแผนการด าเนินงานและเร่งด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ  และเร่งรดัการเบกิจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563 

5. ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

41.71 38.29      เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) คณะไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ไดต้ามแผนท่ีก าหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการส่วนใหญ่จดัร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการ
ยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ 
โครงการปฏิรูปหลักสตูร สื่อและการจัดการเรยีนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ท าให้การเบิกจา่ยไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

      คณะได้ปรับแผนการด าเนินงานและเร่งด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ  และเร่งรดัการเบกิจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563 

6. คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ 

47.12 32.88      เนื่องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) คณะไม่สามารถด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ไดต้ามแผนท่ีก าหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการส่วนใหญ่จดัร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการ

      คณะได้ปรับแผนการด าเนินงานและเร่งด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ  และเร่งรดัการเบกิจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือน
กันยายน 2563 



๑๗ 
  

คณะ/หน่วยงาน ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ต่ ากว่าเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด 

สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

ยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ ท าให้
การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

7. ส านักงานอธิการบด ี 74.45 5.55           เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโร
นา 2019 (COVID-19) คณะไมส่ามารถด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ไดต้ามแผนท่ีก าหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการส่วนใหญ่จดัร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น โครงการ
ยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทางวิชาการ 
โครงการแนะแนวทางการศึกษา โครงการอาสาพัฒนาชนบท ท าให้
การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 

   คณะไดป้รับแผนการด าเนินงานและเร่งด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ต่าง ๆ  และเร่งรัดการเบิกจ่ายใหแ้ล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2563 
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โดยในส่วนของรายจ่ายลงทุน สามารถสรุปข้อมูลดังตารางที่ 3 ดังนี้ 

ตารางท่ี 3 

คณะ จ านวนรายการที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ  

*จ านวนรายการที่ไม่
สามารถก่อหน้ีผูกพันได้
ทันภายในวันที่ 7 เม.ย. 

63 

หมายเหตุ 

ครุภัณฑ์ 
(รายการ) 

สิ่งก่อสร้าง 
(รายการ) 

ครุภัณฑ์ 
(รายการ) 

สิ่งก่อสร้าง 
(รายการ) 

1.  วิทยาลัยแพทยศาสตร ์ 39 - 3 -  

2.  คณะเภสัชศาสตร ์ 9  1 6 - สิ่งก่อสร้างเป็นรายการก่อสร้างผูกพันข้าม
ปี 2562-2564 

3.  คณะวิทยาศาสตร ์ 9 - - -  

4.  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 9 - 5 -  

5.  คณะเกษตรศาสตร ์ 3 - 3 -  

6.  ส านักงานอธิการบด ี 106 2 54 1 ครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้เป็น
ครุภัณฑ์ประจ าอาคารโรงงานต้นแบบด้าน
การผลิตอาหาร 

    

* หมายเหตุ  รายการที่ถูกน าไปก าหนดเป็นพระราชบัญญัติเพ่ือโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
เป็นรายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในวันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๓  
  

 สาเหตุที่ท าให้หน่วยงานเบิกจ่ายไม่เป็นไปแผนที่ก าหนด  
   คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างช้ากว่าแผนที่ก าหนดเนื่องจากไม่มีความพร้อมในรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด 
 แนวทางการแก้ไข  
 ณ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยลงนามในสัญญาครบทุกรายการ ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน และให้               
คณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้ด าเนินการด้านพัสดุแต่ยังไม่ลงนามในสัญญาจนกว่าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายจะประกาศใช้ และมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ไปแล้วเมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2563  
 
 
              เนื่องจาก… 
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 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ โดยการใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ท าให้บางกิจกรรม/โครงการที่เป็นแผนงานใหม่ 
เช่น โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการในโรงเรียน เป็นต้น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจนกว่าพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะประกาศใช้ ซึ่งพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศใช้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  จึงท าให้การด าเนินการกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ 
ด าเนินการล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดและส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
 

 จึงเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจาก 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบกองแผนงานด าเนินการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาใน

การจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนที่มีความล่าช้า ร่วมกับ คณะ/หน่วยงาน เพ่ือจักได้แก้ไขปัญหาได้ทันต่อสถานการณ์  
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี ให้มีความสอดคล้องกับแผนการใช้

จ่ายงบประมาณ พร้อมทั้งก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

๓. มอบกองแผนงานด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการเบิกจ่าย
งบประมาณ ของ คณะ/หน่วยงาน ที่เสนอไว้ และรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
ครั้งต่อไป 
 

 มติที่ประชุม รับทราบ และมอบกองแผนงานและมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                    ๔.๑.๑.๑  การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ  

     พ.ศ. 2563 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้อง 
     ปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีวงเงินเพิ่มเติม กรณี  
     ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

               ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาด้วย 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ขอความอนุเคราะห์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต                              
เครื่องคอมพิวเตอร์ และสถานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถท่ัวไปด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2563  โดยในการด าเนินงานมีค่าใช้จ่าย 
เป็นจ านวน 400,400 บาท (สี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน) (ตามใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่าย                              
เครื่องคอมพิวเตอร์) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดูแลและ
รับผิดชอบการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต , เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสถานที่ในการด าเนินการจัดการสอบวัด
ความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 
2563 แต่เนื่องจากงบประมาณที่จะด าเนินการจัดการสอบฯ จ านวน 400,400 บาท (สี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน) ส านักงาน 
 
                  คณะกรรมการ… 



20 
  
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะส่งมอบงบประมาณให้กับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงใคร่ขออนุมัติ
ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม เป็นจ านวนเงิน 400,400 บาท (สี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, เครื่องคอมพิวเตอร์ และสถานที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการด าเนินการ
สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 22 
กันยายน 2563 

ทั้งนี้  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560               
ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการ
พิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม เป็นจ านวน 400 ,400 บาท (สี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน)                      
ตามตารางสรุปได้ดังนี้ 
 

คณะ/
หน่วยงาน 

หมวด
รายจ่าย 

ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1.  ส านัก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป - 
ค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน 

โครงการ
สนับสนุนการ
บริการทั่วไป   

เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน               
จักด าเนินการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 2563 จึงขอความ
อนุเคราะห์ใช้บริการ เครือข่ายอินเตอร์ เน็ต , เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และสถานที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระหว่างวันที่ 18 - 22 กันยายน 2563 เพ่ือด าเนินการสอบ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์              
(e-Exam) ประจ าปี 2563 โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
เครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ตามใบเสนอราคา เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 400,400 บาท  

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะส่ง
มอบงบประมาณให้กับ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จ                   
ซึ่งอยู่ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  

ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงใคร่ขอ
อนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม              
เป็นจ านวนเงิน 400,400 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเครือข่ายอินทราเน็ต, เครื่องคอมพิวเตอร์ และ
สถานที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการด าเนินการสอบ
วัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                       
(e-Exam) ประจ าปี 2563 

ทั้งนี้  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ในการประชุมครั้ งที่  13/2563 เมื่ อวันที่  1                  

400,400  
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คณะ/
หน่วยงาน 

หมวด
รายจ่าย 

ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 400,400 
 
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม จ านวน 400,400 บาท (สี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน) ในโครงการบริการสนามสอบวัด
ความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam ส านักงาน ก.พ. ประจ าปี 2563 รหัสกิจกรรม 010000100028            
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 400,400 บาท (สี่แสนสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๑.๑.๒  (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 มีมติ
เห็นชอบ(ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น ทั้งนี้ กองแผนงานรวบรวมและตรวจสอบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ/หน่วยงานแล้ว โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
  ก. ภาครายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งสิ้น 1,877,327,600 บาท 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 789,632,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.06 ของประมาณ 
การรายได้ท้ังสิ้น) รายละเอียดสรุปตารางที่ 1 

2. ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น  1,087,695,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 57.94  
ของประมาณการรายได้ทั้งสิ้น) ประกอบด้วย 

1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน  554,291,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ  
   50.96 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ทั้งหมด) 

2) ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จ านวน   
  415,785,900 บาท  (คิดเป็นร้อยละ 38.23 ของประมาณการรายรับเงินรายได้ทั้งหมด) 

3) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 117,618,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 10.81 ของ   
   ประมาณการรายรับเงินรายได้ท้ังหมด) 

รายละเอียดสรุปประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามตารางที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
                 ตารางท่ี 1...    
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ตารางท่ี 1   สรุปงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 
 
 
 
 
 
 
                         ตารางท่ี ๒...

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ งบประมาณ แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ  งบประมาณ
รวมท้ังส้ิน    793,781,700 รวมท้ังส้ิน   789,632,200 -   4,149,500 -    0.52
แผนงานบุคลากรภาครัฐ    527,597,100 แผนงานบุคลากรภาครัฐ   534,873,000     7,275,900      1.38
 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

      527,597,100  ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

      534,873,000         7,275,900         1.38

แผนงานพ้ืนฐาน    166,961,200 แผนงานพ้ืนฐาน    139,790,400 - 27,170,800 -  16.27
 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

   166,961,200  แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

   139,790,400 - 27,170,800 -  16.27

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์         15,529,400 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนสังคมศำสตร์         13,630,400 -       1,899,000 -    12.23

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี         52,756,200 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี         52,360,200 -          396,000 -       0.75

ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ          72,880,500 ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ          70,121,300 -       2,759,200 -       3.79

ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร         18,715,400 ผลงำนกำรให้บริกำรวิชำกำร               678,500 -    18,036,900 -    96.37

ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม            7,079,700 ผลงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม            3,000,000 -       4,079,700 -    57.63

แผนงานยุทธศาสตร์     30,602,900 แผนงานยุทธศาสตร์ 92,613,300       62,010,400  202.63
 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี      15,360,000  แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี       74,350,600     58,990,600   384.05

โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข         15,360,000 โครงกำรเพ่ิมศักยภำพกำรให้บริกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข         74,350,600      58,990,600    384.05

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     12,136,000 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

      18,008,000       5,872,000     48.38

โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม  
(เฉพำะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่ำน้ัน)

           4,800,000 โครงกำรผลิตแพทย์เพ่ิม  
(เฉพำะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่ำน้ัน)

           4,800,000                       -               -   

โครงกำรผลิตพยำบำลเพ่ิม  
(เฉพำะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่ำน้ัน)

           7,336,000 โครงกำรผลิตพยำบำลเพ่ิม  
(เฉพำะม./ส. ท่ีมีมติ ครม. รองรับเท่ำน้ัน)

        13,208,000         5,872,000      80.04

แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา          236,100 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา            254,700           18,600       7.88

โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

              236,100 โครงกำรสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรศึกษำ
ต้ังแต่ระดับอนุบำลจนจบกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน

              254,700              18,600         7.88

แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต       2,870,800 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต                    -   -     2,870,800 - 100.00

โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพในกำรเรียนรู้

           1,050,600 โครงกำรเสริมสร้ำงสุขภำพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพ่ือ
เพ่ิมศักยภำพในกำรเรียนรู้

                         -   -       1,050,600 -  100.00

โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะชีวิตส ำหรับวัยเรียน            1,820,200 โครงกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะชีวิตส ำหรับวัยเรียน -       1,820,200 -  100.00

แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 6 ภาค     50,840,800 แผนงานบูรณาการพ้ืนท่ีระดับภาค 6 ภาค     22,355,500 - 28,485,300 -  56.03

 การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)     50,840,800  การพัฒนาพ้ืนท่ีระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)     22,355,500 - 28,485,300 -  56.03

โครงกำรสร้ำงศูนย์พัฒนำผู้ประกอบกำร Startup และ SME และ
สร้ำงโรงงำนต้นแบบแปรรูปสินค้ำด้ำนกำรเกษตร ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 (ส่วนกำรก่อสร้ำงโรงงำนต้นแบบ 
(Pilot Plant))

        50,840,800 โครงกำรสร้ำงศูนย์พัฒนำผู้ประกอบกำร Startup และ SME และ
สร้ำงโรงงำนต้นแบบแปรรูปสินค้ำด้ำนกำรเกษตร ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 (ส่วนกำรก่อสร้ำงโรงงำนต้นแบบ 
(Pilot Plant))

        22,355,500 -    28,485,300 -    56.03

แผนงานบูรณาการ      17,779,700 แผนงานบูรณาการ                    -   -   17,779,700 - 100.00
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้      16,090,700  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้                    -   -   16,090,700 - 100.00
โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในโรงเรียนเครือข่ำยทำง
วิชำกำร

        16,090,700 โครงกำรยกระดับกำรเรียนรู้ทำงวิชำกำรในโรงเรียนเครือข่ำยทำง
วิชำกำร

-    16,090,700 -  100.00

การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย        1,689,000 การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย                    -   -     1,689,000 - 100.00
โครงกำรเตรียมควำมพร้อม “คน” เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมี
ส่วนร่วม

           1,689,000 โครงกำรเตรียมควำมพร้อม “คน” เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยอย่ำงมี
ส่วนร่วม

-       1,689,000             -   

 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2563  ปีงบประมาณ 2564  การเพ่ิม-ลด
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ตารางท่ี 2  สรุปแผนภาครายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 
 

ที่ คณะ/หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได ้

รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น  
(100%) 

งบประมาณรวม 
เงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

ผลรวมเงิน
รายได้จากแหล่ง
อื่น (นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนยีม
การศกึษา) 

เงินรายได้
คงเหลือสะสม 

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

1 ส านักงานอธิการบด ี  122,679,300  177,706,400 117,389,600 13,525,500  308,621,500   431,300,300  
2 คณะวิทยาศาสตร ์  110,990,400  30,160,200 47,420,000 13,037,300  90,617,500   201,607,900  
3 คณะเกษตรศาสตร์  65,409,800  12,920,500 35,073,200 218,600  48,212,300   113,622,100  
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  75,224,600  35,906,600 14,691,700 9,800,000  60,398,300   135,622,900  
5 คณะศิลปศาสตร ์  69,579,600  41,176,300 2,875,300 5,097,100  49,148,700   118,728,300  
6 คณะเภสัชศาสตร์  108,814,700  31,421,300 14,750,000 32,696,300  78,867,600   187,682,300  
7 คณะบริหารศาสตร ์  29,415,100  65,400,500 4,300,000 9,322,400  79,022,900   108,438,000  
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  141,138,500  37,346,400 103,914,900 14,082,900  155,344,200   296,482,700  
9 คณะศิลปประยุกต์ฯ  6,743,200  11,630,100 1,470,000 -  13,100,100   19,843,300  

10 คณะนิติศาสตร ์  5,669,000  25,681,300 7,908,400 -  33,589,700   39,258,700  
11 คณะรัฐศาสตร ์  8,806,700  27,106,200 2,596,000 -  29,702,200   38,508,900  
12 คณะพยาบาลศาสตร ์  19,413,600  23,166,700 7,750,000 -  30,916,700   50,330,300  
13 ส านักวิทยบริการ  18,449,100  17,334,300 141,600 -  17,475,900   35,925,000  
14 ส านักคอมพิวเตอร์  6,909,700  17,334,300 100,200 9,500,000  26,934,500   33,844,200  
15 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  388,900  - 35,035,100 10,338,300  45,373,400   45,762,300  
16 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ -    - 12,000,000 -  12,000,000   12,000,000  
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย -    - 8,370,000 -  8,370,000   8,370,000  
ผลรวมทั้งหมด 789,632,200 554,291,100 415,786,900 415,786,400 1,087,695,400 1,877,327,600 
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กองแผนงานจึงสรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564   พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และประมาณการรายรับเงินรายได้ใน
ภาพรวม  มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี รายละเอียดตามตารางที่ 3 

 

ตารางท่ี 3  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
 

 
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 809,808,200 บาท และส านัก
งบประมาณปรับลดตามติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2563 จ านวน 16,026,500 บาท ท้ังน้ี เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 คงเหลือ จ านวน 793,781,700 บาท 
 

ประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งเมื่อเทียบเคียงจากปีง บประมาณ             
พ.ศ. 2563 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการรายรับเงินรายได้สูงขึ้น จ านวน 70,325,900 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.91 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีประมาณการรายรับเงินรายได้ 
จ านวน 1,017,369,500 บาท) ซึ่งประมาณการรายรับสูงขึ้น จากการประมาณการรายรับเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา เพิ่มขึ้นจ านวน 12,606,600 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.33 ของปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 และประมาณการรายรับจากรายได้จากแหล่งอ่ืน เพิ่มขึ้นจ านวน 65,125,300 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 18.57 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้คณะ/หน่วยงาน ขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบ
ประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 117 ,618,400 บาท 
ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน -7,406,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.92 ของ
ปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการ
ภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน รายละเอียดตามตารางที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 4...   
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ตารางท่ี 4  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 

 

 
 

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  หมวด 5 วิธีการงบประมาณ 
ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี   
และในขณะเม่ือจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น 
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็น
รายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่
ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย รายละเอียดตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561  
  ดังนั้น  จึงสรุปงบประมาณการจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ที่สามารถน ามาตั้ง 
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  รวมทั้งสิ้น 1,730,545,900 บาท ดังนี้ 
   ข.ภาครายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น  1,730,545,900 บาท 
    1. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 789,632,200 บาท (คิดเป็นร้อยละ 45.63 ของประมาณ
การรายจ่ายทั้งสิ้น) 
  2. ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น  940,913,700 บาท (คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของ
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น) ประกอบด้วย 

1) ประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 450,738,500 บาท   
  (คิดเป็นร้อยละ 47.90 ของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ทั้งหมด) 
2) ประมาณการรายจ่ายรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ,

จ านวน 372,556,800  บาท (คิดเป็นร้อยละ 39.60 ของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้
ทั้งหมด) 

3) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 117 ,618,400บาท (คิดเป็นร้อยละ 12.50 ของ
ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ทั้งหมด) 
รายละเอียดตามตารางที่ 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี ๕...   
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ตารางที่ 5  สรุปประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ าแนกตาม
คณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 
 

ที ่ หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผน่ดนิ 
เงินรายได ้ รวม 

สัดส่วนร้อยละ 
งบประมาณ

แผน่ดนิ 
เงิน

รายได ้
รวม 

1 ส านักงานอธิการบดี  122,679,300   269,221,600   391,900,900   31.30   68.70   22.65  
2 คณะวิทยาศาสตร์  110,990,400   74,931,200   185,921,600   59.70   40.30   10.74  
3 คณะเกษตรศาสตร์  65,409,800   43,910,600   109,320,400   59.83   40.17   6.32  
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์  75,224,600   50,970,200   126,194,800   59.61   40.39   7.29  
5 คณะศิลปศาสตร์  69,579,600   40,745,500   110,325,100   63.07   36.93   6.38  
6 คณะเภส้ชศาสตร์  108,814,700   70,003,300   178,818,000   60.85   39.15   10.33  
7 คณะบริหารศาสตร์  29,415,100   65,142,800   94,557,900   31.11   68.89   5.46  
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  141,138,500   147,479,300   288,617,800   48.90   51.10   16.68  
9 คณะศิลปประยุกต์ฯ  6,743,200   10,516,100   17,259,300   39.07   60.93   1.00  

10 คณะนิติศาสตร์  5,669,000   26,911,700   32,580,700   17.40   82.60   1.88  
11 คณะรัฐศาสตร์  8,806,700   23,771,800   32,578,500   27.03   72.97   1.88  
12 คณะพยาบาลศาสตร์  19,413,600   24,745,400   44,159,000   43.96   56.04   2.55  
13 ส านักวิทยบริการ  18,449,100   13,980,700   32,429,800   56.89   43.11   1.87  
14 ส านักคอมพิวเตอร์  6,909,700   23,447,500   30,357,200   22.76   77.24   1.75  
15 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  388,900   38,840,000   39,228,900   0.99   99.01   2.27  
16 สถานปฏิบัติการโรงแรม

ฯ 
  9,600,000   9,600,000   -     100.00   0.55  

17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ   6,696,000   6,696,000   -     100.00   0.39  
ผลรวมท้ังหมด 789,632,200 940,913,700   1,730,545,900   45.63 54.37 100.00 
   

กองแผนงานจึงสรุปเปรียบเทียบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายจ่ายเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564   พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับเงินจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และประมาณการรายจ่ายเงินรายได้
ในภาพรวม  มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของประมาณการรายรับดังกล่าวข้างต้น โดยสรุปเปรียบเทียบ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 รายละเอียดตามตารางที่ 6 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตารางท่ี ๖...  
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ตารางท่ี 6  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
 

 
 

                                  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งเมื่อ
เทียบเคียงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้สูงขึ้น 
จ านวน 71,359,100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.21 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ จ านวน 869,554,600 บาท)  ซึ่งประมาณการรายจ่ายที่สูงขึ้น มาจากการ
ประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ิมขึ้นจ านวน 9,547,400 บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
2.16 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 และประมาณการรายจ่ายจากรายได้จากแหล่งอ่ืน เพ่ิมขึ้นจ านวน 69,217,700 
บาท คิดเป็นเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.82 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 คณะ/หน่วยงานขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม มาสมทบประมาณการรายจ่ายเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
117,618,400 บาท ลดลงเม่ือเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน -7,406,000 บาท คิดเป็นลดลง 
ร้อยละ 5.92 ของปีงบประมาณพ.ศ. 2563 เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็น
เร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  รายละเอียดตาม
ตารางที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ตารางท่ี ๗...   
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ตารางท่ี 7 สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
 

 
 

จากแผนงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวข้างต้น พบว่าทุกคณะ/หน่วยงาน  ตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายสมดุล
กับแผนภาครับ ทั้งนี้ มีข้อสังเกตในการก าหนดแผนงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุลของบางคณะ/หน่วยงาน ดังนี้  
    คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  
คณะบริหารศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านัก
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักงานอธิการบดี  ได้พิจารณาน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบในประมาณ
การรายรับเพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมจ านวน 117,618,400 บาท  
เนื่องจากคณะ/หน่วยงานมีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณ
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดและเหตุผลความจ าเป็นประกอบการพิจารณา 
ตามรายละเอียดตามตารางที่ 8 - 10 
 

ตารางที่ 8  สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
 

ที ่
คณะ/วทิยาลัย 

เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (ที่มหาวทิยาลัย) 
ยอดคงเหลือ ไตรมาส 3 
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2563 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

คงเหลือ 

(1) (2) (3) (4) = (2)-(3) 
1 ส านักงานอธิการบดี 461,899,541.60 13,525,500.00 448,374,041.60 
2 คณะวิทยาศาสตร์ 40,969,532.15 13,037,300.00 27,932,232.15 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 22,903,012.80 218,600.00 22,684,412.80 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 143,331,108.56 9,800,000.00 133,531,108.56 
5 คณะศิลปศาสตร์ 113,894,917.12 5,097,100.00 108,797,817.12 
6 คณะเภสัชศาสตร์ 34,639,955.91 32,696,300.00 1,943,655.91 
7 คณะบริหารศาสตร์ 283,383,929.59 9,322,400.00 274,061,529.59 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 99,289,616.60 14,082,900.00 85,206,716.60 
9 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 35,053,328.68 9,500,000.00 25,553,328.68 

10 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 51,713,266.69 10,338,300.00 41,374,966.69 
รวม 1,358,932,121.62 117,618,400.00 1,169,459,809.70 

 
หมายเหตุ: เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม(ท่ีมหาวิทยาลัย) จาก“รายการข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของคณะ/หน่วยงาน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563”ของ
งานบัญชี กองคลัง (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2) 
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ตารางที่ 9   สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภทงบรายจ่าย (เอกสาร
ประกอบการประชุมหมายเลข 3) 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน 
งบ

ด าเนินงาน 

งบเงินอุดหนุน งบลงทุน 
รวม ข้อสังเกต 

งบเงินอุดหนุน 
ช าระเงินคืน
มหาวิทยาลัย 

ครุภัณฑ ์
ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

1 ส านักงานอธิการบด ี  1,323,100  2,302,400 9,900,000 13,525,500 โครงการกองทุนพัฒนาบุคลากร จ านวน  
1,023,100 บาท/ โครงการเสริมสร้างสวัสดิการและ
สวัสดิภาพของบุคลากร จ านวน 300,000 บาท 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ 4,813,300   8,224,000  13,037,300 โครงการปรับปรุงและซ่อมบ ารุงอาคารสถานท่ีกลุ่ม
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยค่าใช้สอย 
จ านวน 3,000,000 บาท ค่าวัสดุ จ านวน 
1,813,300 บาท 

3 คณะเกษตรศาสตร ์    218,600  218,600   

4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์     9,800,000 9,800,000   

5 คณะศลิปศาสตร ์    4,627,100 470,000 5,097,100   

6 คณะเภสัชศาสตร ์  226,300   32,470,000 32,696,300 เงินอุดหนุนการด าเนินงานโครงการ เงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสมจากโครงการก่อสร้างหอพระไภสัชคุรุไวฑูรย
ประภาตถาคต เป็นเงินรายได้จากการบริจาคโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสมทบการก่อสร้าง การปรับปรุง และ
ด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหอพระฯ 

7 คณะบริหารศาสตร ์    7,672,400 1,650,000 9,322,400   
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 5,000,000  5,000,000 4,082,900  14,082,900 1.ค่าสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟ้าโรงพยาบาล) เพื่อ

รองรับการเปิดโรงพยาบาล 24 ซม ในโครงการ
ให้บริการทางการแพทย์  
2.ช าระหน้ีเงินยืมทุนส ารองมหาวิทยาลัย 

9 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ    9,500,000  9,500,000   
10 ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ   10,338,300   10,338,300 คืนเงินค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษา  

รวม 9,813,300 1,549,400 15,338,300 36,627,400 54,290,000 117,618,400  
ร้อยละ 8.34 1.32 13.04 31.14 46.16 100   
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567  โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีมติเห็นชอบนโยบาย
การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้   

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
นโยบายการจัดสรร  

ปี 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการผลิตบัณฑิต   60.00  
งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ไม่เกินกว่า  45.00  
งบเพ่ือการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า  11.00  
งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์   4.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า  3.50  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบรกิารวิชาการ ไม่น้อยกว่า  12.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า  0.50  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล   1.50  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเปน็มหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  7.00  

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพฒันาทรัพยากรมนุษย์   1.00  
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน   2.50  
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการบรหิารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไม่เกินกว่า  12.00  

รวม  100.00  
 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ตามนโยบายการจัดสรรที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 9 ด้าน โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 60.44                 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 3.96 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ คิดเป็นร้อยละ 14.22 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.22 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัย
ดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 1.34 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อย
ละ 5.85 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 1.01 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมี
เสถียรภาพทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 3.02 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 
9.93 รายละเอียดตามตารางที่ 10 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 9 ด้าน รายละเอียดตามตารางที่ 11 และสรุปแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหน่วยงานและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทั้ง 9 ด้าน รายละเอียดตามตารางที่ 12 

 
 
 
 
 
 
                   ตารางท่ี ๑๐...
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ตารางท่ี 10  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท้ัง 9 ด้าน ในภาพรวมมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
            1.1 งบเพ่ือกำรพัฒนำนักศึกษำและจัดกำรศึกษำ ไม่เกินกว่ำ 45 5.93% 6.39% 3.63% 4.36% 4.88% 3.10% 2.71% 5.50% 0.71% 0.87% 1.10% 0.95% 0.96% 0.52% 0.58% 0.00% 0.00% 42.20%
            1.2  งบบุคลำกรและค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกร ไม่ร้อยกว่ำ 11 2.55% 1.77% 0.41% 0.71% 0.70% 4.49% 1.16% 2.18% 0.15% 0.46% 0.47% 0.46% 0.36% 0.17% 0.01% 0.00% 0.00% 16.05%
            1.3 งบลงทุนและค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4 0.13% 0.51% 0.23% 0.11% 0.24% 0.05% 0.29% 0.26% 0.00% 0.03% 0.00% 0.00% 0.11% 0.04% 0.17% 0.00% 0.00% 2.19%
1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม 60 8.61% 8.67% 4.27% 5.19% 5.83% 7.65% 4.16% 7.93% 0.87% 1.36% 1.57% 1.42% 1.43% 0.74% 0.76% 0.00% 0.00% 60.44%
2. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่ำ 3.5 1.21% 0.36% 1.06% 0.24% 0.06% 0.43% 0.17% 0.17% 0.03% 0.01% 0.11% 0.11% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.96%
3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่ำ 12 3.71% 1.55% 0.46% 0.52% 0.05% 0.17% 0.19% 6.75% 0.03% 0.39% 0.06% 0.33% 0.01% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 14.22%
4. ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 0.5 0.12% 0.01% 0.03% 0.00% 0.02% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.22%
5. ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 1.5 0.00% 0.08% 0.01% 0.10% 0.06% 0.00% 0.19% 0.10% 0.00% 0.00% 0.01% 0.01% 0.04% 0.73% 0.01% 0.00% 0.00% 1.34%
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 7 1.55% 0.00% 0.00% 0.61% 0.03% 1.88% 0.35% 0.62% 0.03% 0.00% 0.00% 0.02% 0.23% 0.17% 0.37% 0.00% 0.00% 5.85%
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 0.37% 0.00% 0.03% 0.02% 0.00% 0.07% 0.16% 0.06% 0.01% 0.06% 0.03% 0.10% 0.04% 0.01% 0.02% 0.00% 0.01% 1.01%
8. ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 2.5 2.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.06% 0.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.02%
9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไม่เกินกว่ำ 12 4.64% 0.07% 0.47% 0.63% 0.32% 0.12% 0.11% 1.05% 0.04% 0.06% 0.04% 0.16% 0.11% 0.10% 1.11% 0.55% 0.38% 9.93%

100 22.65% 10.74% 6.32% 7.29% 6.38% 10.33% 5.46% 16.68% 1.00% 1.88% 1.88% 2.55% 1.87% 1.75% 2.27% 0.55% 0.39% 100.00%
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ตารางท่ี 11  สรุปการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท้ัง 9 ด้าน จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต
            1.1 งบเพ่ือกำรพัฒนำนักศึกษำและจัดกำรศึกษำ ไม่เกินกว่ำ 45 26.18% 59.50% 57.46% 59.85% 76.60% 30.01% 49.58% 32.95% 71.60% 46.02% 58.40% 37.29% 51.22% 29.76% 25.64% 0.00% 0.00% 42.20%
            1.2  งบบุคลำกรและค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับบุคลำกร ไม่ร้อยกว่ำ 11 11.25% 16.46% 6.51% 9.73% 11.04% 43.46% 21.31% 13.07% 15.15% 24.40% 24.91% 18.18% 19.02% 9.78% 0.31% 0.00% 0.00% 16.05%
            1.3 งบลงทุนและค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 4 0.59% 4.72% 3.61% 1.54% 3.84% 0.52% 5.33% 1.54% 0.13% 1.69% 0.11% 0.00% 5.92% 2.56% 7.47% 0.00% 0.00% 2.19%
1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต ผลรวม 60 38.01% 80.68% 67.58% 71.13% 91.48% 73.99% 76.22% 47.56% 86.88% 72.10% 83.42% 55.47% 76.16% 42.10% 33.42% 0.00% 0.00% 60.44%
2. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่ำ 3.5 5.36% 3.31% 16.75% 3.24% 1.01% 4.21% 3.09% 0.99% 3.24% 0.65% 5.82% 4.15% 0.03% 0.06% 0.05% 0.00% 0.00% 3.96%
3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่ำ 12 16.40% 14.46% 7.22% 7.06% 0.79% 1.63% 3.48% 40.49% 2.72% 20.76% 3.28% 12.83% 0.29% 0.00% 0.36% 0.00% 0.00% 14.22%
4. ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่ำ 0.5 0.54% 0.11% 0.49% 0.00% 0.32% 0.13% 0.01% 0.00% 0.19% 0.08% 0.08% 0.11% 0.51% 0.18% 0.17% 0.00% 0.00% 0.22%
5. ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 1.5 0.00% 0.75% 0.11% 1.34% 1.01% 0.04% 3.39% 0.62% 0.00% 0.22% 0.44% 0.50% 2.21% 41.49% 0.23% 0.00% 0.00% 1.34%
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 7 6.86% 0.00% 0.00% 8.32% 0.43% 18.16% 6.41% 3.70% 2.77% 0.00% 0.00% 0.68% 12.53% 9.96% 16.15% 0.00% 0.00% 5.85%
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1.64% 0.00% 0.50% 0.32% 0.02% 0.68% 2.99% 0.35% 0.67% 3.11% 1.77% 4.02% 2.33% 0.79% 0.85% 0.00% 2.24% 1.01%
8. ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 2.5 10.69% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.43% 0.00% 0.00% 0.00% 3.33% 15.85% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.75% 3.02%
9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไม่เกินกว่ำ 12 20.49% 0.69% 7.36% 8.59% 4.95% 1.16% 2.00% 6.30% 3.53% 3.07% 1.86% 6.39% 5.94% 5.43% 48.77% 100.00% 97.01% 9.93%

100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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นัก

คอ
มพิ

วเ
ตอ

ร์ฯ

ส า
นัก

บ
ริห

าร
ท
รัพ

ย์สิ
นฯ

สถ
าน

ป
ฏิบั

ติก
าร

โร
งแ

รม
ฯ

คณ
ะศิ

ลป
ศา

สต
ร์

คณ
ะเ

ภสั
ชศ

าส
ตร์

คณ
ะบ

ริห
าร

ศา
สต

ร์

วิท
ยา

ลัย
แพ

ท
ยศ

าส
ตร์

ฯ

ศิล
ป
ป
ระ

ยุก
ต์ฯ

คณ
ะนิ

ติศ
าส

ตร์

ยุทธศาสตร์
นโยบายการจัดสรร

ร้อยละ

ส า
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บ
ดี

คณ
ะวิ

ท
ยา

ศา
สต

ร์

คณ
ะเ

กษ
ตร

ศา
สต

ร์

คณ
ะวิ

ศว
กร

รม
ศา

สต
ร์
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ตารางท่ี 12  สรุปแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหน่วยงานและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท้ัง 9 ด้าน 
 

 

 ข้อ 1.1  ข้อ 1.2  ข้อ 1.3
 เงินรำยได้ 44,086,400    2,302,400      38,236,600          84,625,400     21,016,300     41,248,900                     -         9,900,000       6,422,000     41,880,100     64,128,900     269,221,600
เงินงบประมำณแผ่นดิน 64,354,500          64,354,500     23,034,000       2,107,000     17,000,000     16,183,800     122,679,300

 ส านักงานอธิการบดี ผลรวม 44,086,400    2,302,400      102,591,100    148,979,900     21,016,300     64,282,900       2,107,000                     -       26,900,000       6,422,000     41,880,100     80,312,700     391,900,900
 เงินรำยได้ 19,900,500    6,837,500      12,478,700          39,216,700       6,160,000     26,880,000       1,386,500       1,288,000       74,931,200
เงินงบประมำณแผ่นดิน 10,708,100    1,935,200      98,137,100       110,780,400          210,000     110,990,400

 คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 30,608,600    8,772,700      110,615,800    149,997,100       6,160,000     26,880,000          210,000       1,386,500       1,288,000     185,921,600
 เงินรำยได้ 4,978,200      98,600           3,840,400              8,917,200     18,305,900       7,892,900            80,900          120,000          544,100       8,049,600       43,910,600
เงินงบประมำณแผ่นดิน 2,136,700      3,846,200      58,973,900          64,956,800          453,000       65,409,800

 คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 7,114,900      3,944,800      62,814,300          73,874,000     18,305,900       7,892,900          533,900          120,000          544,100       8,049,600     109,320,400
 เงินรำยได้ 6,524,200      139,500         9,212,500            15,876,200       3,388,500       8,915,000       1,690,000     10,500,000          150,000     10,450,500       50,970,200
เงินงบประมำณแผ่นดิน 5,759,100      1,800,000      66,320,900          73,880,000          700,000          259,000          385,600       75,224,600

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 12,283,300    1,939,500      75,533,400          89,756,200       4,088,500       8,915,000       1,690,000     10,500,000          409,000     10,836,100     126,194,800
 เงินรำยได้ 10,210,100    4,235,500      17,155,100          31,600,700       1,111,800          875,000          125,000       1,116,000          470,000            18,900       5,428,100       40,745,500
เงินงบประมำณแผ่นดิน 1,970,700      67,348,900          69,319,600          230,000            30,000       69,579,600

 คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 12,180,800    4,235,500      84,504,000       100,920,300       1,111,800          875,000          355,000       1,116,000          470,000            18,900       5,458,100     110,325,100
 เงินรำยได้ 16,470,100    930,000         6,089,300            23,489,400       7,522,000       2,920,000          236,300            71,600     32,470,000       1,214,600       2,079,400       70,003,300
เงินงบประมำณแผ่นดิน 61,238,400    47,576,300       108,814,700     108,814,700

 คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 77,708,500    930,000         53,665,600       132,304,100       7,522,000       2,920,000          236,300            71,600     32,470,000       1,214,600       2,079,400     178,818,000
 เงินรำยได้ 18,511,700    5,037,600      19,103,600          42,652,900       2,919,600       3,286,000            10,000       3,203,000       6,059,000       2,825,000       2,300,000       1,887,300       65,142,800
เงินงบประมำณแผ่นดิน 1,638,500      27,776,600          29,415,100       29,415,100

 คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 20,150,200    5,037,600      46,880,200          72,068,000       2,919,600       3,286,000            10,000       3,203,000       6,059,000       2,825,000       2,300,000       1,887,300       94,557,900
 เงินรำยได้ 30,267,000    4,432,900      36,021,200          70,721,100       2,855,800     42,261,100       1,775,500     10,672,600       1,015,600     18,177,600     147,479,300
เงินงบประมำณแผ่นดิน 7,445,000      59,088,200          66,533,200     74,605,300     141,138,500

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผลรวม 37,712,000    4,432,900      95,109,400       137,254,300       2,855,800  116,866,400       1,775,500     10,672,600       1,015,600     18,177,600     288,617,800

รวม
นโนยายการจัดสรร ข้อ 1 นโนยายการจัดสรร

 ข้อ 1
นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 7

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 5

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 9

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 6

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 3

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 4

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 2

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 8

 1.ส ำนักงำนอธิกำรบดี

 2.คณะวิทยำศำสตร์

แหล่งงบประมาณช่ือหน่วยงานหลัก

3..คณะเกษตรศำสตร์

 4.คณะวิศวกรรมศำสตร์

 5.คณะศิลปศำสตร์

 6.คณะเภสัชศำสตร์

 7.คณะบริหำรศำสตร์

 8.วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ
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ตารางท่ี 12  สรุปแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามหน่วยงานและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ท้ัง 9 ด้าน (ต่อ) 
 

 ข้อ 1.1  ข้อ 1.2  ข้อ 1.3
 เงินรำยได้ 1,745,200      22,400           6,483,800                 8,251,400          560,000            470,000            32,000          477,600          116,000          609,100       10,516,100
เงินงบประมำณแผ่นดิน 868,900         5,874,300                 6,743,200         6,743,200

 คณะศิลปประยุกต์ฯ์ ผลรวม 2,614,100      22,400           12,358,100             14,994,600          560,000            470,000            32,000          477,600          116,000          609,100       17,259,300
 เงินรำยได้ 7,269,900      550,100         10,003,100             17,823,100          212,500         6,765,100            27,000            73,000       1,012,000          999,000       26,911,700
เงินงบประมำณแผ่นดิน 679,400         4,989,600                 5,669,000         5,669,000

 คณะนิติศาสตร์ ผลรวม 7,949,300      550,100         14,992,700             23,492,100          212,500         6,765,100            27,000            73,000       1,012,000          999,000       32,580,700
 เงินรำยได้ 7,368,600      35,500           10,967,600             18,371,700       1,895,200         1,070,200            25,000          144,300          575,200       1,083,900          606,300       23,771,800
เงินงบประมำณแผ่นดิน 748,100         8,058,600                 8,806,700         8,806,700

 คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม 8,116,700      35,500           19,026,200             27,178,400       1,895,200         1,070,200            25,000          144,300          575,200       1,083,900          606,300       32,578,500
 เงินรำยได้ 717,100         6,233,400                 6,950,500       1,833,500         5,592,000            43,000          220,000          300,000       1,353,000       7,000,000       1,453,400       24,745,400
เงินงบประมำณแผ่นดิน 7,310,500      10,234,600             17,545,100               71,500              7,000          420,000       1,370,000       19,413,600

 คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม 8,027,600      16,468,000             24,495,600       1,833,500         5,663,500            50,000          220,000          300,000       1,773,000       7,000,000       2,823,400       44,159,000
 เงินรำยได้ 2,026,700      1,921,000      2,301,600                 6,249,300            10,000               93,000          165,000          717,000       4,063,400          756,900       1,926,100       13,980,700
เงินงบประมำณแผ่นดิน 4,141,200      14,307,900             18,449,100       18,449,100

 ส านักวิทยบริการ ผลรวม 6,167,900      1,921,000      16,609,500             24,698,400            10,000               93,000          165,000          717,000       4,063,400          756,900       1,926,100       32,429,800
 เงินรำยได้ 2,564,500      775,800         2,529,700                 5,870,000            17,400            54,900     12,595,000       3,022,900          238,400       1,648,900       23,447,500
เงินงบประมำณแผ่นดิน 404,700         6,505,000                 6,909,700         6,909,700

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม 2,969,200      775,800         9,034,700               12,779,700            17,400            54,900     12,595,000       3,022,900          238,400       1,648,900       30,357,200
 เงินรำยได้ 120,600         2,931,200      9,669,200               12,721,000            20,000            140,100            65,300            92,000       6,335,200          334,500     19,131,900       38,840,000
เงินงบประมำณแผ่นดิน 388,900                       388,900            388,900

 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ผลรวม 120,600         2,931,200      10,058,100             13,109,900            20,000            140,100            65,300            92,000       6,335,200          334,500     19,131,900       39,228,900
 เงินรำยได้       9,600,000         9,600,000
เงินงบประมำณแผ่นดิน - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ผลรวม       9,600,000         9,600,000
 เงินรำยได้          150,000            50,000       6,496,000         6,696,000
เงินงบประมำณแผ่นดิน - - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผลรวม          150,000            50,000       6,496,000         6,696,000
277,810,100 37,831,400    730,261,100     1,045,902,600     68,528,500     246,120,100       3,871,400     23,203,900  101,270,700     17,405,200     52,314,000  171,929,500  1,730,545,900

รวม
นโนยายการจัดสรร ข้อ 1 นโนยายการจัดสรร ข้อ

 1
นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 7

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 5

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 9

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 6

นโนยายการจัดสรร 
ข้อ 3

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 4

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 2

นโนยายการ
จัดสรร ข้อ 8

แหล่งงบประมาณช่ือหน่วยงานหลัก

 14.ส ำนักคอมพิวเตอร์ฯ

 17. โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

 15. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินฯ

 16. สถำนปฏิบัติกำรโรงแรมฯ

 9.คณะศิลปประยุกต์ฯ

 10.คณะนิติศำสตร์

 11.คณะรัฐศำสตร์

12. คณะพยำบำลศำสตร์

 13. ส ำนักวิทยบริกำร

 ผลรวม



๓๕ 
  

แผนงบประมาณรายจ่ายภาพรวมมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 1,730,545,900 บาท จ าแนกตามประเภทรายจ่าย พบว่า งบบุคลากร มีกรอบงบประมาณ
รายจ่ายสูงที่สุด จ านวน  636,651,500 บาท  คิดเป็นร้อยละ 36.79  ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด รองลงมาคือ
งบด าเนินงานจ านวน  489,361,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.28  และงบลงทุน จ านวน 311,873,300 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 18.02 กรอบงบประมาณรายจ่ายจ าแนกตามประเภทรายจ่ายต่ าสุด  คือ งบเงินอุดหนุน จ านวน  
292,662,300 บาท  คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 13 และสรุป
กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และหมวดรายจ่าย 
รายละเอียดตามตารางที่ 14 

 

ตารางที่ 13   สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาพรวมมหาวิทยาลัย  จ าแนก
ตามประเภทรายจ่าย 
 

ประเภทงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ร้อยละ 

เงินงบประมาณ
แผน่ดนิ 

เงินรายได ้ รวม 
งบประมาณ

แผน่ดนิ 
เงิน 

รายได ้
รวม 

1. งบบุคลากร       
งบบุคลากร : รายการปกต ิ  249,170,200   24,637,200   273,807,400   14.40   1.42   15.82  
งบบุคลากร : รายการในงบเงินอดุหนนุ  232,381,400   130,462,700   362,844,100   13.43   7.54   20.97  
รวม  481,551,600   155,099,900   636,651,500   27.83   8.96   36.79  
2.งบด าเนนิงาน       
งบด าเนนิงาน : รายการปกต ิ  12,106,000   344,607,400   356,713,400   0.70   19.91   20.61  
งบด าเนนิงาน : รายการในงบเงินอดุหนนุ  92,043,900   40,603,700   132,647,600   5.32   2.35   7.67  
รวม  104,149,900   385,211,100   489,361,000   6.02   22.26   28.28  
3.งบลงทุน       
งบลงทุน : รายการปกติ  176,932,100   119,531,200   296,463,300   10.22   6.91   17.13  
งบลงทุน : รายการในงบเงินอดุหนนุ   15,407,800   15,407,800   -     0.89   0.89  
รวม  176,932,100   134,939,000   311,871,100   10.22   7.80   18.02  
4.งบเงินอดุหนนุ       
งบเงินอดุหนนุ  26,998,600   265,663,700   292,662,300   1.56   15.35   16.91  
รวม  26,998,600   265,663,700   292,662,300   1.56   15.35   16.91  
ผลรวมทั้งหมด  789,632,200   940,913,700   1,730,545,900   45.63   54.37   100.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        ตารางท่ี ๑๔...   



๓๖ 
  
ตารางที่ 14  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และ
หมวดรายจ่าย 
 

 

ล าดับ ช่ือหน่วยงานหลัก แหล่งงบประมาณ  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน  งบเงินอุดหนุน ผลรวมท้ังหมด
 เงินรายได้ 10,044,000     91,830,500     12,202,400     155,144,700    269,221,600    
เงินงบประมาณแผ่นดิน 37,689,900     3,217,200       39,355,500     42,416,700       122,679,300    

 ส านักงานอธิการบดี ผลรวม 47,733,900   95,047,700       51,557,900 197,561,400   391,900,900   
 เงินรายได้ -                   17,551,200     8,224,000       49,156,000       74,931,200       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 55,078,500     566,400          1,935,200       53,410,300       110,990,400    

 คณะวิทยาศาสตร์ ผลรวม 55,078,500    18,117,600    10,159,200    102,566,300   185,921,600   
 เงินรายได้ 478,800          14,033,600     218,600          29,179,600       43,910,600       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 40,594,600     636,000          3,846,200       20,333,000       65,409,800       

 คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 41,073,400    14,669,600    4,064,800      49,512,600     109,320,400   
 เงินรายได้ 3,096,000       17,813,800     12,329,500     17,730,900       50,970,200       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 36,983,400     1,880,400       1,800,000       34,560,800       75,224,600       

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 40,079,400    19,694,200    14,129,500    52,291,700     126,194,800   
 เงินรายได้ 2,806,800       20,933,200     5,821,500       11,184,000       40,745,500       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 23,214,100     2,275,200       -                   44,090,300       69,579,600       

 คณะศิลปศาสตร์ ผลรวม 26,020,900    23,208,400    5,821,500      55,274,300     110,325,100   
 เงินรายได้ 552,000          18,062,200     33,471,600     17,917,500       70,003,300       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 26,879,000     999,600          58,244,600     22,691,500       108,814,700    

 คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 27,431,000    19,061,800    91,716,200    40,609,000     178,818,000   
 เงินรายได้ -                   33,938,200     14,224,600     16,980,000       65,142,800       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 4,938,900       384,000          -                   24,092,200       29,415,100       

 คณะบริหารศาสตร์ ผลรวม 4,938,900      34,322,200    14,224,600    41,072,200     94,557,900     
 เงินรายได้ 474,300          93,402,700     20,023,900     33,578,400       147,479,300    
เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,822,900       -                   71,750,600     66,565,000       141,138,500    

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผลรวม 3,297,200     93,402,700    91,774,500   100,143,400   288,617,800   
 เงินรายได้ 208,600          3,813,400       500,000          5,994,100         10,516,100       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,470,700       -                   -                   5,272,500         6,743,200         

คณะศิลปประยุกต์ฯ ผลรวม 1,679,300     3,813,400      500,000        11,266,600     17,259,300     
 เงินรายได้ -                   16,318,300     623,100          9,970,300         26,911,700       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,538,500       -                   -                   4,130,500         5,669,000         

 คณะนิติศาสตร์ ผลรวม 1,538,500      16,318,300    623,100        14,100,800     32,580,700     
 เงินรายได้ 180,000          10,241,700     179,800          13,170,300       23,771,800       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 1,676,600       9,600               -                   7,120,500         8,806,700         

 คณะรัฐศาสตร์ ผลรวม 1,856,600      10,251,300    179,800        20,290,800     32,578,500     
 เงินรายได้ 51,600             8,348,900       190,000          16,154,900       24,745,400       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 2,648,200       -                   -                   16,765,400       19,413,600       

 คณะพยาบาลศาสตร์ ผลรวม 2,699,800      8,348,900      190,000        32,920,300     44,159,000     
 เงินรายได้ -                   7,928,100       3,738,000       2,314,600         13,980,700       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 10,268,700     403,200          -                   7,777,200         18,449,100       

 ส านักวิทยบริการ ผลรวม 10,268,700    8,331,300      3,738,000     10,091,800     32,429,800     
 เงินรายได้ 180,000          7,335,200       13,805,800     2,126,500         23,447,500       
เงินงบประมาณแผ่นดิน 3,366,200       643,200          -                   2,900,300         6,909,700         

 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ผลรวม 3,546,200      7,978,400     13,805,800    5,026,800       30,357,200     
 เงินรายได้ 1,363,600       12,673,400     9,328,400       15,474,600       38,840,000       

-                   -                   -                   388,900            388,900            
 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ผลรวม 1,363,600      12,673,400    9,328,400      15,863,500     39,228,900     
 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ  เงินรายได้ 3,801,500       5,750,700       47,800             -                     9,600,000         
 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ผลรวม 3,801,500      5,750,700     47,800          -                9,600,000       
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ  เงินรายได้ 1,400,000       5,236,000       10,000             50,000              6,696,000         
 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ ผลรวม 1,400,000      5,236,000      10,000          50,000           6,696,000       

ผลรวมท้ังหมด 273,807,400  396,225,900  311,871,100  748,641,500   1,730,545,900 
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 ส านักงานอธิการบดี

 คณะวิทยาศาสตร์

 คณะเกษตรศาสตร์

 คณะพยาบาลศาสตร์

 ส านักวิทยบริการ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 คณะศิลปศาสตร์

 คณะเภสัชศาสตร์

 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ

 คณะบริหารศาสตร์

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

 คณะศิลปประยุกต์ฯ

 คณะนิติศาสตร์

 คณะรัฐศาสตร์

 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ



๓๗ 
  
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 

   1. อนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และส านักงานอธิการบดี   เพ่ือสมทบใน
ประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบประมาณรวมทั้งสิ้น                     
จ านวน  117,618,400 บาท ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 

  2. อนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วยแผนงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 789,632,200 
บาท และแผนงบประมาณรายจ่ ายเงินรายได้  จ านวน 940 ,913 ,700 บาท งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 
1,730,545,900 บาท 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายต่างๆ เกี่ยวข้องอย่าง

เคร่งครัด และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบคอบ เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด และ
บรรลุเป้าหมายผลผลิต ผลลัพธ์ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการประชุมหารือกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ในการติดตามและเร่งรัดผล
การด าเนินงานให้มี ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละรายไตรมาสให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรการต่างๆ ตามที่รัฐบาลก าหนด เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา หากมีผลการด าเนินงานและผลการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  ๓. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบรายรับจริงกับประมาณการรายรับในช่วง
ปีงบประมาณที่ผ่านมา และศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบรายรับจริงจากแหล่งต่างๆ กับรายจ่ายจริง เพ่ือจักได้ทราบ
สถานะทางการเงินที่แท้จริงของมหาวิทยาลัยและใช้เป็นข้อมูลเพื่อการวางแผนทางการเงินของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๔. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามข้อมูลสถานะทางการเงินที่มีการประมาณการไว้ กับรายรับจริง 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี ทั้งนี้ หากรายรับจริงไม่เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ จักได้ปรับแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานะ
ทางการเงินที่เป็นปัจจุบัน โดยการด าเนินงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาก าหนดเป็นแนวปฏิบัติหรือระเบียบใน
การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของมหาวิทยาลัย 
  ๕. มอบมหาวิทยาลัยประเมินสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลต่อการจัดท าประมาณการรายรับทั้งด้านบวก
และลบ (Best case และ Worst case) เพ่ือคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
รองรับสถานการณต์่างๆ ได้อย่างชัดเจน 
  ๖. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ต้นทุนการด าเนินงาน (Unit cost) ในผลผลิตต่างๆ 
เพ่ือเป็นแนวทางบริหารงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการลดต้นทุนการด าเนินงานให้สามารถคงจ านวน
เป้าหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัย  
  ๗. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดอัตราส่วนการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของคณะและ
มหาวิทยาลัยที่จะน ามาใช้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในแต่ละปี  ทั้งนี้ โดยให้
เป็นไปตามขอให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและจ าเป็นเร่งด่วน และรองรับสถานการณ์ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินซึ่งมี
แนวโน้มลดลง เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานได้ตามพันธกิจทุกด้าน และยังคงเสถียรภาพทางการเงินของคณะ
และมหาวิทยาลัย 

        ๘. มอบมหาวิทยาลัย... 
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๘. มอบมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการหารายได้จากแหล่งอ่ืน เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ           
การจัดการศึกษาในรูปแบบ non degree เป็นต้น เพ่ือเป็นการทดแทนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาซึ่งมีแนวโน้ม
จะลดลงทุกป ี
   ๙. มอบมหาวิทยาลัยประเมินความเสี่ยง (Risk Assessments) ในประเด็นต่างๆ ที่จะส่งผลให้การ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน หรือรายรับจริงไม่เป็นไปตามท่ีประมาณการไว้ เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้หาวิธีการ
จัดการความเสี่ยงและแนวทางในการป้องกันต่อไป 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
         ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   

  ๔.๑.๒.๑  ขออนุมัติปรับโครงสร้างองค์กรกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย 
              อุบลราชธานี พ.ศ. 2563 

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามบันทึก
ข้อความที่ อว 0604.4/4077 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เรื่อง การปรับโครงสร้างองค์กรของกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 กองบริการการศึกษาได้ขออนุมัติปรับโครงสร้างการบริหารงานส่วนงานภายใน 
เพ่ือให้สอดรับกับบริบทและสภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการบูรณาการภารกิจและหน่วยงาน 
เพ่ือให้ประหยัดงบประมาณ ลดการปฏิบัติงานที่มีความซ้ าซ้อน ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน และการ
ปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน ท าให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562                                   

ซึ่งกองแผนงานได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2562 เมื่อวันที่ 5 
พฤศจิกายน 2562 มติที่ประชุมได้มอบส านักงานกฎหมายและนิติการจัดท าร่างประกาศยุบรวมหน่วยงาน เพ่ือเสนอต่อ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย และตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.4/3117 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เรื่อง การปรับ
โครงสร้างองค์กรของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2562 กองบริการการศึกษาได้เสนอปรับ
โครงสร้างการแบ่งส่วนงานในการบริหารเพ่ิมเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 

โดยบูรณาการควบรวมหน่วยงานเพ่ือความคล่องตัวในการบริหารงาน จากโครงสร้างเดิม 4 หน่วยงาน เป็น 1 
หน่วยงาน ดังตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานเดิม-ใหม่ 

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานเดิม – ใหม่ 
 

โครงสร้างส่วนงาน เดิม โครงสร้างส่วนงาน ใหม่ 
1) กองบริการการศึกษา 
2) ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
3) ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
4) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
(เฉพาะภารกิจการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร) 

1) กองบริการการศึกษา 

 
                                 1.2 โครงสร้าง… 



๓๙ 
  
1.2 โครงสร้างการแบ่งส่วนงานย่อย 

โดยบูรณาการควบรวมภารกิจ/ภาระงานภายใต้ส่วนงานเพ่ือลดความซ้ าซ้อนของภาระงาน เพ่ิมความ
คล่องตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน ดังตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานย่อยเดิม-ใหม ่

 

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างส่วนงานย่อยเดิม-ใหม่ 
 

โครงสร้างส่วนงานย่อย เดิม โครงสร้างส่วนงานย่อย ใหม่ 
1) กองบริการการศึกษา 

1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานรับเช้าศึกษา 
3. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
4. งานบริการอาคารเรียนรวม 

2) ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานพัฒนาหลักสูตร 
3. งานวิชาการศึกษาทั่วไป 
4. งานสหกิจศึกษา 
5. งานพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

3) ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานมาตรฐานการศึกษาและวิทยานิพนธ์ 
3. งานทะเบียนนักศึกษา 
4. งานวิชาการ 

4) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
1. งานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

1) กองบริการการศึกษา 
1. งานบริหารทั่วไป 
2. งานรับเข้าศึกษา 
3. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
4. งานมาตรฐาน พัฒนา และประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
5. งานสนับสนุนการศึกษา 

 

1.๓ ภาระงานและขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานย่อยใหม่ 
จากการบูรณาการควบรวมภารกิจ/ภาระงานภายใต้ส่วนงานย่อย เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของภาระงาน เพ่ิมความ

คล่องตัวในการบริหารงานและปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของส่วนงานย่อยใหม่ดังนี้ 
1. งานบริหารทั่วไป 

1.1 หน่วยสารบรรณ 
1.2 หน่วยบริหารงานทั่วไป 
1.3 หน่วยแผนและงบประมาณ 
1.4 หน่วยเลขานุการผู้บริหาร 

2. งานรับเข้าศึกษา 
2.1 หน่วยพัฒนาเครือข่ายแนะแนวการศึกษา 
2.2 หน่วยรับเข้าศึกษา 
2.3 หน่วยบริการจัดสอบ/ศูนย์สอบ GAT/PAT/O-NET 
 
 

3. งานทะเบียน… 



๔๐ 
  

3. งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล 
3.1 หน่วยทะเบียนนักศึกษาและผู้เรียน * 
3.2 หน่วยจัดการตารางเรียนและตารางสอบ 
3.3 หน่วยวัดและประมวลผลการศึกษา 
3.4 หน่วยตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 
3.5 หน่วยตรวจสอบส าเร็จการศึกษา 
* หมายเหตุ : รวมงานทะเบียนนักศึกษาและงานวิชาการของส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 

4. งานมาตรฐาน พัฒนา และประกันคุณภาพหลักสูตร 
4.1 หน่วยมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร 
4.2 หน่วยสหกิจศึกษา 
4.3 หน่วยศึกษาท่ัวไป 
4.4 หน่วยมาตรฐานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ภาระงานเดิมของงานมาตรฐานการศึกษาและ

วิทยานิพนธ์  ของส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา) 
4.5 หน่วยพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
4.6 หน่วยติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

5. งานสนับสนุนการศึกษา 
5.1 หน่วยบริการอาคารเรียนรวม 
5.2 หน่วยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน * 

* หมายเหตุ : เพ่ิมเติมเนื่องจากเดิมเป็นคณะท างานขับเคลื่อนศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอนและการ
เรียนรู้ 

5.3 หน่วยสนับสนุนและให้ค าปรึกษาด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาและผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           1.๔ โครงสร้าง…. 



๔๑ 
  
1.๔ โครงสร้างการบริหารงาน 

 
          

 
    1.๕ โครงสร้าง… 



๔๒ 
  
1.๕ โครงสร้างรายละเอียดบุคลากรแต่ละส่วนงาน 

อัตราก าลังทั้งหมดของหน่วยงานภายหลังปรับโครงสร้างกองบริการการศึกษา มีจ านวนทั้งหมด 42 คน สามารถ
จ าแนกตามประเภท และรายละเอียดดังตารางแสดงรายชื่อบุคลากรกองบริการการศึกษา ดังนี้ 

 

1)  ข้าราชการ   จ านวน  7 คน 
2)  พนักงานเงินงบประมาณ  จ านวน  4 คน 
3)  พนักงานเงินรายได้  จ านวน  17 คน 
4)  ลูกจ้างชั่วคราว *   จ านวน  12 คน 
5)  จ้างเหมา   จ านวน  2 คน 
 

     รวมทั้งหมด 42 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  โครงสร้าง…



๔๓ 
  



๔๔ 
  

ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารงานของกองบริการการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 
รองรับการปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์ในปัจจุบัน และสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในทุกระดับชั้น จึงขอ
อนุมัติปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกองบริการการศึกษาเพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับโครงสร้างองค์กรกองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้  
๑. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น กรณีที่มี

บุคลากรที่ครองต าแหน่งทางการบริหาร และ/หรือ ได้รับค่าตอบแทนทางการบริหารได้รับผลกระทบจากการการยุบรวม
หรือปรับโครงสร้างองค์กร เป็นต้น  เพื่อก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหาและด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. มอบกองบริการการศึกษาด าเนินการปรับระบบการปฏิบัติงานให้สอดรับกับบริบทปัจจุบัน และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเน้นการท างานเชิงรุก การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน และ                     
การพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีจิตบริการที่ด ี(Service Mind) ต่อผู้รับบริการ  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยและกองบริการการศึกษาด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย อีกทั้ง จัดท า (ร่าง) ประกาศการปรับโครงสร้างองค์กร
กองบริการการศึกษา ร่วมกับนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย  แล้วจึงเสนอ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 
 

      ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563            
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  มีมติ
เห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - 
2564 ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
ก าหนดค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 นั้น  

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

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

  ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85) 
  ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
  ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  

      (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
           ๓. ประเด็น… 
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 

  ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง 6.5 ล้านบาท) 
  ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 5) 
  ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 2) 

 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3  และสามารถสรุป พร้อมทั้งวิเคราะห์
ผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560  - 2564 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    วิสัยทัศน์... 



๔๖ 
  

 
 
 
 
 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 1...   
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน  
ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (541.68 ล้านบาท) 

จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองแผนงาน ได้ค านวณรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาจากจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนจริง ณ สิ้นไตรมาส 3 จากภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2562 และ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 536.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.01 รายละเอียด
จ าแนกรายหน่วยงาน โดยที่แต่ละหน่วยงานมีผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ดังแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบประมาณ
การรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ข้อมูลกองแผนงาน) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน   (ค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด) 
จากผลการด าเนินงานการหารายได้จากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2563 สิ้นไตรมาส 3 ซึ่งเป็นรายได้จากแหล่งอ่ืน โดยภาพรวม มีผลการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน 235 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 67.02 ของแผนหารายได้จากแหล่งอ่ืน (350.66 ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย
ละ 40 ของแผนหารายได้ทั้งหมด (แผนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา+แผนรายได้จากแหล่งอ่ืน) รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่ 2 และสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 สัดส่วนรายไดจ้ากค่าธรรมเนียม : รายได้จากแหล่งอื่น 

69.53 : 30.47 (ต่ ากว่าเป้าหมาย) 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 99.01 เทียบแผน –> สงูกว่าค่าเป้าหมาย 

 



๔๘ 
  

 
 

แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้จากแหล่งอ่ืน  
 

 
 

แผนภูมิที่ 3 รายได้จากแหล่งอ่ืนรับจริง ณ สิ้นไตรมาส 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทียบแผน 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 รายได้จากแหล่งอ่ืน ณ สิ้นไตรมาส 3 เทียบกับปีก่อน จ าแนกหน่วยงาน 



๔๙ 
  

 
 

แผนภูมิที่ 5 รายได้จากแหล่งอ่ืน ณ สิ้นไตรมาส 3 จ าแนกตามแหล่งรายได้ เปรียบเทียบกับแผนและปีก่อน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ร้อยละ 80  

ของประมาณการฯ 
99.01 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

123.76% 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน มากกว่าหรือท่ากับ  

ร้อยละ 40 

30.47 ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

76.17% 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ 
ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดค่าเป้าหมายร้อยละการ
จัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85 มีผลการจัดสรรงบประมาณเมื่อเทียบกับ
นโยบายที่ก าหนดไว้ ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 
2561 มีมติเห็นชอบเพ่ือใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรวมงบประมาณ
ที่มีการโอนเปลี่ยนแปลงระหว่างปี และมีผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้ 

โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย (ค่าเฉลี่ยร้อยละการจัดสรรงบประมาณ) สามารถจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตาม
นโยบายการจัดสรรงบประมาณ ร้อยละ 85.54 ซ่ึงบรรลุตามเป้าหมาย (สูงกว่าค่าเป้าหมาย)  

เมื่อพิจารณาเฉพาะคณะ/วิทยาลัย* ที่เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ 
ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และครบทุกพันธกิจตามประเด็นการจัดสรร พบว่า 
ภาพรวมคณะ/วิทยาลัย ร้อยละ 84.42 และเมื่อพิจารณาระดับส านัก ที่มีภารกิจไม่ครบทุกด้าน ภาพรวม ร้อยละ 69.30 

 
 
 

 

         รายละเอียด… 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 85.54 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

 



๕๐ 
  

รายละเอียดการจัดสรรตามนโยบายการจัดสรรในยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้านดังนี้ 

ข้อท่ี ประเด็นการจัดสรร 
นโยบาย 

การจัดสรรฯ 
 (ร้อยละ) 

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 

การจัดสรร 
ร้อยละบรรลุ 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

1 ด้านการผลิตบัณฑิต 56 55.08 98.35 - 
1.1 งบบุคลากร   ไม่เกิน 45 38.23 100 - 
1.2 งบพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา    ไม่น้อยกว่า 11 16.69 100 ค านวณเฉพาะคณะ/วิทยาลัย เน่ืองจากส านัก 

ไม่ได้มีภารกิจหลักในการพัฒนานักศึกษา 
2 ด้านพัฒนาการวิจัย  3.5 5.45 100 ค านวณเฉพาะคณะ/วิทยาลัย เน่ืองจากส านัก 

ไม่ได้มีภารกิจหลักในการพัฒนาการวิจัย 
3 ด้านให้บริการวิชาการฯ  12 8.79 73.23 - 
4 ด้านอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 0.5 1.39 100 - 
5 ด้านพัฒนา ม.ไปสู่การเป็น ม.ดิจิทัล 1.5 4.39 100 - 
6 ด้าน ม.น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 7 4.32 61.71 - 
7 ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1 1.12 100 - 
8 ด้านเสถียรภาพทางการเงิน 2.5 0.92 36.94 - 
9 ด้านบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  ไม่เกิน 12 14.37 83.52 - 

ค่าเฉล่ียร้อยละการจัดสรรงบประมาณ 96.00 85.54  
 
หมายเหตุ: - ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงาน ไม่น างบประมาณหมวดงบลงทุนมาวิเคราะห์ (นโยบายการจัดสรร               

   ร้อยละ 4) 
- ไม่รวมงบประมาณของ โรงแรม ม.อบ และโรงพิมพ์ ม.อบ เนื่องจากมีภารกิจหลักในการจัดหารายได้เพื่อการบริหารจัดการ 100% 

 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 
จากผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีการ

เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในภาพรวม จ านวน 526.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.69 
(ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 3 เท่ากับร้อยละ 77) 

 

  
 
 

     
 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน  ร้อยละ 65.69 
 



๕๑ 
  

จากแผนภูมิที่ 6 ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 
3 พบว่า ในภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 65.69 ซึ่งตามเป้าหมายของรัฐบาลก าหนด ร้อยละ 77 
ดังนั้น ผลด าเนินงาน โดยภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายร้อยละ 85.31 เมื่อพิจารณารายหน่วยงานพบว่า มี 6 หน่วยงาน                
ที่บรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3 (มากกว่าร้อยละ 77) โดยเรียงล าดับจาการเบิกจ่ายมากที่สุดดังนี้ คณะรัฐศาสตร์ และ
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ เบิกจ่ายร้อยละ 100 รองลงมาคือ ส านักวิทยบริการ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ
คณะบริหารศาสตร์ ตามล าดับ และหน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องมาจาก เกิดความ
ล่าช้าจากปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น กรณีมีผู้เสนอราคามีเพียงเจ้าเดียว ท าให้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยในกรณี
ดังกล่าวว่าจะพิจารณาด าเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อหรือไม่ หรือจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างฯ เป็นต้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงาน ณ ตามตัวชี้วัด ร้อยละเบิกจ่ายของโครงการที่ด าเนินการของงบประมาณเงินรายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด ณ สิ้นไตรมาส 3 ตามแผนภูมิที่ 7 และ 8 (ข้อมูลจากกองแผนงานในระบบ UBUFMIS) มีผลการ
ด าเนินงานดังนี้ 

 

 

 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนเงินรายได้เบิกจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 เทียบแผน 
 

 
แผนภูมิที่ 8 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 เทียบแผน 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายเงินรายได้เทียบแผนรายจ่ายเงินรายได้  ร้อยละ 42.85 
 

77% 



๕๒ 
  

จากผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 
พบว่า ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 42.94 ซึ่งตามเป้าหมายของรัฐบาลก าหนด ร้อยละ 77 ดังนั้น ผลด าเนินงาน                           
ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยภาพรวม มีร้อยละการด าเนินงานเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย เพียงร้อยละ 55.77 และเม่ือพิจารณา
รายหน่วยงานพบว่า ไม่มีหน่วยงานใดที่บรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 3 (มากกว่าร้อยละ 77) ซึ่งม ีหน่วยงานที่ผลการ
เบิกจ่ายมากที่สุดคือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 71.12 รองลงมาคือ สถานปฏิบัติการโรงแรม ร้อยละ 69.57  และ 
หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ คณะเภสัชศาสตร์  เนื่องมาจาก ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินรายได้ที่เป็น
งบประมาณในการสมทบค่าก่อสร้างอาคารใหม่ เป็นจ านวนเงิน 20.10 ล้านบาท (ตามแผนรายจ่าย) ซึ่งผลมาจาก                      
คณะเภสัชศาสตร์ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ได้ทั้งหมด จึงไม่สามารถ          
เบิกจ่ายเงินในส่วนของเงินที่ต้องสมทบด้วยเงินรายได้ 
 กรอปกับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประกาศใช้ช้ากว่าปีงบประมาณ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ าและงบลงทุนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และจังหวัด
อุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  (COVID-19) ท าให้มหาวิทยาลัยต้องงด
การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 3/2562 และให้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  และงดการจัด
กิจกรรมลักษณะการประชุม การฝึกอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมที่กลุ่มเป้าหมายต้องมารวมกัน เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจาก    
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) และมีการเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งงบประมาณไว้ 
ทั้งนี้ กองแผนงานอยู่ระหว่างด าเนินการเร่งรัดคณะ/หน่วยงานให้เร่งเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังนี้ 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 85.45 
 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
100.64% 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 77 
(ณ ไตรมาส 3) 

65.69 ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
85.31%  

ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการที่
ด าเนินการของงบประมาณเงินรายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 77 
(ณ ไตรมาส 3) 

42.94 ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
55.77 %  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย  
ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ลดลง 6.5 ล้านบาท  

จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากกองคลัง) ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ลดลงจ านวน 6.5 ล้านบาท  (ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2563) 

 

 
 

 
 
            ค่าใช้จ่าย... 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3  ลดลง จากปีที่ผ่านมา เป็นจ านวนเงนิ 29.76 ล้านบาท 

 



๕๓ 
  

 

แผนภูมิที่ 9 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีก่อน 

ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังแผนภูมิที่ 10 

 

แผนภูมิที่ 10 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน เพิ่ม/ลด ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อเทียบกับปีที่ก่อน 
จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 3  

ลดลงเป็นจ านวน 29.76 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่สามารถลดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับปี
ก่อนได้มากท่ีสุดคือ ส านักงานอธิการบดี ลดลง 9.6 ล้านบาท รองลงมาคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลง 4.3 ล้านบาท 
คณะวิทยาศาสตร์ ลดลง 3.76 ล้านบาท  ส านักวิทยบริการ ลดลง 3.06 ล้านบาท เป็นต้น ทั้งนี้ การลดลงของงบ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 เป็นผลสืบเนื่องจาก ประกาศพระราชก าหนดฉุกเฉินควบคุม
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค โดยมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 
2563 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 7) 
ปิดสถานที่ท าการชั่วคราวและมีแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) (ประกาศมหาวิทยาลัย                 
ฉบับที่ 8/2563 ลว. 25 มีนาคม 2563) ประกอบมหาวิทยาลัยประกาศให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใน
ภาคเรียนที่ 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563 นอกจากนั้น มีการพิจารณายกเลิกโครงการ/กิจกรรมที่เป็นลักษณะร่วม
ตัวกันหรือการชุมชนด้วยบุคคลจ านวนมาก โดยเน้นการจัดกิจกรรมเป็นแบบลักษณะออนไลน์  

               ตัวชี้วัด... 



๕๔ 
  
ตัวช้ีวัดที่ 7   ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ลดลง ร้อยละ 5  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอื่นตามนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ (ยกเว้นบ าเหน็จ บ านาญ)  
 

 
 

 

 
แผนภูมิที่ 11 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ณ สิ้นไตรมาส 3 เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับปีก่อน 

 

 
แผนภูมิที่ 12 ร้อยละค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร เพิ่ม/ลด ณ สิน้ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือเทียบกับปีก่อน 

 

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

 

จากผลการด าเนินงานด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ข้อมูลจากกองคลังและกองแผนงาน) ซึ่งค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ลดลงร้อยละ 5 แต่ผลการด าเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ลดลง ร้อยละ 1.46 (คิดเป็นจ านวนเงิน 7.11 ล้าน
บาท)     

จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 3 
รายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 2 อันดับแรกได้แก่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เป็นผลมาจากการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

และสถาน… 

ผลการด าเนินงาน ลดลง  จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 1.46 (7.11 ล้านบาท) 

 



๕๕ 
  
และสถานปฏิบัติการโรงแรม  โดยการรับบุคลากรเพ่ิมในต าแหน่งที่ส าคัญรองรับการขยายงานด้านต่างๆ เช่น 
นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ และพนักงานต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ลดลงร้อยละ 2  
จากผลการด าเนินงานด้านการประหยัดการใช้ไฟฟ้า (ข้อมูลจากส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม) ค่า

เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลงร้อยละ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ลดลงร้อยละ 8.51 (705,167.26 
กิโลวัตต์ชั่วโมง) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และคิดเป็นจ านวนเงินที่ลดงลง เท่ากับ 7.27 ล้านบาท รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่ 13 และ 14 

 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 13 จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบปกี่อน 

 

 
 

แผนภูมิที่ 14 ร้อยละจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า เพิ่ม/ลด ณ สิ้นไตรมาส 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา 
 

จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 3 โดยภาพรวม 
ลดลง ร้อยละ 8.51 (คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลง เท่ากับ 7.27 ล้านบาท) เป็นผลอันเนื่องมาจาก ในช่วงไตรมาส 3  เกิดภาวะ 
             

            โรควิบัติใหม…่ 

ผลการด าเนินงาน ลดลง จากปีท่ีผ่านมา  ร้อยละ 8.51 (7.27 ล้านบาท)   

 



๕๖ 
  
โรควิบัติใหม่ โดยมีประกาศใช้พระราชก าหนดฉุกเฉินควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของโรค โดยมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 7) ปิดสถานที่ท าการชั่วคราวและมีแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from 
Home) (ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 8/2563 ลว. 25 มี.ค. 2563) และมหาวิทยาลัยประกาศให้การจัดการเรียน          
การสอน 

แบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 3/2563 และภาคเรียน 1/2563 จึงท าให้ไม่มีหรือมีการลดการใช้ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือห้องประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ ศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องจาก มีการเรียนการสอนที่ เ พ่ิมขึ้น 1 ปี (หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต                              
หลักสูตร 5 ปี) และวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

6.5 ล้านบาท  ลดลง  

29.76 ล้านบาท 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

457.85% 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 ลดลง 

ร้อยละ 1.46 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย
29.20% 

ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 2 ลดลง  

ร้อยละ 8.51 

ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

425.38 % 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3  และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
๑. มอบมหาวิทยาลัยทบทวนการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ให้เหมาะสมกับการด าเนินงาน เนื่องจาก ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่
ก าหนดไว้เดิม อาจส่งผลให้หากตัวชี้วัดตัวหนึ่งตัวใดมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จะส่งผลให้ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่ ง
มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย เช่น ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ 
ตามระยะเวลาที่ก าหนด ที่ก าหนดค่าเป้าหมายไว้เท่ากับ ร้อยละ 100 นั้น อาจส่งผลให้ ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่าย
งบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดค่าเป้าหมายไว้เท่ากับ ลดลง 6.5 ล้านบาท นั้น หากเบิกจ่ายเงิน
โครงการจากงบประมาณเงินรายได้ได้ตามเป้าหมายแล้ว อาจจะไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ เป็นต้น และ ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ที่ก าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่  มากกว่าหรือเท่ากับ           
ร้อยละ 40 ของรายได้ท้ังหมด นั้น อาจก าหนดค่าเป้าหมายเป็นร้อยละเมื่อเทียบกับประมาณการที่ก าหนดไว้  

 
       ๒. มอบมหาวิทยาลัย... 



๕๗ 
  

๒. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าโครงการการใช้โซล่าเซลล์เพ่ือประหยัดพลังงานในการเรียนการสอนและ
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยรูปแบบของโครงการอาจมีลักษณะเป็นข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก  และน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการด าเนินงาน
เพ่ือเป็นการประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

    ๔.๑.๒.๓  ทบทวนปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
       มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมตทิี ่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2562  มีมติอนุมัติ
ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา และประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) จากการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ก าหนด                
ค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแผนบริหารความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง   
 

ตารางท่ี 1  สรุปค่าเป้าหมายประมาณการรายรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และประมาณการรายรับรายได้
จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ประเภท จ านวนเงิน (ค่าเป้าหมาย) ร้อยละ 

ประมาณการรายรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา         541,684,500 60 

ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน         350,660,600  40 

รวม 892,345,100 100 
 

กองแผนงานได้รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม                   
ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 โดยที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดประมาณการ
รายรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และตัวชี้วัดประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน คือ หากตัวชี้วัดตัวหนึ่ง
ตัวใดมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จะส่งผลให้ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย                             
โดยค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดประมาณการรายรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ควรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยประมาณการรายจ่ายจากรายได้ค่าธรรม เนียมการศึกษาไว้ที่ร้อยละ 80 ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.  2560 ข้อ 20 ที่ก าหนดไว้ว่า “การจัดท าแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ” ประกอบกับ ตัวชี้วัด
ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน หากมีผลการด าเนินงานที่เกินกว่าค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะส่งผล
ดีกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น กล่าวคือ เป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการแสวงหารายได้จากแหล่งอ่ืนที่เพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงเสนอให้กองแผนงานทบทวนการก าหนดค่าเป้าหมายของทั้ง                         
2 ตัวชี้วัด  

ตารางท่ี 2...   



๕๘ 
  
ตารางท่ี 2  สรุปค่าเป้าหมายประมาณการรายรับรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และประมาณการรายรับรายได้
จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

จากการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 2/2562  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563  ระเบียบวาระ 4.1 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายในระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2563) ประเด็นความเสี่ยงด้านรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเม่ือเทียบกับรายได้ทั้งหมด  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานฯ  และมอบคณะ/หน่วยงาน
ทบทวนค่าเป้าหมายรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยให้ค านึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและศักยภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน และหากคณะ/หน่วยงานทบทวน
ประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืนแล้ว  ให้ทบทวนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน อาจะ
ส่งผลให้มีการใช้จ่ายเงินรายได้เกินกว่ารายรับจริง และส่งผลต่อการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป   

กองแผนงานจึงได้แจ้งคณะ/หน่วยงานด าเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมดังกล่าว  และมีคณะ/หน่วยงานเสนอ
ขอทบทวนค่าเป้าหมายรายได้จากแหล่งอ่ืน  และประมาณการรายจ่ายที่ก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากรายได้
แหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  รวมค่าเป้าหมายรายได้จาก
แหล่งอ่ืนจากเดิม จ านวน 350,660,600 บาท  ปรับลดเป็น จ านวน324,746,900 บาท  ลดลงจ านวน  
25,913,700 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.39 ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์  (ขอทบทวนค่าเป้าหมายเงินรายได้
จากแหล่งอ่ืน จากเดิม จ านวน 16,095,200 บาท เป็น จ านวน 15,105,200 บาท ลดลงจ านวน 990,000 บาท 
คิดเป็นลดลงร้อยละ 6.15)   คณะเภสัชศาสตร์  (ขอทบทวนค่าเป้าหมายเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน จากเดิม จ านวน 
14,130,000 บาท เป็น จ านวน 9,487,000 บาท ลดลงจ านวน 4,643,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 32.86)  
คณะพยาบาลศาสตร์  (ขอทบทวนค่าเป้าหมายเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน จากเดิม จ านวน 16,334,700 บาท เป็น 
จ านวน 5,015,700 บาท  ลดลงจ านวน 11,319,000 บาท  คิดเป็นลดลงร้อยละ 69.29)  คณะบริหารศาสตร์  
(ขอทบทวนค่าเป้าหมายเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน  จากเดิมจ านวน 7,279,500 บาท  เป็น จ านวน  2,609,500 บาท 
ลดลงจ านวน 4,670,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 64.15)  คณะรัฐศาสตร์ (ขอทบทวนค่าเป้าหมายเงินรายได้จาก 

แหล่งอื่น… 

จ านวนเงิน 
(ค่าเป้าหมาย)

 ร้อยละ จ านวนเงิน
(ค่าเป้าหมาย)

 ร้อยละ

ประมำณกำรรำยรับรำยได้จำก
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

     541,684,500                         60       541,684,500  80 ของประมำณกำร
รำยได้จำกค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ

ประมำณกำรรำยรับรำยได้จำก
แหล่งอ่ืน

     350,660,600                         40       350,660,600  ≥ 40 ของรำยได้ท้ังหมด

รวม 892,345,100 892,345,100  

ค่าเป้าหมายเดิม
(ตามแผนบริหารความเส่ียง)

ค่าเป้าหมายใหม่
(ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย)

ประเภท



๕๙ 
  
แหล่งอื่น จากเดิม จ านวน 4,481,700 บาท เป็นจ านวน 190,000 บาท  ลดลงจ านวน 4,291,700 บาท  คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 95.76)  รายละเอียดตามตารางท่ี 3   
 

ตารางที่ 3  สรุปการทบทวนปรับลดค่าเป้าหมายการหารายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ/หน่วยงาน 
 

 
 

ดังนั้น ท าให้ค่าเป้าหมายรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา)  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  เปลี่ยนเป็นจ านวน  324,746,900 บาท  ลดลงจากเดิมจ านวน 25,913,700 บาท 
คิดเป็นลดลงร้อยละ 7.39  ซึ่งเป็นการปรับลดค่าเป้าหมายรายได้จากการวิจัย  จากเดิม จ านวน 39,663,100 
บาท เป็น จ านวน 31,533,100 บาท ลดลงจ านวน 8,130,000 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20.50 (ประกอบด้วย
คณะเภสัชศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์ )  รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree 
หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ จากเดิม จ านวน 7,979,900 บาท เป็น จ านวน 6,973,200 บาท ลดลงจ านวน 
1,006,700 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 12.62  (ประกอบด้วยคณะเภสัชศาสตร์  และคณะรัฐศาสตร์) รายได้จาก 
 

การบริหาร... 

คณะ/หน่วยงาน รวมแผนการหารายได้
จากแหล่งอ่ืน 100% 

(เดิม)

รวมแผนการหารายได้
จากแหล่งอ่ืน 

(ทบทวนปรับใหม่)

ผลต่างระหว่าง
แผนเดิม 

และแผนใหม่

 รวม
การทบทวน

ปรับ

 ร้อยละ
ของการปรับลด

ค่าเป้าหมาย

หมายเหตุ

(1) (2) (3) (4)=(2)-(3) (5) (6)=(4)*100/(2) (7)

1. คณะเกษตรศำสตร์           19,172,800         19,172,800                   -                          -   ยืนยัน
2. คณะวิศวกรรมศำสตร์           16,095,200         15,105,200       990,000        15,105,200              6.15 ทบทวนปรับลด
3. คณะวิทยำศำสตร์           31,962,000         31,962,000                   -                          -   ยืนยัน
4. คณะศิลปประยุกต์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์

            1,537,000            1,537,000                   -                          -   ยืนยัน

5. คณะเภสัชศำสตร์           14,130,000            9,487,000    4,643,000          9,487,000            32.86 ทบทวนปรับลด
6. วิทยำลัยแพทยศำสตร์ฯ           73,558,300         73,558,300                   -                          -   ยืนยัน
7. คณะพยำบำลศำสตร์           16,334,700            5,015,700  11,319,000          5,015,700            69.29 ทบทวนปรับลด
8. คณะศิลปศำสตร์           11,028,000         11,028,000                   -                          -   ยืนยัน
9. คณะบริหำรศำสตร์             7,279,500            2,609,500    4,670,000          2,609,500            64.15 ทบทวนปรับลด
10. คณะนิติศำสตร์             8,579,300            8,579,300                   -                          -   ยืนยัน
11. คณะรัฐศำสตร์             4,481,700               190,000    4,291,700             190,000            95.76 ทบทวนปรับลด
12. ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย

                 74,000                 74,000                   -                          -   ยืนยัน

13. ส ำนักวิทยบริกำร                206,100               206,100                   -                          -   ยืนยัน
14. ส ำนักงำนอธิกำรบดี           87,921,400         87,921,400                   -                          -   ยืนยัน
15. ส ำนักบริหำรทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

          35,856,100         35,856,100                   -                          -   ยืนยัน

16. โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

          10,444,500         10,444,500                   -                          -   ยืนยัน

17. สถำนปฏิบัติกำรโรงแรมฯ           12,000,000         12,000,000                   -                          -   ยืนยัน
ผลรวมท้ังหมด        350,660,600       324,746,900  25,913,700        32,407,400              7.39



๖๐ 
  
การบริหารทรัพยากรและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  จากเดิม จ านวน 76,773,200 บาท เป็น 
จ านวน 76,943,200 บาท  เพิ่มขึ้นจ านวน 170,000 บาท คิดเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.22 (ประกอบด้วย             
คณะเภสัชศาสตร์ ) รายได้จากการให้บริการวิชาการ จากเดิม จ านวน 112,428,100 บาท เป็น จ านวน  
97,214,100  บาท ลดลงจ านวน 15,214,000 บาท (ประกอบด้วยคณะเภสัชศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์  
คณะบริหารศาสตร์   และคณะรัฐศาสตร์ )   รายได้จากศูนย์ทดสอบและศูนย์ เครื่ องมือต่างๆ   จากเดิม                                       
จ านวน  7,936,000 บาท  เป็น จ านวน 6,958,000 บาท ลดลงจ านวน 978,000 บาท (ประกอบด้วย                                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะเภสัชศาสตร์) รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ จากเดิม 
จ านวน 22,670,000 บาท เป็น จ านวน 21,915,000 บาท ลดลงจ านวน 755,000 บาท (ประกอบด้วย                          
คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์  และคณะบริหารศาสตร์)    

 คณะ/หน่วยงานได้ปรับประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือให้สอดรับกับประมาณการรายรับเงินรายได้ที่คณะ/หน่วยงาน
ได้ขอทบทวนตามแหล่งเงินรายได้ดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามตารางท่ี 4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ตารางที ่๔... 
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ตารางที่ 4  สรุปการทบทวนประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (100 เปอร์เซ็นต์) และทบทวนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ช่ือรายการรายได้  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

ช่ือโครงการ  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

(2)  (3) (7)  (8)  (9) (12)
คณะวิศวกรรมศาสตร์
1. เงินรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

       250,000        200,000  โครงกำรอบรมเร่ือง "ระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ"

0 0 เน่ืองจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
แผนงำนท่ีก ำหนดไว้

1. เงินรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

       250,000        200,000  โครงกำรอบรมเร่ือง "เกษตร
อัจฉริยะ"

0 0 เน่ืองจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
แผนงำนท่ีก ำหนดไว้

3. รำยได้จำกศูนย์ทดสอบและศูนย์เคร่ืองต่ำงๆ      2,250,000      1,800,000 โครงกำรกำรให้บริกำรทำง
วิชำกำรเก่ียวกับตรวจวิเครำะห์
คุณภำพน้ ำ และค่ำทดสอบวัสดุ

       1,260,000      1,260,000 เน่ืองจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดเช้ือไวรัสโค
วิด-19 ส่งผลให้ไม่สำมำรถด ำเนินงำนได้ตำม
แผนงำนท่ีก ำหนดไว้

รวม    2,750,000    2,200,000       1,260,000    1,260,000

เหตุผลในการทบทวน
(ระบุ)

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ทบทวนปรับ)ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเดิม (ต้นปี)
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ตารางที่ 4  สรุปการทบทวนประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (100 เปอร์เซ็นต์) และทบทวนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 

ช่ือรายการรายได้  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

ช่ือโครงการ  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

(2)  (3) (7)  (8)  (9) (12)

1. เงินรำยได้จำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอก      8,500,000      6,800,000 โครงกำรวิจัยจำกแหล่งทุน
ภำยนอก

       4,600,000      4,600,000 เน่ืองจำกได้รับจัดสรรงบประมำณจำกแหล่งทุน
ภำยนอกต่ ำกว่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

2. เงินรำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร      1,100,000        880,000 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเงินรำยได้           300,000        300,000 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในช่วงไตรมำสท่ี 3 
ของปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เน่ืองจำกมีกำร
ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) จึงต้อง
ปรับเปล่ียนรูปแบบกำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำร 
มีผลให้รำยได้จำกกำรจัดกิจกรรมบริกำรวิชำกำรต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด

3. เงินรำยได้ของศูนย์ทดสอบและศูนย์
เคร่ืองมือต่ำงๆ

     1,300,000      1,040,000  โครงกำรพัฒนำศักยภำพหน่วย
ทดสอบคุณภำพและมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์สุขภำพเพ่ือให้ได้ตำม
มำตรฐำนคุณภำพ ISO17025 
(หน่วยวิเครำะห์คุณภำพน้ ำด่ืม)

       1,700,000      1,700,000 เน่ืองจำกมีผู้มำใช้บริกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ
จ ำนวนสูงกว่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด ดังน้ัน เพ่ือให้
ระบบ UBUFMIS สำมำรถรองรับกำรบริหำร
งบประมำณได้อย่ำงเพียงพอ จึงใคร่ขออนุมัติปรับ
เพ่ิมแผนประมำณกำรรำยรับและปรับวงเงินใน
แผนกำรใข้จ่ำยงบประมำณในระบบ UBUFMIS

คณะเภสัชศาสตร์

เหตุผลในการทบทวน
(ระบุ)

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ทบทวนปรับ)ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเดิม (ต้นปี)
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ตารางที่ 4  สรุปการทบทวนประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (100 เปอร์เซ็นต์) และทบทวนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

 

 
 

ช่ือรายการรายได้  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

ช่ือโครงการ  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

(2)  (3) (7)  (8)  (9) (12)

4. เงินรำยได้ของศูนย์ทดสอบและศูนย์
เคร่ืองมือต่ำงๆ

       300,000        240,000  โครงกำรพัฒนำยำและ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

          100,000        100,000 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในช่วงไตรมำสท่ี 3 
ของปีงบประมำณ พ.ศ.2563 เน่ืองจำกมีผู้มำใช้
บริกำรทดสอบคุณภำพยำและผลิตภัณฑ์สมุนไพรต่ ำ
กว่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  จึงขออนุมัติลดแผนกำรใช้
จ่ำยงบประมำณเพ่ือให้สอดคล้องกับรำยรับจริง

5. เงินรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
NonDegreeหรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

     1,250,000      1,000,000  โครงกำรจัดกำรหลักสูตร Non 
Degree

          425,000        425,000 พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมในช่วง
ไตรมำสท่ี 3 ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 ประกอบกับ
ช่วงภำวะกำรระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19)
 ซ่ึงคำดว่ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  มีรำยได้
จำกกำรจัดโครงกำรจัดกำรหลักสูตร Non Degree
 ลดลง

6. เงินรำยได้จำกกำรรับบริจำคและกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือหำรำยได้

     1,600,000      1,600,000 โครงกำรสนับสนุนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนสำขำเภสัชศำสตร์

       2,300,000      2,300,000 ปรับเพ่ิมตำมรำยรับจริง เพ่ือให้ระบบ UBUFMIS 
รองรับกำรใช้จ่ำยในปีงบประมำณได้อย่ำงเพียงพอ

7. เงินรำยได้จำกกำรบริหำรทรัพยำกรและกำร
ด ำเนินงำนด้ำนต่ำงๆของมหำวิทยำลัย

         80,000          64,000 โครงกำรเงินผลประโยชน์จำก
กำรด ำเนินงำนคณะเภสัชศำสตร์

          250,000        250,000 ปรับเพ่ิมตำมรำยรับจริง เพ่ือให้ระบบ UBUFMIS 
รองรับกำรใช้จ่ำยในปีงบประมำณได้อย่ำงเพียงพอ

รวม    9,675,000

คณะเภสัชศาสตร์ (ต่อ)

เหตุผลในการทบทวน
(ระบุ)

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ทบทวนปรับ)ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเดิม (ต้นปี)
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ตารางที่ 4  สรุปการทบทวนประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (100 เปอร์เซ็นต์) และทบทวนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ                      
พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ช่ือรายการรายได้  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

ช่ือโครงการ  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

(2)  (3) (7)  (8)  (9) (12)
คณะพยาบาลศาสตร์

     4,975,000      3,980,000  โครงกำรอบรมหลักสูตร
ประกำศนียบัตรผู้ช่วยพยำบำล 
(Practical Nurse) หลักสูตร 1 ปี

       1,456,000      1,456,000 เน่ืองจำกกลุ่มเป้ำหมำยโครงกำรลดลง

     1,960,000      1,568,000  โครงกำรอบรมกำรพยำบำล
เฉพำะทำงสำขำกำรพยำบำล
ผู้จัดกำรรำยกรณี กลุ่มโรคเร้ือรัง 
(NCM)

0 0 เน่ืองจำกอยู่ระหว่ำงกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำ
กำรพยำบำล (ยังไม่มีรำยได้เกิดข้ึน)

     3,250,000      2,600,000  โครงกำรอบรมหลักสูตรกำร
พยำบำลเฉพำะทำงเวชปฏิบัติ
ฉุกเฉิน (Emergency Nurse 
Practitioner)

0 0 เน่ืองจำกกำรเปล่ียนเกณฑ์ของหลักสูตรฯ 
(คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน) ท ำให้คณะฯยังไม่มี
ควำมพร้อมในกำรเปิดหลักสูตรฯดังกล่ำว

2. เงินรำยได้จำกกำรรับบริจำคและกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือหำรำยได้

     1,150,000      1,150,000  โครงกำรหำรำยได้ เน่ืองใน
โอกำสครบรอบ 1 ทศวรรษ 
คณะพยำบำลศำสตร์ ม.อุบลฯ

          200,000        200,000 เน่ืองจำกมีกำรเปล่ียนรูปแบบกำรจัดกิจกรรม

รวม   11,335,000    9,298,000       1,656,000    1,656,000

เหตุผลในการทบทวน
(ระบุ)

1. เงินรำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ทบทวนปรับ)ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเดิม (ต้นปี)
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ตารางที่ 4  สรุปการทบทวนประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (100 เปอร์เซ็นต์) และทบทวนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 
 
 

ช่ือรายการรายได้  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

ช่ือโครงการ  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

(2)  (3) (7)  (8)  (9) (12)
คณะบริหารศาสตร์
1. เงินรำยได้จำกกำรรับบริจำคและกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือหำรำยได้

       500,000        500,000 โครงกำรรับบริจำคและกำรจัด
กิจกรรมเพ่ือหำรำยได้

           60,000          60,000 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม
เพ่ือหำรำยได้ตำมดครงกำรท่ีก ำหนดในแผนได้ 
เน่ืองจำกสถำนกำรณ์โรคติดเช่ือไวรัสโคโรนำ 2019
 (COVID-19)

2. เงินรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่

       229,500        183,600 โครงกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม่

0 0 ปีกำรศึกษำ 2562 และ 2563 ยังไม่มีหลักสูตร
หรือรำยวิชำ non degree ท่ีเปิดสอน

3. เงินรำยได้จำกแหล่งทุนวิจัยภำยนอก        900,000        720,000 โครงกำรวิจัยจำกแหล่งทุน
ภำยนอก

          130,000        130,000 เน่ืองจำกปีงบประมำณ 2563 ได้รับงบประมำณ
จำกโครงกำรวิจัยท่ีได้รับสนับสนุนจำกแหล่งทุน
ภำยนอกเพียง 1 โครงกำร ในช่วงต้นปีงบประมำณ 
และช่วงไตรมำส 2-3 มีสถำนกำรณ์โรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนำ 2019 (COVID-19) ท ำให้ไม่สำมำรถ
แสวงหำแหล่งทุนวิจัยจำกภำยนอกได้

4. เงินรำยได้จำกกำรบริกำรวิชำกำร      5,460,000      3,782,000 โครงกำรบริกำรวิชำกำรเงินรำยได้        2,190,000                -   

รวม    7,089,500    5,185,600      2,380,000    2,380,000

เหตุผลในการทบทวน
(ระบุ)

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ทบทวนปรับ)ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเดิม (ต้นปี)



66 
  

ตารางที่ 4  สรุปการทบทวนประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (100 เปอร์เซ็นต์) และทบทวนประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช่ือรายการรายได้  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

ช่ือโครงการ  ประมาณการ
รายรับ

 ประมาณการ
รายจ่าย

(2)  (3) (7)  (8)  (9) (12)

1. เงินรำยได้จำกกำรวิจัยจำกแหล่งทุนภำยนอก      3,600,000      2,880,000 โครงกำรสนับสนุนงำนวิจัยจำก
แหล่งทุนภำยนอก

          144,000        144,000 เน่ืองจำกภำวะ covid-19 ท ำให้กำรจัดท ำ
โครงกำรวิจัยต่ำงๆ ของหน่วยงำนท่ีรับบริกำร
หยุดชะงัก ท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณลดลง

2. เงินรำยได้จำกกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
non Degree

       181,700        160,000 โครงกำรสนับสนุนงำนบริกำร
วิชำกำรจำกแหล่งทุนภำยนอก

0 0 เน่ืองจำกภำวะ covid-19 ท ำให้กำรจัดท ำ
โครงกำรวิจัยต่ำงๆ ของหน่วยงำนท่ีรับบริกำร
หยุดชะงัก ท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณลดลง

3. เงินรำยได้จำกกำรให้บริกำรวิชำกำร        650,000        410,000 โครงกำรให้บริกำรแก่ชุมชน
ท้องถ่ินด้วยกำรเมืองกำรปกครอง

0 0 เน่ืองจำกภำวะ covid-19 ท ำให้กำรจัดท ำ
โครงกำรวิจัยต่ำงๆ ของหน่วยงำนท่ีรับบริกำร
หยุดชะงัก ท ำให้กำรจัดสรรงบประมำณลดลง

รวม 4,431,700   3,450,000   144,000        144,000      

คณะรัฐศาสตร์

เหตุผลในการทบทวน
(ระบุ)

ประมาณการรายรับ-รายจ่าย (ทบทวนปรับ)ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเดิม (ต้นปี)



๖๗ 
  
กองแผนงานได้สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา และประมาณการรายรับเงิน
รายได้จากแหล่งอ่ืนก่อนทบทวน และหลังทบทวนค่าเป้าหมายในการหารายได้จากรายรับจากแหล่งอ่ืน ส่งผลให้ค่า
เป้าหมายลดลง จากเดิม ร้อยละ 40 เป็นร้อยละ 37 ของประมาณการรายรับทั้งหมด และได้น าเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 13/2563  เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2563  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบการทบทวนปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา รายละเอียดตามตารางท่ี 5 
 

ตารางที่ 5  สรุปเปรียบเทียบการทบทวนค่าเป้าหมายการหารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้จาก
แหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

จึงขอน าเรียนเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาในประเด็นดังนี้ 
พิจารณาการขอทบทวนปรับค่าเป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพ่ือการมี เสถียรภาพ

ทางการเงิน  ตัวชี้วัดรายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากเดิมจ านวน 350,660,600 บาท  
เป็นจ านวน 324,746,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้ทั้งหมด ดังนั้น จึงขอก าหนดค่าเป้าหมายรายได้
จากแหล่งอ่ืนเป็น  ≥ 37%  ของรายได้ทั้งหมด เพื่อที่กองแผนงานจะใช้ประกอบการติดตามด าเนินงานของ            
คณะ/หน่วยงานต่อไป 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการทบทวน 
ปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือการด าเนินงาน
ต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๔  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน 
    และแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
    ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามกรอบการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3     
การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณใน 
            การก ากับ… 

ประเภท จ านวนเงิน 
(ก่อนทบทวน)

 ร้อยละ จ านวนเงิน
(หลังทบทวน)

 ร้อยละ

ประมำณกำรรำยรับรำยได้จำก
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ

     541,684,500  80 ของประมำณกำร
รำยได้จำกค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ

      541,684,500  80 ของประมำณกำร
รำยได้จำกค่ำธรรมเนียม

กำรศึกษำ

ประมำณกำรรำยรับรำยได้จำก
แหล่งอ่ืน

     350,660,600  ≥ 40 ของรำยได้ท้ังหมด       324,746,900  ≥ 37 ของรำยได้ท้ังหมด

รวม 892,345,100 866,431,400  



๖๘ 
  
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 8/2562  เมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2562 มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 869,554,600 
บาท  และในการประชุมครั้งที่ 3/2563  เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 1,679,362,800 บาท จ าแนกเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
809,808,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.22 ของงบประมาณท้ังหมด  และเงินรายได้ จ านวน 869,554,600 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.78 ของงบประมาณทั้งหมด  เพ่ือพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย พบว่า งบบุคลากรมีกรอบงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.36 ของ
งบประมาณท้ังหมด  รองลงมาคือ งบด าเนินงาน และงบเงินอุดหนุน คิดเป็นร้อยละ 21.84  และงบลงทุน คิดเป็นร้อย
ละ 15.96 ตามล าดับ 

ในส่วนของกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) พบว่า แผนงบประมาณรายจ่ายกระจายลงทุกยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 58.18  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 2.85 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 14.56  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.68  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  คิดเป็นร้อยละ 1.02  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 7.24  และยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 0.85  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน  คิดเป็นร้อย
ละ 2.38  ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็นร้อยละ 12.25    
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย           
ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 

ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 

ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 28.00 58.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 8.00 40.00 65.00 100.00 

ภาพรวม 23.00 54.00 77.00 100.00 
 

1.  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ 
งานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 3 พบว่า คณะ/หน่วยงานจัดท าข้อเสนอ
โครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 730 โครงการ  ณ สิ้นไตรมาส 3 มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 145 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 19.86  ของโครงการทั้งหมด  จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่มผีลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของโครงการ 

                                                ทั้งหมด… 



๖๙ 
  
ทั้งหมด  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 548 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.07 ของโครงการ
ทั้งหมด  และยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของโครงการทั้งหมด  
รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1      
 

ตารางท่ี 1  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

สถานะ จ านวนโครงการ  ร้อยละการด าเนินงาน  

1. ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 20 2.74 

2. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย 145 19.86 

3. อยู่ระหว่างด าเนินการ 548 75.07 

4. ยกเลิกโครงการ 17 2.33 

รวม 730 100.00 

 

 

แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

คณะ/หน่วยงาน  ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3 และพบว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมบรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน 145 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 19.86 ของโครงการทั้งหมด    

 
 

         คณะ/ส านัก… 



๗๐ 
  

คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม   ที่บรรลุค่าเป้าหมายและเป็นไปตามค่า 
เป้าหมายที่ก าหนด  ประกอบด้วย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75 ของ
โครงการทั้งหมด  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70 ของ
โครงการทั้งหมด  และคณะรัฐศาสตร์  จ านวน 15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 65.22 ของโครงการทั้งหมด    

คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ในภาพรวม  
จ านวน 20 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.74 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วยคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ของโครงการทั้งหมด  คณะนิติศาสตร์ จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของ
โครงการทั้งหมด  คณะเกษตรศาสตร์  จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของโครงการทั้งหมด  ส านักงาน
บริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์   จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของโครงการทั้ งหมด                                  
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของโครงการทั้งหมด  และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.58 ของโครงการทั้งหมด 
 คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ในภาพรวม จ านวน 
548 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.07 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 29 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด  สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 32 โครงการคิด
เป็นร้อยละ 96.97 ของโครงการทั้งหมด   
 คณะ/ส านักที่ไม่มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม จ านวน 
17 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.67 ของโครงการทั้งหมด  คณะพยาบาลศาสตร์  จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของโครงการ
ทั้งหมด  และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของโครงการ
ทั้งหมด 
   รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            ตารางท่ี ๒...
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

 

 ต่ ากว่า
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกว่า
เป้าหมาย

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

 ยกเลิก
โครงการ

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

1 คณะเกษตรศำสตร์             1            -               4                 44             1                                   50                              4                                  8.00

2 คณะนิติศำสตร์ 1            6            6            43                4                                              60                           12                                20.00

3 คณะบริหำรศำสตร์             1             3           10                 60             1                                   75                           13                                17.33

4 คณะพยำบำลศำสตร์             2             4                 22             2                                   30                              6                                20.00

5 คณะเภสัชศำสตร์            -               1             1                 26             1                                   29                              2                                  6.90

6 คณะรัฐศำสตร์            -               1           14                   8            -                                     23                           15                                65.22

7 คณะวิทยำศำสตร์            -               2             6                 21            -                                     29                              8                                27.59

8 คณะวิศวกรรมศำสตร์           14           20             3                 25            -                                     62                           23                                37.10

9 คณะศิลปประยุกต์และสถำปัตยกรรมศำสตร์             2           11             3                   3             1                                   20                           14                                70.00

10 คณะศิลปศำสตร์            -              -              -                   29            -                                     29                             -                                         -   

11 วิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข            -              -              -                   32             1                                   33                             -                                         -   

12 ส ำนักวิทยบริกำร            -              -               4                 23            -                                     27                              4                                14.81

13 ส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์             1             3            -                   30             1                                   35                              3                                  8.57

14 ส ำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่ำย            -             14             1                   5            -                                     20                           15                                75.00

15 โรงแรมมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี            -              -              -                     6            -                                       6                             -                                         -   

16 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี            -              -              -                     1            -                                       1                             -                                         -   

17 ส ำนักงำนอธิกำรบดี            -             26            -                170             5                                201                           26                                12.94

ผลรวมท้ังหมด           20           89           56              548           17                                730                         145                                19.86

ร้อยละ        2.74     12.19        7.67           75.07        2.33                           100.00                      19.86

 จ านวนโครงการ ผลรวม
ท้ังหมด

ผลรวมของจ านวน
โครงการท่ีมีผลการ

ด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละจ านวนโครงการ
ท่ีมีผลการด าเนินบรรลุเป้าหมาย

ต่อจ านวนโครงการท้ังหมด

ล าดับ คณะ
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
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2. ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3  ร้อยละ 77    
เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 3 แล้ว
พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ  53.34 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
คิดเป็นร้อยละ 65.56   และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้  คิดเป็นร้อยละ 42.94 ซึ่งผลการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายของคณะ/ส านัก ที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด  เนื่องจากปัญหาจากการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ส่งผลกระทบให้คณะ/ส านัก ต้องงดการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
จ านวนมาก   รายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
 

ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
               ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

สถานะ เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ส านักงบประมาณ

ก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินรายได ้

ร้อยละ 77 65.56 42.94 

หมายเหตุ : 
1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา, 

เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี 
2. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน 
3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS 

 

           
 

     แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

คณะ/ส านัก... 
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คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 3  พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  
จ านวน 920,713,470.03  บาท คิดเป็นร้อยละ 53.34 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 4  และ
แผนภูมิที่ 4 
 

ตารางท่ี 4  สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
 

หมายเหตุ :  งบประมาณคงเหลอืตามแผนการปฏบิัติงานและแผนการใช้จา่ย ประกอบดว้ย 
1. เงินผูกพันรายการ/โครงการอ่ืน ๆ (เงินงบประมาณแผ่นดิน)  273,387,927.34 บาท 
2. เงินผูกพันรายการ/โครงการอ่ืน ๆ (เงินรายได้) 373,381,828.55  บาท 
3. เงินผูกพันรายการงบลงทนุ (เงินรายได้)  60,966,331.10 บาท 

เงินตั้งแผนโครงการหารายได้จากแหล่งอ่ืนที่ไม่เป็นไปตามแผน  32,407,400 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ
งบประมำณรำยจ่ำยตำมแผนปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย (ต้นปีงบประมำณ) 1,679,362,800.00   97.30                  
งบประมำณรำยจ่ำย ต้ังเพ่ิมกลำงปี ณ ส้ินไตรมำส 3 46,621,857.02        2.70                    
รวมงบประมาณท้ังส้ิน ณ ส้ินไตรมาส 3 1,725,984,657.02 100.00                
รวมผลกำรเบิกจ่ำย ณ ส้ินไตรมำส 3 920,713,470.03      53.34                  
งบประมำณคงเหลือตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำย 805,271,186.99      46.66                  
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แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 



๗๖ 
  

เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 ของคณะ/ส านัก  พบว่าคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
71.31  รองลงมาคือ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 69.57  และ
ส านักวิทยบริการ ร้อยละ 64.76  และเมื่อพิจารณาคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด  ประกอบด้วย 
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ร้อยละ 32.58  รองลงมาคือส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร้อยละ 
35.96 และคณะบริหารศาสตร์ ร้อยละ 37.62  เนื่องจากปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-
2019) ส่งผลกระทบให้มหาวิทยาลัยต้องงดการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ จ านวนมาก ท าให้การด าเนินงาน
โครงการเพื่อหารายได้จากแหล่งอื่นไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  รายละเอียดตามตารางที่ 5 และแผนภูมิที่ 5 
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ตารางท่ี 5 สรุปผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

 

งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

1 คณะเกษตรศำสตร์            51,280,121            30,467,300          81,747,421.00            86,547,381.40     37,571,958.53     16,844,479.92      54,416,438.45                    72.25              48.76              62.87

2 คณะนิติศำสตร์              2,757,000            26,762,600           29,519,600.00             30,218,480.00       1,719,870.00     12,814,557.29      14,534,427.29                    50.66              47.77              48.10

3 คณะบริหำรศำสตร์            11,105,780            77,530,600           88,636,380.00             89,133,960.00       7,372,590.00     26,161,335.10      33,533,925.10                    64.73              33.65              37.62

4 คณะพยำบำลศำสตร์            11,150,849            29,250,100           40,400,949.00            57,369,846.79       9,508,420.00     21,310,278.06      30,818,698.06                    80.96              46.71              53.72

5 คณะเภสัชศำสตร์            97,021,341            56,094,300         153,115,641.00           152,893,966.00     50,741,285.50     14,390,711.80      65,131,997.30                    52.44              25.64              42.60

6 คณะรัฐศำสตร์              2,207,960            24,005,600           26,213,560.00             26,981,120.00       1,859,480.00     10,563,610.67      12,423,090.67                    63.24              43.94              46.04

7 คณะวิทยำศำสตร์            72,422,227            63,504,600         135,926,827.00          136,984,807.00     52,413,063.85     45,268,062.13      97,681,125.98                    71.48              71.12              71.31

8 คณะวิศวกรรมศำสตร์            52,136,720            50,610,600        102,747,320.00          107,660,140.00         33,103,881         24,991,501      58,095,381.68                    61.01              46.80              53.96

9 คณะศิลปประยุกต์และ
สถำปัตยกรรมศำสตร์

             2,770,180              9,890,000           12,660,180.00             13,268,480.00       1,569,110.00       5,358,960.88        6,928,070.88                    47.44              53.80              52.21

10 คณะศิลปศำสตร์            28,714,140            45,501,900           74,216,040.00            75,110,400.00     21,531,812.82     18,690,734.84      40,222,547.66                    72.72              41.08              53.55

11 วิทยำลัยแพทยศำสตร์
และกำรสำธำรณสุข

           30,612,180          107,790,300         138,402,480.00          142,336,971.83     18,018,295.15     46,793,953.53      64,812,248.68                    58.14              42.03              45.53

12 ส ำนักวิทยบริกำร            16,806,300            17,592,900           34,399,200.00             30,426,200.00     13,199,353.05       6,505,197.97      19,704,551.02                    78.54              47.76              64.76

13 ส ำนักงำนบริหำร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน์

                  81,600            38,192,600           38,274,200.00            43,457,138.00           81,600.00     14,077,466.07      14,159,066.07                  100.00              32.45              32.58

14 ส ำนักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่ำย

             3,643,500            13,947,400           17,590,900.00            24,394,780.00       2,136,820.40       6,635,153.00        8,771,973.40                    55.40              32.31              35.96

15 โรงแรมมหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

                          -                9,600,000             9,600,000.00               9,600,000.00                        -         6,678,965.92        6,678,965.92 #DIV/0!              69.57              69.57

16 โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย
อุบลรำชธำนี

                          -                8,355,600             8,355,600.00               8,355,600.00                        -         3,500,641.94        3,500,641.94 #DIV/0!              41.90              41.90

17 ส ำนักงำนอธิกำรบดี          427,098,302          260,458,200         687,556,502.00           691,245,386.00   269,566,232.52   119,734,087.41    389,300,319.93                    66.84              41.58              56.32

ผลรวมท้ังหมด          809,808,200          869,554,600           1,679,362,800       1,725,984,657.02  520,393,772.66  400,319,697.37    920,713,470.03                    65.56              42.94              53.34

ล าดับ คณะ งบท่ีได้รับจัดสรร  รวมงบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร (ต้นปี)

รวมงบประมาณ
ท้ังส้ิน (ต้นปี+กลางปี)

ผลการเบิกจ่าย
เงินรายได้

ณ ส้ินไตรมาส 3

ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน
ณ ส้ินไตรมาส 3

รวมการเบิกจ่ายท้ังส้ิน 
ณ ส้ินไตรมาส 3

ร้อยละการเบิกจ่าย
ของงบประมาณ

แผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร

ร้อยละการเบิกจ่าย
ของเงินรายได้
ท่ีได้รับจัดสรร

ร้อยละการเบิกจ่าย
ของงบประมาณ
ท่ีได้รับจัดสรร



๗๘ 
  

 
 

แผนภูมิที่ 5  แสดงร้อยละของผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

 
 
 
 



๗๙ 
  
ดังนั้น จึงขอน าเรียนเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของคณะ/หน่วยงาน และเห็นควรมอบ            
คณะ/หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนดใน                      
โครงการ/กิจกรรม และให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ส านักงบประมาณก าหนด   
 

              จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการที่จะบรรจุใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือให้สามารถด าเนินโครงการบรรลุ           
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และจักได้เป็นการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

 ๔.๒.๑  การแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมต ิ

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้   
นายโกเมท ทองภิญโญชัย ต าแหน่งอัยการพิเศษฝ่าย (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้า
ระหว่างประเทศ ๔) ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  เป็นที่ปรึกษา ด้านกฎหมายของ      
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

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

๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ของสภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัย  ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
อธิการบดีเห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

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

 (๑) มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๒ – ๔ วัน 
   (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่         
สภามหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  
                    (๓) มาร่วม… 



๘๐ 
  
   (๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
   (๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องท่ีได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา                  
ตรวจส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติง านที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท -                       
ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งนายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่
ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี โดยปรับอัตราค่าตอบแทนเป็นเดือนละ 
๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ  
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๑๕๑ คน 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๒,๑๕๑ 
คน จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 

๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 
๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๒,๑๕๐  คน  ดังนี ้
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๒๘ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๓๖ คน 
(๒) สาขาวิชา เคมี จ านวน ๕๗ คน 
(๓) สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๔๘ คน 
(๔) สาขาวิชา ชีววิทยา จ านวน ๔๑ คน 



๘๑ 
  

(๕) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑๕ คน 
(๖) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จ านวน ๙ คน 
(๗) สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๒๒ คน 
(๘) สาขาวิชา ฟิสิกสุ์ตสาหกรรม จ านวน ๑ คน 
(๙) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๑ คน 

(๑๐) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๑๓ คน 
(๑๑) สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๓ คน 
(๑๒) สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๕๒ คน 

๒.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๗๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๓๗ คน 
(๒) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๓๘ คน 
(๓) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๕๑ คน 
(๔) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๓๑ คน 
(๕) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๑๖ คน 

๒.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๓๕๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๒๑ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๖๖ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๗๓ คน 
(๔) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๙๓ คน 
(๕) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๖ คน 
(๖) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๘๘ คน 

๒.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓๒๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๕๔ คน 
(๒) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๔๓ คน 
(๓) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๘ คน 
(๔) สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๑๑ คน 
(๕) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จ านวน ๒๓ คน 
(๖) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๔๘ คน 
(๗) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๕๐ คน 
(๘) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและ     

            วัฒนธรรมกัมพูชา 
จ านวน ๑ คน 

(๑๐) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและ 
            วัฒนธรรมเวียดนาม 

จ านวน ๘ คน 



๘๒ 
  

(๑๑) สาขาวิชา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน ๑๐ คน 
(๑๒) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๖๗ คน 

๒.๕ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

๒.๖ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๒๙๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๙ คน 
(๒) สาขาวิชา การจัดการโรงแรม จ านวน ๙๔ คน 
(๓) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑๘ คน 
(๔) สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๑ คน 
(๕) สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๑๕๗ คน 
(๖) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๘ คน 

๒.๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๑๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๒๘ คน 
(๒) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์   จ านวน ๕๕ คน 
(๔) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๖ คน 

๒.๘ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๓๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๑๐ คน 
(๒) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๑๗ คน 

    (๓)  สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบสิ่งทอและ   จ านวน ๓ คน 
             แฟชั่น    

(๔) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
๒.๙ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑๗๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๑๗๗ คน 
๒.๑๐ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒๘๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๑๐๗ คน 
(๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จ านวน ๘๙ คน 
(๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๘๒ คน 
(๔) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์  วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๒ คน 

๒.๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๖๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๖๙ คน 

     



๘๓ 
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒,๑๕๐ คน รวมทั้งหมด               
จ านวน ๒,๑๕๑ คน   

    
 มติที่ประชุม อนุมัติ  
 

    ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๑) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ขออนุมัติ            
ครั้งที่ ๑๑) จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 
 

 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน 
      ๑.๑.๑ คณะศิลปศาสตร์       จ านวน  ๑  คน 
         (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

         -  สาขาวิชา  ภาษาไทย จ านวน ๑ คน 
  ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน 
       ๑.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์      จ านวน  ๒  คน 
          (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๒ คน 
  

 ทั้งนี้  ใคร่ขอน าเสนอข้อเท็จจริงประกอบการขอความเห็นชอบการส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน คือ นางสาวชนัฏดา  ผลานันต์  ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  ดังนี้  

๑. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์พิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาส าหรับนักศึกษาดังกล่าว                 
คราวประชุมแจ้งเวียนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒  และภายหลังกองบริการ
การศึกษาได้ตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนดแล้ว พบว่า หลักสูตรไม่ได้ก าหนด เกณฑ์ผ่าน
การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ (UBU-Test)  ดังนั้น  จึงเทียบใช้เกณฑ์การผ่านตาม     
ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์การสอบวัดภาษาอังกฤษ (UBU-Test) ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยอนุโลม  คือ ต้องได้คะแนนรวม
ทั้งหมดไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ทั้งนี้ นางสาวชนัฏดา ผลานันต์  ได้คะแนนรวม UBU-Test  เท่ากับ ๔๗.๓๓  กองบริการ
การศึกษาจึงแจ้งคณะศิลปศาสตร์พิจารณาทบทวน 

๒. คณะศิลปศาสตร์ได้จัดท าประกาศ ฯ เรื่องเกณฑ์ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
ส าหรับหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๑  
พฤษภาคม  ๒๕๖๓  โดยก าหนดเกณฑ์การผ่านตามประกาศดังกล่าวนี้กรณีการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ                      
UBU-Test  คือ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐ 

 ๓. คณะกรรมการ… 



๘๔ 
  

๓. คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม  
๒๕๖๓  จึงพิจารณารับรองการส าเร็จการศึกษาส าหรับนางสาวชนัฏดา ผลานันต์  โดยให้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่  
๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ตามมติการแจ้งเวียนการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน 
๒๕๖๒   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คน และปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๓ คน                     
(ขออนุมัติครั้งที่ ๑๑) 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๔  การปรับแก้ไขข้อความในใบปริญญาบัตร ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๓  และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่ ๑๔ ไม่มีค าว่า “สอบไล่ได้ตามหลักสูตร” 
คณะกรรมการด าเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ คราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  จึงพิจารณาเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขข้อความในใบปริญญาบัตร ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว
ข้างต้น  ในการนี้  กองบริการการศึกษา  จึงใคร่ขอน าเสนอรายละเอียดประกอบการขอปรับแก้ไขข้อความดังกล่าว 
ดังนี้ 

ข้อความเดิม ขอปรับแก้ไขข้อความเป็น รายละเอียดที่ปรับแก้ไข 
ส าเร็จการศึกษาสอบไล่ได้ตามหลักสูตร ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตัดค าว่า  “สอบไล่ได”้ 

  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแก้ไขข้อความในใบปริญญาบัตร                   
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การปรับปรุง 
          เงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง  
          พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์  
ขอปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 ๑) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
ขอเพ่ิมเงื่อนไขรายวิชาเป็น เงื่อนไขพิเศษ : ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้  
จ านวน ๕ รายวิชา คือ 
           ๑.๑) ๑๔๒๑ ๑๐๓… 



๘๕ 
  

  ๑.๑) ๑๔๒๑ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒    
  ๑.๒) ๑๔๒๑ ๒๐๘ ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ    
  ๑.๓) ๑๔๒๑ ๓๐๒ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๑.๔) ๑๔๒๑ ๓๐๗ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  ๑.๕) ๑๔๒๑ ๔๐๖ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 ๒) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ ขอ

เพ่ิมเงื่อนไขรายวิชาเป็น เงื่อนไขพิเศษ : ยกเว้นนักศึกษาชั้นปีท่ี ๔ ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้  
จ านวน ๗ รายวิชา คือ 

  ๒.๑) ๑๔๒๑ ๑๐๓ ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ๒ 
  ๒.๒) ๑๔๒๑ ๒๒๒ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ๒.๓) ๑๔๒๑ ๒๒๓ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
  ๒.๔) ๑๔๒๑ ๒๒๔ ภาษาอังกฤษส าหรับสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  ๒.๕) ๑๔๒๑ ๒๑๖ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเดินทาง   
  ๒.๖) ๑๔๒๑ ๒๑๗ ภาษาอังกฤษจากสื่อ   
  ๒.๗) ๑๔๒๑ ๒๑๘ ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ   

เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ขึ้นไปสามารถลงทะเบียนเรียนได้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงเงื่อนไขรายวิชาในหลักสูตร 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ล าดับต่อไปจะได้เสนอ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) พิจารณารับทราบหลักสูตร 
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์ 
  การประเมินผลและจ านวนชั่วโมงของรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 

   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์             
ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ และ
อยู่ระหว่างรอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร โดยขอปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเอกบังคับ                       
จ านวน ๑ รายวิชา ได้แก่ วิชา ๑๔๒๑ ๔๔๑ การฝึกงานด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จากเดิม  มีเกณฑ์การ
ประเมินผลแบบมีค่าคะแนน (เกรด A – F) โดยน ามาคิดคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม 
(GPAX) แก้ไขเป็น มีเกณฑ์การประเมินผลแบบไม่มีค่าคะแนน (S หรือ U) ไม่น ามาคิดคะแนนเฉลี่ยประจ าภาค (GPA) 
และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) พร้อมทั้งปรับปรุงจ านวนชั่วโมงของรายวิชา จากเดิม ๑(๐-๒-๑) แก้ไขเป็น                            
๑ หน่วยกิต แทน เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินผลของรายวิชา ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

 

จึงเสนอ... 



๘๖ 
  
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลและ
จ านวนชั่วโมงของรายวิชา ๑๔๒๑ ๔๔๑ การฝึกงานด้านภาษาอังกฤษและการสื่อสาร ในรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ.๒) หลักสูตร  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัด
คณะศิลปศาสตร์ ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป       
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : หลักสูตร 
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  
  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
ขอปรับปรุงหลักสูตรกรณีกระทบไม่โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพ่ือให้มีความถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มคอ.๑) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

๑) แก้ไขรายวิชาที่เรียนมาก่อนของรายวิชา ๑๑๒๑ ๔๖๔ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) จากเดิม 
๑๑๒๑ ๔๖๑ โครงงานพิเศษ เป็น ไม่มี  

๒) แก้ไขค าอธิบายรายวิชา ๑๑๒๑ ๔๖๔ สหกิจศึกษา (Cooperative Education) เนื่องจากสหกิจศึกษามี
ส่วนการท าโครงงานของสถานประกอบการ ซึ่งเทียบเท่ากับโครงงาน ๒ หน่วยกิต เพ่ือให้ถูกต้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔              
(มคอ.๑)  

๓) แก้ไขรหัสรายวิชา จ านวนหน่วยกิตและหน่วยกิตรวมในแผนการศึกษาของรายวิชา ชั้นปีที่ ๒ ภาค
การศึกษาปลายจากเดิม ๑๑๒๑ ๒๒๑ เคมีฟิสิกัล ๒ ๑(๐-๓-๐) เป็น ๑๑๒๑ ๒๒๒ เคมีฟิสิกัล ๒ ๓(๓-๐-๖) และ ๑๑๒๑ 
๒๒๒ ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล ๑ ๑(๐-๓-๐) เป็น ๑๑๒๑ ๒๒๑ ปฏิบัติการเคมีฟิสิกัล ๑ ๑(๐-๓-๐) และหน่วยกิตรวมจากเดิม 
๑๙ หน่วยกิต เป็น ๒๑ หน่วยกิต เพื่อให้ตรงตามรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร  

การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรดังกล่าว เริ่มใช้กับนักศึกษาที่รับเข้าในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรกรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัด                                          
คณะวิทยาศาสตร์ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) พิจารณารับทราบในระบบ CHECO  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 

              ๔.๓.๔  การปรับปรุง... 



๘๗ 
  
 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
      จ านวน ๖ หลักสูตร สังกัด คณะศิลปศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ และ    
       คณะวิทยาศาสตร์ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                       
พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 

(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปศาสตร์ 

๑ หลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต (สี่ปี)  หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๑
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๒๑ มีนาคม 

๒๕๖๓ (ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากอาจารย์ลาออกจากราชการ 
จ านวน ๑ คน คือ นางสาวปิยะนันท์          
พนากานต์ จึงปรับเป็น นายพิชิต โสภา
กันต์ แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาและ
วัฒนธรรมอาเซียน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒๑
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างรอ
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รับทราบ            

ในระบบ CHECO 

เนื่องจากอาจารย์ลาออกจากราชการ 
จ านวน ๑ คน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์       
รุจิวรรณ เหล่าไพโรจน์ จึงปรับเป็น 
นางสาวสุธิดา ตันเลิศ แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและการ
สื่อสาร  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๒
กุมภาพัน
ธ์ ๒๕๖๓ 

อยู่ระหว่างรอ
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รับทราบ              

ในระบบ CHECO 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อรนุช ปวงสุข
หมดภารกิจด้านการบริหารมหาวิทยาลัย 
จึงปรับมาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ 
ตรีรัตน์ อเลกซานเดอร์  

 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

๔ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ 
(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากอาจารย์จะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน 
คือ รองศาสตราจารย์บุญส่ง เอกพงษ์ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๘๘ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 

(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

เกษตรศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๕ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากอาจารย์จะเกษียณอายุราชการ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จ านวน ๑ คน      
คือ รองศาสตราจารย์บุญส่ง เอกพงษ์ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

คณะวิทยาศาสตร์ 

๖ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต  สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูลและ
นวัตกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒๖ 
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

อยู่ระหว่างบันทึก
ข้อมูลในระบบ 

CHECO 

(แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ) 

เนื่องจากอาจารย์จะขอลาออกจากการ
ปฏิบัติราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป จ านวน ๑ คน คือ         
นายวราวุฒิ ผ้าเจริญ จึงปรับเป็น              
นางสาววาสนา เหง้าเกษ แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

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

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัด คณะศิลปศาสตร์  ค ณะเกษตรศาสตร์  และ                         
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๖ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๓ หลักสูตร  
      สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์      
          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์
และคณะเภสัชศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้                    
การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

              ล าดับที่... 



๘๙ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะเกษตรศาสตร์ 

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๒๓ ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
หลักสูตรและสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตร ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของหลักสูตร จึงขอปรับเพ่ิมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๕ คน 
ได้แก่ 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 

๓. นางสาวฉัตรชยา อ่อนอ าไพ                

๔. นางสาวกฤษณา ศิริพล                     

๕. นางสาวประยงค์ อุดมวรภัณฑ์    

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชา
เทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๒๓  ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
หลักสูตรและสามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาใน
หลักสูตร ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๘ และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของหลักสูตร จึงขอปรับเพ่ิมอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๕ คน 
ได้แก่ 

๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วีรเวทย์ อุทโธ 

๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ อ่อนสอาด 

๓. นางสาวฉัตรชยา อ่อนอ าไพ                

๔. นางสาวกฤษณา ศิริพล                     

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๙๐ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๕. นางสาวประยงค์ อุดมวรภัณฑ์            

คณะเภสัชศาสตร ์

๓ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา
บัณฑิต  สาขาวิชาเภสัช
กรรมคลินิก  หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๒ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์จีริสุดา ค าสี
เขียว  

ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จึงปรับเป็น 
นางสาวกมลชนก จิตอารี แทน และปรับ
เพ่ิมอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน จ านวน ๑ คน คือ นางสาวอัญมณี 
ลาภมาก  

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน สังกัด คณะเกษตรศาสตร์และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๓ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรใน
ระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๖  ขออนุมัติเปลี่ยน พ.ศ. การปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 
  บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  

สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามหนังสือที่ อว  

๐๒๒๔.๓/๘๖๕๗ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม แจ้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑ มีมติให้
ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนวิธีการรับทราบการอนุมัติหรือการให้ความเห็นชอบหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจากสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยยกเลิกการน าส่งเอกสารหลักสูตรที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบแล้วมายัง
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) 
เปลี่ยนเป็นให้สถาบันอุดมศึกษาน าส่งข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภา 

 

                  สถาบันอุดม… 



๙๑ 
  
สถาบันอุดมศึกษาผ่านระบบ CHECO โดยมีก าหนดเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ก าหนด
แนวทางในการเริ่มนับวงรอบการพัฒนาหลักสูตร โดยก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาระบุปี พ.ศ. ที่หน้าปกของเล่ม
หลักสูตรให้ตรงกับปีการศึกษาที่เริ่มรับนักศึกษาตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตร  
เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนั้น การระบุ                   
ปี พ.ศ. ที่หน้าปกของเล่มเอกสารหลักสูตรจึงควรตรงกับปีการศึกษาที่เริ่มรับนักศึกษา 

จากแนวปฏิบัติของคณะกรรมการที่กล่าวมาข้างต้น พบว่า หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เปิดรับนักศึกษาภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดย                        
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในคราวการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ระบุปี                        
พ.ศ. หน้าปกรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ไม่ตรงกับปีการศึกษาท่ีเริ่มรับนักศึกษา   

 การนี้ เพ่ือให้การพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติเปลี่ยน 
พ.ศ. การปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เป็น หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติเปลี่ยน พ.ศ. การปรับปรุงหลักสูตร ของ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรผ่านระบบ CHECO 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียม 
           การศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ. .... 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มหาวิทยาลัย
ได้มีการจัดท าระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยลดค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษาส าหรับภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตราร้อยละ
สิบของค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกหลักสูตรที่ก าหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยค่าธรรมเนียม
การศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม นั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ระดับปริญญาตรี  ในภาคการศึกษาต้นปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการช่วยเหลือฯ ดังกล่าวข้างต้น  ในการนี้ กองบริการการศึกษา  จึงเห็นควรให้ปรับปรุงระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี  ตาม (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ....   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ....   

 
 

  

                    มติที่ประชุม... 
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  มติที่ประชุม  อนุมัติ  และมอบกองบริการการศึกษาด าเนินการตรวจสอบรูปแบบ
ข้อความในข้อ ๓ ของ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ....  ร่วมกับส านักงานกฎหมายและนิติการอีกครั้ง ก่อนน าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป  

 

                    ๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและ 
       เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขปฏิบัติงานใน 
       โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 

       รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขน าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 

1) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินกิจการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลในเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นตามพันธกิจด้านบริการทาง
การแพทย์และการสาธารณสุขในระบบสุขภาพ มุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากลและสามารถรองรับการผลิต
บัณฑิตแพทย์และบุคลากรด้านสาธารณสุขในอนาคต โดยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีแผนขยายศักยภาพ
การให้บริการในปีงบประมาณ 2563 – 2567 เป็นโรงพยาบาลขนาด 112 เตียง ที่ให้บริการอย่างครบวงจร โดยจะ
เริ่มเปิดให้บริการแผนกผู้ป่วยใน และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง และปรับเปลี่ยนเวลาท าการของบุคลากร      
สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นลักษณะผลัดหรือเวร เพ่ือให้สามารถบริหารอัตราก าลังได้เพียงพอและ
เหมาสมกับภาระงานตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้  เวรเช้า 08.00 – 16.00 น. เวรบ่าย 16.00 – 24.00 น.                                       
เวรดึก 24.00 – 08.00 น.  

2) ปัจจุบันโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ 4 ชั่วโมง โดยใน             
วันราชการเปิดท าการ เวลา 16.30 – 20.30 น. วันหยุดราชการเปิดท าการเวลา 08.30 – 12.30 น. และ
ด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ที่หน่วยงานบริการทางการแพทย์นอกเวลาราชการ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 โดยจ่ายค่าตอบแทนกรณีไม่เป็นผลัดหรือเวร ที่คณบดีออก
ค าสั่งให้เบิกจ่ายตามอัตราบาทต่อชั่วโมง ซึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของการท างานในลักษณะเวร
หรือผลัด 

3) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้มี                 
บันทึกข้อความ ที่ อว  604.16.1.14/2095 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562 เพ่ือให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ส านักงานอธิการบดี พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... ต่อมาตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/135 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 
ส านักงานกฎหมายและนิติการได้แจ้งผลการพิจารณาและยกร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. . ... 
และขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย ตามบันทึกข้อความของ กองการเจ้าหน้าที่             
ที่ อว 0604.2.3/ว 305 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยเสนอเรื่องดังกล่าวผ่าน กองการเจ้าหน้าที่ ส า นักงาน
อธิการบดี ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ โดยได้จัดท ารายงานวิเคราะห์ 
เพ่ือขอก าหนดค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ เสนอรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ผ่านกองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงานอธิการบดี  

    4) กองการเจ้าหน้าที…่ 
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4) กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี ตอบกลับบันทึกข้อความที่ อว 0604.2.3/2303 ลงวันที่ 
8 กรกฎาคม 2563 ถึงคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข แจ้งให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีปรับปรุงแก้ไขแบบรายงานวิเคราะห์เ พ่ือขอก าหนดค่าตอบแทนลักษณะอ่ืน ๆ ให้แก่บุค ลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามข้อสังเกตของกองการเจ้าหน้าที่ และขอให้เปลี่ยนร่างระเบียบดังกล่าวเป็นร่างประกาศ
แทน  เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 15 
หลังจากนั้นให้น าเรื่องเสนอเข้าพิจารณาในคณะกรรมการบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในครั้งที่ 7/2563 
ต่อไป  

5) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคล ในครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563                
มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ส่ง ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
การจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. ... ให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี พิจารณาร่วมกับท่านอัยการโกเมท             
ทองภิญโญชัย ก่อนเสนอวาระเข้าพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ต่อมาส านักงานกฎหมายและ
นิติการ ได้มีบันทึกข้อความท่ี อว 0604.1.10/1059 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563 แจ้งผลการพิจารณาให้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขทราบว่า ร่างประกาศดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาทบทวนตรวจสอบจากที่ปรึกษา
ด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563 แล้ว และขอให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ                  
การสาธารณสุข เสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทน 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ... .  เห็นควรให้เพ่ิมเติม
ข้อความ ดังต่อไปนี้  

๑) ข้อ ๓ ให้เพ่ิมค านิยามของค าว่า “แพทย์” “ทันตแพทย”์ และ“เภสัชกร” 
๒) ข้อ ๑๙ ให้เพ่ิมเติมข้อความ “ให้อธิการบดีรักษาการตามประกาศนี้ และมีอ านาจออก

ประกาศ หรือค าสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศนี้” 
 “ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้หรือประกาศนี้มิได้ก าหนดไว้ ให้อธิการบดีเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาและวินิจฉัย และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลให้ถือ
เป็นที่สุด” 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุขปฏิบัติงานในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. ....  และมอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  น าเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาลง
นามต่อไป  
 
 
 
 

๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับ... 



๙๔ 
  

         ๔.๔.๓  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  
      (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

                รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งใช้บังคับมาตั้งแต่                  
พ.ศ. ๒๕๕๘ นั้น มีบทบัญญัติบางประการที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึงเห็นสมควรให้ให้มีการทบทวน
และปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น ซึ่งอธิการบดีได้พิจารณาสั่งการมอบหมายให้ส านักงานพัฒนานักศึกษา และ
ส านักงานกฎหมายและนิติการ ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงข้อบังคับฯ เพ่ือด าเนินการจัดท าร่างฉบับแก้ไข
ปรับปรุง ตลอดจนด าเนินการรับฟังความเห็น และจัดท าร่างข้อบังคับฯ เสนอต่อผู้มีอ านาจพิจารณาต่อไป ความ
ละเอียดทราบแล้วนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับฯ ตามอ านาจหน้าที่
ที่ได้รับแต่งตั้งเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้น าเสนอร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘        
(ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเป็นล าดับต่อไป 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ   
 

  ๔.๔.๔  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา  
      แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒) 

                 รองอธิการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ด้วยระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี            
พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๖ (๒) ได้ก าหนดคุณสมบัติผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ของนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติขอรับทุนไม่
น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือตามที่คณะกรรมการทุนก าหนดในแต่ละประเภททุน ซึ่งต้องก าหนดไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ าที่
กฎหมาย หรือระเบียบก าหนดไว้คือ ๒.๐๐ ท าให้การก าหนดคุณสมบัติการให้ทุนประเภทอ่ืน ที่ต้องก าหนดผลการ
เรียนมากกว่า ๒.๐๐ จะไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบก าหนดไว้ 

 เพ่ือให้การก าหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ขอรับทุน ในเรื่องผลการเรียน เป็นไปตามประสงค์
ของแหล่งทุน หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องเฉพาะที่ต้องก าหนดผลการเรียนให้
เป็นไปตามลักษณะทุน  จึงเห็นเป็นการสมควรแก้ไขระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้สอดคล้อง เหมาะสม และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับปรับแก้ไขเพ่ิมเติม             
ฉบับที่ ๒) 
 

   มติที่ประชุม  เห็นชอบ   
 
 

            ๔.๔.๕  พิจารณา... 
 



๙๕ 
  
  ๔.๔.๕  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนการศึกษา และยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา  
      ให้กับบุคคลที่รับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔   
 

      - ขอถอนเรื่อง  เพื่อน าไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
     

   ๔.๔.๖  การปรับเปลี่ยนภารกิจการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
     กับหน่วยงานภายนอก 

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ   น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเพ่ือขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกในประเทศและต่างประเทศ  
โดยในปัจจุบันส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดีได้ก าหนดแผนการปฏิบัติงานเพ่ือสอดรับกับแผนการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในด้านการศึกษานานาชาติ อาทิ การรับบุคคล
ชาวต่างชาติเข้าศึกษาต่อ และการจัดศูนย์ทดสอบทางภาษา กอปรกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ ช่วย
อธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ 
เป็นต้นไป ซึ่งส่วนภาระหน้าที่ในข้อ (๒) ด้านพันธกิจสัมพันธ์ ข้อ ๒.๔ ประสานงานด้านการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายในประเทศ  ดังนั้น เพ่ือให้การขยายขอบเขตงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และตรงตามพันธกิจของหน่วยงาน จึงได้พิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบในเบื้องต้นต่ออธิการบดีผ่านส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการขอจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการ พัฒนากระบวนงานให้มีความชัดเจน 
รวดเร็ว และถูกต้องตามระเบียบราชการและยังคงวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประโยชน์ทางด้านวิชาการของนักศึกษาและ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงโดยสรุปมีดังต่อไปนี้ 

 

แนวปฏิบัติและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ เดิม 
 

ภารกิจ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับหน่วยงานภายนอกในประเทศ  

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 

การขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศ 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 

 

แนวปฏิบัติและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ใหม่ 
 

ภารกิจ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
การขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับหน่วยงานภายนอกในประเทศ  

กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 

การขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
กับหน่วยงานภายนอกในต่างประเทศ 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี 

 

ทั้งนี้ อธิการบดีได้ให้ความเห็นชอบให้ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการเสนอขอ
อนุมัติการปรับภารกิจและข้ันตอนการขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 

 

        ต่อที่ประชุม… 



๙๖ 
  
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                             
เป็นล าดับต่อไป  
  ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓         
ในวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบและเสนอสภาเพ่ือพิจารณาการปรับภารกิจการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกตามแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงาน และแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง จากนั้น ใน
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดกองกลาง ส านักงานอธิการบดี ส านักงานวิเทศ
สัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี และส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ได้จัดประชุมหารือและ
แลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพ่ือพิจารณาการปรับภารกิจการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายนอกตามแนวทาง ขั้นตอนการด าเนินงาน และแบบฟอร์มที่เก่ียวข้อง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
๑. การปรับเปลี่ยนภารกิจของหน่วยงานผู้รับผิดชอบการขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
๒. ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกใน 

ประเทศ 
๓. ขั้นตอนการขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกใน 

ต่างประเทศ 
 ๔. แบบสรุปรายละเอียดประกอบการพิจารณาการขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง

วิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
 
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยแจ้งเวียนรูปแบบกลางที่เป็นมาตรฐานในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ ตามท่ีเคยไดแ้จ้งเวียนไว้อีกครั้ง และด าเนินการซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
๒. มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ทางวิชาการ ทั้งที่เป็นการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ แบบเฉพาะกิจ หรือเป็นการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ แบบทั่วไป โดยมี
องค์ประกอบของคณะท างานแบบสหวิชาชีพ คือประกอบด้วยบุคลากรจากฝ่ายกฎหมาย คณะอาจารย์ในสาขาที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นที่ปรึกษาในการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ร่วมอยู่ด้วย โดย
คณะท างานฯ ดังกล่าวจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การหารือในเงื่อนไขของการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ กับหน่วยงาน
ภายนอก ซึ่งจะท าให้ฝ่ายกฎหมายสามารถให้ความเห็นทางกฎหมายที่ชัดเจนที่จะระบุในบันทึกข้อตกลงฯ 

๓. สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดกรอบการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการให้กับ
มหาวิทยาลัย เช่น ข้อตกลงความร่วมมือฯ ที่ไม่กระทบต่อรายได้หรือทรัพย์สิน ไม่เป็นการลงทุน ไม่เป็นการใช้
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นการที่จะท าให้มหาวิทยาลัยเสียเปรียบ และไม่กระทบคุณภาพการจัดการเรียน เป็น
ต้น โดยหากมหาวิทยาลัยด าเนินการตามรูปแบบกลางที่เป็นมาตรฐานในการจัดท าบันทึกข้อตกลงฯ และมีคณะท างาน
ได้พิจารณาความเหมาะสมของบันทึกข้อตกลงฯ อีกทั้งอยู่ในกรอบการจัดท าข้อตกลงฯ แล้ว ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนาม
ในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบในภายหลัง 

 ๔. มหาวิทยาลัยจัดท าขัน้ตอนในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และด าเนินการตาม
ขั้นตอนฯ และกรอบในการจัดท าข้อตกลงตามที่สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนด 
 

                  มติที่ประชุม... 



๙๗ 
  
   มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  รายงานผลการด าเนินการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเสนอเพื่อพิจารณา 
        อนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
   ๖.๓  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้  
   ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๔  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย 
 ๖.๕  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ 
 ๖.๖  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  
   รอบครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
              

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                เลิกประชุม... 



๙๘ 
  
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น. 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 


