
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๔  ตุลาคม  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. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๙. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
 คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๑. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
    

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๔. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๕. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๖. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
          - คณะกรรมการ… 



๒ 
  

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

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
๔. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๕. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๕. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
6. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
7. นายปิยณัฐ  สร้อยค า      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
8. นายนรินทร บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
9. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑0. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑1. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ แว่นรัมย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๓. นายภาคภูม ิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๑๔. นายนราธิป  อารักษ์  หัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๑๒ ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔ ท่าน และมาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
๒ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๔ ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

            ระเบียบวาระท่ี ๑... 



๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
     ประธานแจ้ งที่ ป ระชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๔ ท่าน ดังนี้ 
       

    ๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์    
   ๒. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  
   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ  
   ๔. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ       
      

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  ขออนุญาตให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี 

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

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
   

 ๑.๑.๓  ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์พิเศษจอมจิม  จันทรสกุล นายกสภา 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อายุครบ ๘๐ ปี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ๒๕๖๓  

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
2563  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอายุครบ  80  ปี  ในโอกาสนี้  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอขอบพระคุณนายกสภามหาวิทยาลัยที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งให้กับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ตลอดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย  และในวาระโอกาสอันเป็นมงคลเนื่องใน    
วันคล้ายวันเกิด  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อันที่เป็นที่เคารพของทุกท่านโปรดคุ้มครอง   
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีพลังกายพลังใจในการ
ช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป  
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
 
 

           ๑.๑.๔  ขอต้อนรับ... 



๔ 
  

  ๑.๑.๔  ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารท่านใหม่ และ 
  ขอขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารชุดเดิม ที่ก าลังจะหมด   
  วาระการด ารงต าแหน่ง 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ 
คณบดี คณะวิ ศวกรรมศาสตร์  ไ ด ้ร ับ เ ล ือ ก เป ็น ก ร รม กา รสภ าม หาว ิท ย าล ัย ป ร ะ เภทผู ้บ ร ิห า ร  แท น                                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และ 
ในโอกาสนี้ จึงขอต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร            
และขอขอบคุณรองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ค าคง  คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่จะหมดวาระในการด ารงต าแหน่งกรรมการ
สภามหาว ิทยาลัย ประเภทผู ้บร ิหาร  ในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ในนามนายกสภามหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ค าคง  ที่ได้ช่วยเหลืองานของ        
สภามหาวิทยาลัยมาด้วยดีโดยตลอด 
 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๕  เรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่ได้รับหนังสือจากรองคณบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ก าหนดให้บุคลากรเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา และตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 ก าหนดให้
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยหนังสือฉบับดังกล่าวได้
เรียนนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีเนื้อความระบุว่าเป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และข้อเสนอแนะดังกล่าว มีผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนจ านวน 46 รายชื่อ ซึ่งเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ โดยมีข้อเสนอแนะว่าควรเปิดโอกาสให้องค์กรได้พิจารณาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ ประสานงานเครือข่ายที่สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานเป็นอย่างดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
โดยไม่จ ากัดผู้มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ให้สามารถได้รับการพิจารณาในการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ทั้งนี้ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 
2563  ที่ประชุมมีมตมิอบหมายให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของการที่จะให้ผู้บริหารมีอายุเกิน 60 ได้หรือไม่ 
ไม่จ ากัดอายุว่าอายุเท่าไหร่  ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการศึกษามาเรียบร้อยแล้ว และได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในการ
ประชุมครั้งนี้ ในระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง ระเบียบวาระที่ 3.3 รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารง
ต าแหน่งบริหารในสถาบันอุดมศึกษา และรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ 
อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้งอธิการบดี  ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ป ี
 

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 

              ๑.๒  เรื่องแจ้ง... 



๕ 
  
 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 าเดือนตุลาคม ๒๕๖๓   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
              

๑.๒.๒  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  
    แทนต าแหน่งว่าง 

 อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง ผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีประกาศรายชื ่อผู ้ได ้ร ับเล ือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู ้บร ิหาร คือ ๑) คณบดี                       
คณะพยาบาลศาสตร์  ๒) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ๓) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น   

เนื ่องจาก ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต เกษียณอายุราชการและลาออกจากต าแหน่งคณบดี                       
คณะวิทยาศาสตร์  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563  จึงท าให้ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ว่างลง 
จ านวน ๑ ต าแหน่ง  

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๓๓  ก าหนดว่าในกรณีที ่กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้มีการเลือกซ่อมเพื่อให้ได้จ านวนกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยประเภทผู ้บริหารภายในสามสิบวัน นับแต่ว ันที ่พ้นจากต าแหน่ง อธิการบดีจึงได้เชิญคณบดีและ
ผู้อ านวยการส านักเข้าร่วมประชุมเพ่ือเลือกซ่อมผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้บริหาร แทนต าแหน่งว่าง ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม  2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ         
ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี  โดยมีผู้บริหารที่มีสิทธิออกเสียงเลือก ได้แก่ คณบดี และผู้อ านวยการส านัก รวมจ านวน ๑๔ 
คน (คณบดี ๑๐ คณะ/ ๑ วิทยาลัย และ ๓ ส านัก)  วิธีการเลือก ก าหนดให้ออกเสียงโดยวิธีลับ โดยเลือกจากผู้บริหาร    
ในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี (คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ   

                                   คณะศิลปประยุกต…์ 



๖ 
  
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์) และกลุ่มสนับสนุนวิชาการ (ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ยกเว้น
ส านักวิทยบริการ และส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เนื่องจากเป็นรักษาราชการแทน) และผู้ที่ได้รับเลือก 
ได้แก่ ผู้ที่มีความถี่สูงสุดจ านวน ๑ คน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานผลการเลือกซ่อมผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลั ย  ประ เภทผู้ บริ หาร  แทน ต าแหน่ ง ว่ า ง  คือ  คณบดีคณะวิ ศวกรรมศาสตร์    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ 
 ทั้งนี้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
ประเภทผู้บริหาร  แทนต าแหน่งว่าง 

                 

   มติที่ประชุม         รับทราบ   
       

  ๑.๒.๓  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
  อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วย วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตามความในมาตรา ๑๒ (๓)  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
๒๕๓๓  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ จะครบก าหนดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖3  ตามความในข้อ ๕ แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภท
ผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดให้อธิการบดีเป็นผู้เรียกประชุมผู้บริหาร เพ่ือท าการเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 
เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จ านวนสามคน   
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบัญญัติดังกล่าว  จึงได้เชิญคณบดีและผู้อ านวยการส านักเข้าร่วมประชุมเพ่ือเลือก
ผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารในวาระต่อไป เมื่อวันอังคารที่ 6 
ตุลาคม ๒๕๖3 เวลา 15.1๐ น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓ อาคารส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ โดยมีผู้บริหารที่
มีสิทธิออกเสียงเลือก ได้แก่ คณบดี และผู้อ านวยการส านัก รวมจ านวน ๑๔ คน (คณบดี ๑๐ คณะ/ ๑ วิทยาลัย และ ๓ 
ส านัก) วิธีการ ก าหนดให้ออกเสียงโดยวิธีลับ และผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่ ผู้ที่มีความถี่สูงสุดจ านวน ๓ คน  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานผลการออกเสียงเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ 

๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา 

๓. คณบดีคณะนิติศาสตร์   
นายขรรค์เพชร  ชายทวีป 

 ทั้งนี้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖3  ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน           
พ.ศ. ๒๕๖5 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย                         
ประเภทผู้บริหาร 

     

  มติที่ประชุม         รับทราบ  
 

          ๑.๒.๔  รายงาน... 



๗ 
  

  ๑.๒.๔  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
    หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ตามที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้จัดการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 นั้น 

เป้าหมาย: คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ก าหนดเป้าหมาย “การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) ประจ าปี 2563” ให้หน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 

เครื่องมือในการประเมิน 
เครื่องมือในการประเมิน จะประกอบไปด้วย 3 เครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้ 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (Internal Integrity and Transparency 

Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงาน
ตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อ านาจ ตัวชี้วัดการใช้
ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต 

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกค าตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บ
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่ วนเสียภายนอกที่มีต่อ
หน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการด าเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัด
การปรับปรุงระบบการท างาน 

3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพ่ือเชื่อมโยง
ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุค าอธิบายเพ่ิมเติมประกอบค าตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเก็บข้อมูลจาก
เว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด
ย่อย ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการ
ส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การด าเนินการเพื่อป้องกัน
การทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต) 

ส าหรับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปผลได้ดังนี้ 

1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ได้คะแนนเท่ากับ  ร้อยละ 82.12 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานระดับ B ซึ่งถือว่าไม่ผ่าน
เกณฑ์ตามค่าเป้าหมายแผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ  และอยู่ใน
ล าดับที่ 69 จากจ านวนทั้งหมด 83 หน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษา  โดยเมื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน                        
โดยจ าแนกตามเครื่องมือการประเมิน และตัวชี้วัดตาม ตารางท่ี 1  

                 ล าดับ... 



๘ 
  

 

ล าดับ ตัวช้ีวัด ประเภท คะแนน เฉลี่ย 
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 95.57 

94.93 2 การปรับปรุงการท างาน EIT 95.47 
3 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 93.76 
4 การปฏิบัติหน้าที่ IIT 87.87 

81.74 

5 การใช้อ านาจ IIT 83.64 
6 การใช้งบประมาณ IIT 79.63 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 78.94 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 78.62 
9 การเปิดเผยข้อมูล OIT 95.56 

72.78 
10 การป้องกันการทุจริต OIT 50.00 

   
 

 
 

คะแนนสูงสุด (คะแนน) คะแนนต่ าสุด (คะแนน) 
95.57 50.00 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร การป้องกันการทุจริต 
 

ตารางท่ี 1  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี 2563” ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีผลคะแนน 
85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 แต่ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก 3 แบบวัด  
คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบ
ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จ านวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 
85) คือ แบบวัด EIT ร้อยละ 94.93 แบบวัดที่มีคะแนนต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ 85) คือ แบบวัด IIT                              
ร้อยละ 81.74 และ OIT ร้อยละ 72.78 

ทั้งนี้ เมื่อน าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 มา
เปรียบเทียบกับ ปีงบประมาณ 2563 พบว่า แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นเครื่องมือเดียว
ที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย (ร้อยละ 85) สะท้อนให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งเน้นในการปรับปรุงและ
พัฒนาประสิทธิภาพในการสื่อสาร พัฒนาปรับปรุงการท างาน การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รายละเอียดตามตารางท่ี 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

               มหาวิทยาลัย... 



๙ 
  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภท ปี 2562 ปี 2563 ส่วนต่างค่า
คะแนน 

- ระดับคะแนนภาพรวม 87.65 82.12 
ลดลง 5.53 

- ระดับผลการประเมินรายตัวชี้วัด A B 
1 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 72.76 

77.30 
95.57 

94.93 
เพ่ิมข้ึน 22.81 

2 การปรับปรุงการท างาน EIT 77.05 95.47 เพ่ิมข้ึน 18.42 
3 คุณภาพการด าเนินงาน EIT 82.10 93.76 เพ่ิมข้ึน 11.66 
4 การปฏิบัติหน้าที่ IIT 88.62 

81.52 

87.87 

81.74 

ลดลง 0.75 
5 การใช้อ านาจ IIT 83.63 83.64 เพ่ิมข้ึน 0.01 
6 การใช้งบประมาณ IIT 79.92 79.63 ลดลง 0.29 
7 การแก้ไขปัญหาการทุจริต IIT 77.64 78.94 เพ่ิมข้ึน 1.30 
8 การใช้ทรัพย์สินของราชการ IIT 77.80 78.62 เพ่ิมข้ึน 0.82 
9 การเปิดเผยข้อมูล OIT 100.00 

100 
95.56 

72.78 
ลดลง 4.44 

10 การป้องกันการทุจริต OIT 100.00 50.00 ลดลง 50.00 
 

ตารางที่ 2  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 กับปีงบประมาณ 2563 
หมายเหตุ  คือ ผ่านเกณฑ์เปา้หมาย,   คือ ไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย 
 

ด้านการประเมินแบบตรวจผลการด าเนินงานของหน่วยงานและการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data 
Integrity and Transparency Assessment: OIT)  มีหัวข้อค าถามจ านวน 4 ข้อที่หน่วยงานที่ปรึกษาฯ ไม่ให้คะแนน 
มีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (2 ประเด็น) 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 9.1  

ด้าน ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เหตุผล 
ข้อมูล
พ้ืนฐาน 

O2 ข้อมูลผู้บริหาร 
(หน้าเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย) 

- แสดงรายนามของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
- ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง รูป
ถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารสูงสุดหรือ
หัวหน้าหน่วยงาน และผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารของหน่วยงาน 

องศ์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วนโดย
ขาดช่องทางการติดต่อผู้บริหาร
สูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้
ด ารงต าแหน่งทางการบริหารของ
หน่วยงาน 

การ
ปฏิสัมพันธ์

ข้อมูล 

O8 Q&A - แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถ
สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงาน
สามารถสื่อสารให้คาตอบกับผู้สอบถามได้ 
โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง 
เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-
ตอบ เป็นต้น 
- สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้
จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 

ไม่แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอก
สามารถสอบถามข้อมูลและ
หน่วยงานตอบข้อค าถามที่ชัดเจน 
โดยอาจอยู่ในรูปแบบกล่อง
ข้อความ/web broad 

 

                  ตัวช้ีวัด… 



๑๐ 
  

ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (2 ประเด็น) 
ตัวช้ีวัดย่อยท่ี 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ด้าน ข้อ ข้อมูล องค์ประกอบด้านข้อมูล เหตุผล 
มาตรการ

ส่งเสริมความ
โปร่งใสและ
ป้องกันการ
ทุจริตภายใน
หน่วยงาน 

 

O42 มาตรการส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน 

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนนิงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ในปี พ.ศ. 2562  
- มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่
เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย
เร่งด่วน ประเด็นทีจ่ะต้องพฒันาให้ดีขึ้น แนว
ทางการน าผลการวิเคราะห์ไปสูก่ารปฏิบัติของ
หน่วยงาน เป็นตน้ 
- มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
ตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เชน่ 
การก าหนดผู้รับผดิชอบหรือผู้ทีเ่ก่ียวข้อง การ
ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบตัิ การก าหนดแนว
ทางการก ากับติดตามให้น าไปสูก่ารปฏิบัติและการ
รายงานผล เปน็ตน้ 

ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐในปี พ.ศ.2562 

 O43 การด าเนินการ
ตามมาตรการ

ส่งเสริมคุณธรรม
และความ

โปร่งใสภายใน
หน่วยงาน 

- แสดงผลการด าเนนิการตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
- มีข้อมูลรายละเอียดการน ามาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ 
O42 ไปสู่การปฏิบัติอยา่งเป็นรปูธรรม   
- เป็นการด าเนนิการในปี พ.ศ. 2563 

ไม่ได้แสดงผลการด าเนนิการ
ตามมาตรการเพื่อส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ปี 2563 ที่
ชัดเจน และสอดคล้องกับ ข้อ 
O42 

 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน 
2.1 แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency  

Assessment: IIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและ
ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควร
ด าเนินการดังนี้  

1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการ
ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้
โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและ
การพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ  

2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
การจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ  

3) การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล  จัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน                      
(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  

4) การใช้ทรัพย์สิน… 



๑๑ 
  

 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการ
ก ากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด  

 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มี
จิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการป้องกันและมีระบบการ
ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

2.2 แบบตรวจการ เปิ ด เผยข้อ มูลสาธารณะ ( Open Data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการ
ที่เป็นรูปธรรม จึงควรด าเนินการดังนี้  

 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้าน
การบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าว
ประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ                        
e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้อง
เป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  

2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและ 
วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพ่ือก าหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดท าแนวทางการปฏิบัติ
ตามมาตรการภายในและให้มีการก ากับติดตามการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

ที่ส าคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2563 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินการในปีถัดไป 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ในการกลั่นกรองและตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของข้อมูลและผลการด าเนินงานด้านต่างๆ อีกครั้งก่อนท าการน าส่งข้อมูลผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrity and Transparency 
Assessment System : ITAS) ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ในการจ าลองประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ เสมือนจริง (Simulation Assessment) เพ่ือปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติมความสมบูรณ์ของข้อมูลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน และเป็นการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 

          ๑.๒.๕  การจัดท า... 



๑๒ 
  

  ๑.๒.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก 
    เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และ ๙ สถาบัน 
    จากส่วนกลาง 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ตามที่ส านักวิทยบริการแจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก
เครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และ 9 สถาบันจากส่วนกลาง และอธิการบดีมีค าสั่งการมอบ
กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  เป็นต้นเรื่องในการประสานงานและเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และได้มอบส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี ตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงให้เป็นตาม
รูปแบบที่สภาก าหนด โดยเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ 
ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) นั้น 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563 มีมติเห็นชอบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนามซึ่งจะมีการก าหนดในวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ใน
การนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการจัดท า
บันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงานกฎหมายและนิ ติการ 
ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายห้องสมุด 
มหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และ 9 สถาบันจากส่วนกลาง 

๒. วัตถุประสงค ์

2.1 ยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือด าเนินการความร่วมมือทางวิชาการ เพ่ือด าเนินการความ 
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน อันส่งผลต่อการใช้
งบประมาณของประเทศอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศ  
เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต   

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกภาคีเป็นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละ 

ฝ่ายในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
3.1 ร่วมมือกันจัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกภาคี  
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร เพ่ือการพัฒนาองค์ความรู้ในทาง 

วิชาการและการปฏิบัติงานของสมาชิกภาคี  
ทั้งนี้ การด าเนินโครงการหรือกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ตามความร่วมมือจะต้องอยู่ภายใต้กฎ ข้อบังคับ  

ระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของแต่ละฝ่าย 
 

๑. ก าหนด... 



๑๓ 
  

๑. ก าหนดวันที่จะลงนาม  29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
๒. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย  ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกความร่วมมือฯ 
๓. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายภาคภูมิ สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ          

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) และ 9 สถาบันจากส่วนกลาง 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบส านักวิทยบริการพิจารณาด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลสารสนเทศในด้านการประหยัด

งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการฯ ดังกล่าว  
๒. มอบส านักวิทยบริการพิจารณาด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ความคุ้มค่าของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

หรือฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือวางแผนในการบริหารจัดการ หรือจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ
ฐานข้อมูลต่างๆ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                    
พ.ศ. 2561 

๓. มอบส านักวิทยบริการพิจารณาทบทวนบันทึกข้อตกลงฯ ข้อที่ ๗ วรรคสอง โดยพิจารณาก าหนด
แนวทางการบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอ่ืนใดของผลงาน สิ่งประดิษฐ์ คู่มือ เอกสาร โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นจากการด าเนินงาน กรณีที่เป็นโครงการใหญ่ หรือโครงการอ่ืนใดที่
มิได้เป็นโครงการย่อย หรือกิจกรรมย่อย ตามที่ก าหนดภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ทั้งนี้ เพ่ือความชัดเจนของการเป็น
เจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือผลงานต่างๆ ตามท่ีกล่าวข้างต้น 
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบส านักวิทยบริการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

       ๑.๒.๖  รายงานผลการด าเนินการสอบทานยอดเงินฝากส่วนกลาง-กองคลังของ 
           คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 

           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบตามทีท่ี่ประชุม 
สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติต่อวาระการน าเสนอรายงาน
ทางการเงินของคณะบริหารศาสตร์ ให้หาข้อยุติในกรณีความไม่ตรงกันของข้อมูลเงินฝากส่วนกลาง – กองคลังของคณะ
บริหารศาสตร์  ระหว่างข้อมูลในระบบ UBUFMIS กับข้อมูลในรายงานทางการเงินของคณะบริหารศาสตร์ รวมถึงให้
สอบทานข้อมูลของคณะหน่วยงานอื่น ๆ กับข้อมูลในระบบUBUFMIS โดยให้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๓   
 กองคลัง ได้ด าเนินการเพ่ือการหาข้อยุติกรณีความไม่ตรงกันของข้อมูลเงินฝากส่วนกลาง – กองคลัง
ดังกล่าว  โดยสอบทานข้อมูลยอดยกมาของบัญชีเงินฝากส่วนกลาง - กองคลัง จากปีงบประมาณ 2555 (ยอดยกมา
ก่อนเริ่มใช้ระบบ UBUFMIS) ซึ่ง คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ได้ยืนยันผลการตรวจสอบมายังกองคลังแล้ว โดยยืนยันยอด
คงเหลือยกมาบัญชีเงินรับฝากส่วนกลาง - กองคลัง จากปีงบประมาณ 2555 ตรงตามข้อมูลที่ยกยอดเข้าระบบ 
UBUFMIS ตามรายละเอียดดังนี้ 
 
 
                  ล าดับ... 



๑๔ 
  
 

ล าดับ คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
ข้อมูลคณะ/ส านัก/

วิทยาลัย 
ข้อมูลในระบบ 

UBUFMIS 
ผลต่าง หมายเหตุ 

1 คณะวิทยาศาสตร ์ (1,237,529.88) (1,237,529.88) - - 

2 คณะเกษตรศาสตร์ (3,988,166.28) (3,988,166.28) - - 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (817,201.77) (817,201.77) - - 

4 คณะศิลปศาสตร ์ 10,395,945.74 10,395,945.74 - - 

5 คณะเภสัชศาสตร์ (379,944.30) (379,944.30) - - 

6 คณะบริหารศาสตร ์ 55,244,507.26 55,156,486.24 88,021.02 
ปัจจุบนัปรับปรุง

ยอดแล้ว* 

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 1,755,528.89 1,755,528.89 - - 

8 คณะศิลปประยุกต์ฯ (11,732,927.26) (11,732,927.26) - - 

9 คณะนิติศาสตร ์ 2,796,617.27 2,629,520.71 167,096.56 
ปัจจุบนัปรับปรุง

ยอดแล้ว** 

10 คณะรัฐศาสตร ์ (572,481.85) (572,481.85) - - 

11 คณะพยาบาลศาสตร ์ (7,107,778.49) (7,107,778.49) - - 

12 ส านักวิทยบริการ 18,559,398.47 18,559,398.47 - - 

13 
ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

12,299,960.78 12,299,960.78 - - 

14 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 19,182,515.79 19,182,515.79 - - 

15 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 11,895,485.29 11,895,485.29 - - 
 

หมายเหตุ : 
1. กรณีคณะบริหารศาสตร์ กองคลังได้ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ตรวจสอบยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 

กันยายน 2560 ซึ่งปรากฏผลต่างระหว่างบัญชีเงินรับฝากส่วนกลาง - กองคลัง (ข้อมูลในระบบ UBUFMIS) และ
รายงานการเงินของคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 29,582,376.38 บาท ทั้งนี้ ได้ข้อยุติการสอบทานและสาเหตุของ
ความคลาดเคลื่อนดังกล่าว และคณะบริหารศาสตร์ ได้รายงานต่ออธิการบดีเรียบร้อยแล้ว โดยคณะบริหารศาสตร์ได้
ด าเนินการขอปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลัง ของคณะฯ ลดลง จ านวน 29,582,376.38 บาท ในรายงานการเงิน
ประจ าปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจะท าให้ข้อมูลเงินรับฝากส่วนกลาง - กองคลัง ของกองคลังและคณะฯ ถูกต้องตรงกัน  

- ปรั บปรุ ง ครั้ ง ที่  1  จ านวน  24 ,708 ,755  บาท  ตามหนั ง สื อคณะบริ ห า รศ าสตร์                                                      
อว 0604.13/4839 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่อง ขอรายงานผลการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลในระบบ 
UBUFMIS กับข้อมูลในรายงานทางการเงินและขออนุมัติการปรับลดรายการเงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง คณะบริหาร
ศาสตร์ 

- ปรับปรุ งครั้ งที่  2  จ านวน  4 ,939 ,623.13 บาท ตามหนั งสื อคณะบริหารศาสตร์                                           
อว 0604.13/5214 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 เรื่อง ขอรายงานผลการด าเนินงานตรวจสอบข้อมูลในระบบ  
           UBUFMIS… 



๑๕ 
  
UBUFMIS กับข้อมูลในรายงานทางการเงินและขออนุมัติการปรับลดรายการเงินฝากส่วนกลาง - กองคลัง คณะบริหาร
ศาสตร์ (ครั้งที่ 2) 

2. กรณีคณะนิติศาสตร์ กองคลังได้ร่วมกับคณะนิติศาสตร์สอบทานข้อมูลยอดคงเหลือบัญชีเงินฝาก
ส่วนกลาง - กองคลัง ซึ่งได้ข้อยุติผลการสอบทานข้อมูลคือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 พบว่า ได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ระหว่างคณะฯและกองคลัง ให้ถูกต้องตรงกันแล้ว  
 อนึ่ง ข้อมูลบัญชีเงินรับฝากส่วนกลาง - กองคลังของคณะหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน กองคลังฯ ได้สอบทานข้อมูลยอดคงเหลือบัญชีเงินรับฝากส่วนกลาง - กองคลัง เป็นประจ า
สม่ าเสมอทุกๆ ปีงบประมาณ  และมีการสอบทานปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้องตรงกันอยู่เสมอ   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ผลการด าเนินการสอบทานยอดเงินฝาก                
ส่วนกลาง - กองคลังของคณะ/ ส านัก/วิทยาลัยยอดยกมาจากปีงบประมาณ 2555 ซึ่งทุกหน่วยงานยืนยันข้อมูล
ยอดเงินฝากส่วนกลาง - กองคลังของหน่วยงาน ตรงตามยอดข้อมูลในระบบ UBUFMIS และคณะหน่วยงานจักได้
ด าเนินปรับปรุงบัญชีในรายงานทางการเงินของคณะหน่วยงาน ให้ตรงกับข้อมูล ในระบบUBUFMIS ในรอบบัญชี
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบกองคลังด าเนินการ ศึกษา วิเคราะห์ สาเหตุของความไม่ตรงกันของข้อมูลเงินฝากส่วนกลาง – 

กองคลัง กับของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

๒. มอบกองคลังด าเนินการรวบรวมหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ ที่น ามาใช้ในการสอบทาน ปรับปรุง 
และยืนยันข้อมูลยอดเงินฝากส่วนกลาง – กองคลัง กับของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ให้ตรงตามยอดข้อมูลในระบบ 
UBUFMIS  

 ๓. มอบกองคลังด าเนินการสอบทานและปรับปรุงบัญชีข้อมูลยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากส่วนกลาง - 
กองคลัง กับของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก แล้วจึงรับรองความถูกต้องตรงกันของข้อมูลฯ จากหลักฐาน และข้อมูลต่างๆ                 
ที่ได้รวบรวมไว้ 

 ๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือป้องกันปัญหาความไม่ตรงกันของ
ข้อมูลเงินฝากส่วนกลาง – กองคลัง กับของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่อาจจะขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ ให้ขอค าแนะน า                     
และ/หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการตรวจสอบบัญชีจากนายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๕. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการรายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากส่วนกลาง - กองคลัง กับของ                       
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รับทราบและตรวจสอบความความถูกต้อง
ตรงกันของยอดเงิน 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบกองคลัง และมหาวิทยาลัยด า เนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

           ๑.๒.๗  รายงาน... 



๑๖ 
  

  ๑.๒.๗  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2563  กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุน 
    ภายนอก ไตรมาสที่ 4 

     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่งทุน สภามหาวิทยาลัยมอบ
อ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว และรายงานต่อ                               
สภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 12 โครงการ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
24,018,775 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) จ าแนกเป็นเงินสนับสนุนการบริการ
วิชาการ เป็นจ านวน 5,458,128 บาท (ห้าล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เงินสนับสนุนการวิจัย 
เป็นจ านวน 18,545,623 บาท (สิบแปดล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบสามบาทถ้วน) และเงินบริจาคหรือเงิน
ทุนการศึกษา จ านวน 15,024 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันยี่สิบสี่บาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ประเภทรายรบั 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทนุ 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้แล้ว 

ขอตั้ง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 

รวม 

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

(7) 
1.  เงินสนับสนุน
ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 
 

1.1 คณะ
วิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 

1.1.1  
โครงการสนับสนุน
การจัดตั้งห้องเรียน
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ ใ น
โรงเรียน 
 

กระทรวงการ
อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิ ทยาศาสตร์  
วิ จั ย แ ล ะ
นวัตกรรม 

3,000.000 
 
 
 
 
 
 

- 
 

 

3,000.000 
 
 

 

3,000.000 
 
 
 
 
 
 

 รวม  3,000.000 3,000.000 
 1.2 

โครงการ
อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

1.2.1 
โครงการอุ ทยาน
วิทยาศาสตร์ 

โ ค ร ง ก า ร
อุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยข
อนแก่น 

8,110,380 5,652,252 2,458,128 
  

8,110,380 

 รวม 5,652,252 2,458,128  8,110,380 
รวม เงินสนับสนนุการบรกิารวิชาการ 5,652,252 5,458,128 11,110,380 

2. เงินบริจาค
ห รื อ เ งิ น
ทุนการศึกษา 

2.1 คณะ
พยาบาล
ศาสตร์ 

2.1.1 
โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาจาก
แหล่งทุนภายนอก 

ทุนศิษย์เก่า  80,024 65,000 15,024 80,024 

 รวม 65,000 15,024 80,024 
รวม เงินบริจาคหรอืเงินทนุการศกึษา 65,000 15,024 80,024 

3 . เ งิ น
สนับสนุนการ
วิจัย 

3.1  
คณะ
วิทยาศาสตร์ 

3.1.1 โครงการการ
ส ร้ า ง  ZrO2 
nanotubes ท่ี
ส่งเสริมการกระตุ้น
ท า ง ชี ว ภ า พแ ล ะ

ส านักงาน
พัฒนา
เศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ 

530,000 260,000 
 
 
 
 

270,000  
 
 
 
 

530,000 
( ข อ ตั้ ง แ ผ น
ง บ ป ร ะ ม า ณ
เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
1 จ า น ว น 



๑๗ 
  

ประเภทรายรบั 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทนุ 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้แล้ว 

ขอตั้ง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 

รวม 

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

(7) 
คุณสมบั ติ ในกา ร
ต้านการติดเชื้อจาก
แบคทีเรีย บนโลหะ 
Zr เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ
ก า ร ปลู ก ก ร ะ ดู ก 
(ครั้งที่ 1 และ ครั้ง
ที่ 2) 

(องค์กร
มหาชน) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

1 3 5 ,7 6 0 
บาท ครั้ ง ท่ี  2 
จ า น ว น 
1 3 4 ,2 4 0 
บาท)   

3.1.2 
โครงการออกแบบ
วัสดุชนิดใหม่เพื่อใช้
ใ น ก า ร กั ก เ ก็ บ
ไฮโดรเจนโดยวิ ธี
ทางทฤษฎีควบคู่กับ
การทดลอง 

หน่วยบริหาร
และจัดการทุน
ด้านการพัฒนา
ก าลังคน และ
ทุนด้านการ
พัฒนา
สถาบันอุดมศึก
ษา การวิจัย
และการสร้าง
นวัตกรรม 
(บพค.)  

2,000,000 - 425,250 425,250 
(ส าหรับงวดท่ี
เ หลื อ จ า นวน 
1 ,574 ,750 
บาท คณะฯได้
บ ร ร จุ ไ ว้ ใ น
งบประมาณปี 
2564) 

รวม 260,000 695,250 955,250 
3.2 
ส า นั ก ง า น
บ ริ ห า ร
บัณฑิตศึกษา 

3.2.1 
โครงการทุนอุดหนุน
ก า ร ท า กิ จ ก ร ร ม
ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนการวิจัย 

ส านักงานวิจัย
แห่งชาติ วช. 

54,745 - 54,745 54,745 

รวม - 54,745 54,745 
3.3 
ส า นั ก ง า น
ส่ ง เ ส ริ ม
บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ 
 
 
 
 
 
 

3.3.1 
โครงการเครือข่าย
คุณ ค่ าและความ
เป็นท้องถิ่นสู่ การ
สร้ า งระบบนิ เ วศ
อาหารปลอดภัยใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยบริ หาร
และจัดการทุน
ด้านการพัฒนา
ร ะ ดั บ พื้ น ท่ี  
(บพท.) 

6,500,000 - 5,610,850 5,610,850 
(ส าหรับงวดท่ี
เหลือ จ านวน  
8 8 9 ,1 5 0 
บาท หน่วยงาน
ได้บรรจุ ไว้ ใน
งบประมาณปี 
2564) 

3.3.2 
โครงการการวิจัย
เ พื่ อ พั ฒน า พื้ น ท่ี  
และแก้ปัญหาความ
ย า ก จ น แ บ บ
เ บ็ ด เ ส ร็ จ แ ล ะ
แ ม่ น ย า  จั ง ห วั ด
อ านาจเจริญ 

หน่วยบริ หาร
และจัดการทุน
ด้านการพัฒนา
ร ะ ดั บ พื้ น ท่ี  
(บพท.) 

6,000,000 - 1,939,500 1,939,500 
(ส าหรับงวดท่ี
เ หลื อ จ า นวน 
4 ,060 ,500  
บาท หน่วยงาน
ได้บรรจุ ไว้ ใน
งบประมาณปี 
2564) 

3.3.3 ส า นั ก ง า น
ส่ ง เ ส ริ ม

3,660,000 400,000 3,260,000 3,660,000 



๑๘ 
  

ประเภทรายรบั 
คณะ/

หน่วยงาน 
ชื่อโครงการ ผู้ให้ทนุ 

งบประมาณทั้ง
โครงการ 

งบประมาณ
ทีต่ั้งไว้แล้ว 

ขอตั้ง
งบประมาณ

เพิ่มเติม 

รวม 

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

(7) 
โครงการส่ ง เสริ ม
และพัฒนาธุ รกิ จ
ระดับเติบโต (SME 
Regular Level) 
(ครั้งท่ี 2) 

วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อม 

3.3.4 
โครงการวิจัยเรื่อง
กา รพัฒนาแมลง
เป็นสัตว์เศรษฐกิจ 
แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า
โปรตีนทาง เลื อก
จ า ก แ ม ล ง เ พื่ อ
ขั บ เ ค ลื่ อ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อตอนล่าง 2 เป็น
ศูนย์กลางเศรษฐกิจ
ฐานชี วภาพ ( Bio 
Economy) 

หน่วยบริ หาร
และจัดการทุน
ด้ า นก า ร เ พิ่ ม
ความสามารถ
ในการแข่งขัน
ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
(บพข.) 

6,400,000 - 6,400,000 6,400,000 

3.3.5 
โครงการสารสกัด
ส มุ น ไ พ ร ไ ท ย
พื้ นบ้ า นและสา ร
จากผลิตภัณฑ์ทาง
ธรรมชาติกับการ
ประยุกต์ใช้รักษาธา
ลัสซีเมีย 

หน่วยบริ หาร
และจัดการทุน
ด้านการพัฒนา
ก าลังคน และ
ทุ น ด้ า น ก า ร
พั ฒ น า
สถาบันอุดมศึก
ษาการวิจัยและ
ก า ร ส ร้ า ง
น วั ต ก ร ร ม 
(บพค.) 

1,404,700 - 585,278 585,278 
(ส าหรับงวดท่ี
เหลือ จ านวน 
8 1 9 ,4 2 2 
บาท หน่วยงาน
ได้บรรจุ ไว้ ใน
งบประมาณปี 
2564) 

รวม 400,000 17,795,628 18,195,628 
รวม เงินสนับสนนุการวิจัย 660,000 18,545,623 19,205,623 

รวมทั้งสิ้น 6,377,252  24,018,775  30,396,027  

 
จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ เพิ่มเติม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4 เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 24,018,775 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการ            
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบต่อไป 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการก ากับ ติดตาม การด าเนินโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ

สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ให้เป็นไปตามสัญญารับทุน ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินงานได้ตามสัญญาที่ก าหนดไว้  
   หรือหาก… 



๑๙ 
  
หรือหากเกิดการผิดสัญญารับทุนฯ แล้ว มหาวิทยาลัยจักต้องรับผิดชอบในส่วนของค่าปรับจากการด าเนินงาน ซึ่งมี
จ านวนค่อนข้างสูง และไม่คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

1.2.8  ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
 อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562 

      อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขอ
พระราชทานเชิญเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2562  ซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจ านวน 
3,360 คน พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์และรางวัลรัตโนบล ในเดือนธันวาคม 2563  และส านักพระราชวังได้มี
หนังสือแจ้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ในรอบเช้าแล้วก็
พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ  ตามที่ขอไป ๓ ข้อ คือ 1) ขอพระบรมราโชวาทแก่ผู้ส า เร็จการศึกษา                                      
2) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ  และบุคลากร รวม 2 ชุด 3) ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ช่างภาพเข้าบันทึกภาพ                    
บันทึกวีดีทัศน์  ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัย 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
      หน้าที่ ๘๐  บรรทัดที่ ๑๓  แก้ไขเป็น “โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ

ปีท่ีผ่านมา”  
     และบรรทัดที่ ๑๔ – ๑๖  แก้ไขเป็น “จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้งนายโกเมท  ทองภิญโญชัย เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี โดย
ปรับอัตราค่าตอบแทนเป็นเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๔” 

และบรรทัดที่ ๑๗  แก้ไขเป็น “มติที่ประชุม  อนุมัติ”    
          

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
  ๓.๑  การยุติการด าเนินงานก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการ 
     อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจาก มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ขอยุติการด าเนินงานก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
            84 พรรษา… 



๒๐ 
  
84 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือไปยังเลขาธิการคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529/6018 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นั้น ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ไม่มีการตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มีการติดตามทวงถามตามหนังสือมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ศธ 0529/8475 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 และที่ ศธ 0529/5787 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 
ตามล าดับ นั้น บัดนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ตอบกลับมายังมหาวิทยาลัย ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 
อว 0221.6/8100 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 โดยขอข้อมูลเพ่ิมเติม คือ มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความ
เห็นชอบยุติโครงการดังกล่าว  

รายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ อนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ รายการอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๔ พรรษา มหาราชา ในวงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๖๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
จ าแนกเป็น 

- เงินงบประมาณ จ านวน ๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- เงินนอกงบประมาณ จ านวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
- เงินส ารองเผื่อเหลือเผื่อขาด จ านวน ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างรายแรกในวงเงินจ านวน ๒๖๑,๘๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ในวงเงินที่ 
คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ และในสัญญาแรกได้ด าเนินการกับทางบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด โดย

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามงวดงานจ านวน ๑ งวด เป็นเงินจ านวน ๖,๕๔๖,๐๐๐ บาท ต่อมาทางบริษัท ก าจรกิจก่อสร้าง 
จ ากัด ประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินไม่สามารถด าเนินการบริหารสัญญาต่อได้ มหาวิทยาลัยจึงได้ยกเลิก
สัญญากับทางบริษัทและหาผู้รับจ้างรายใหม่เป็นบริษัทท่ีสอง คือ บริษัท อาร์เอสพีซี จ ากัด 

ส าหรับสัญญาที่สอง มหาวิทยาลัยได้มีการเบิกจ่ายทั้งในส่วนของงวดงานตามเนื้องานอีก ๕ งวดงานเป็น
เงินงบประมาณจ านวน ๒๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ให้แก่บริษัท อาร์เอสพีซี จ ากัด และเบิกจ่ายในส่วนเงินล่วงหน้าให้กับทาง
บริษัทอีก จ านวน ๓๗,๑๘๕,๐๐๐ บาท ต่อมาบริษัท อาร์เอสพีซี จ ากัด ไม่สามารถด าเนินการบริหารสัญญาให้แล้วเสร็จ
ได้อีกเช่นกัน จึงได้ยกเลิกสัญญาไป ท าให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณจากสัญญาแรกและสัญญาที่สองรวมทั้งสิ้นจ านวน 
๖๘,๕๒๑,๐๐๐ บาท 

หลังจากยกเลิกสัญญามหาวิทยาลัยได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้าบริษัท เจษฎ์
ไทย คอนสตรัคชั่น จ ากัด และบริษัท แก้วสุริยะรุ่งเรือง จ ากัด ซึ่งทั้งสองบริษัทเสนอราคาในราคาต่ าสุดในส่วนเนื้องานที่
เหลือ จ านวน ๒๒๒,๖๕๙,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับงบประมาณจากสัญญาแรกและสัญญาที่สอง ที่มีการเบิกจ่ายแล้ว 
อีกจ านวน ๖๘,๕๒๑,๐๐๐ บาท ส่งผลให้วงเงินค่าก่อสร้างอาคารดังกล่าว รวมเป็นจ านวน ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่ง
เกินกว่ากรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติมหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณ และ
ขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๔ พรรษา มหาราชา โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็น
ทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ
ให้ขยายทั้งวงเงินโดยได้เพ่ิมเป็น ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท และระยะเวลาการก่อสร้างจากเดิม ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕ 
เป็นปี พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยจึงได้เชิญ กิจการร่วมค้าบริษัท เจษฎ์ไทย คอนสตรัคชั่น จ ากัด และบริษัท 
แก้วสุริยะรุ่งเรือง จ ากัด มาลงนามในสัญญา แต่บริษัททั้งสองไม่มาลงนามในสัญญาตามระยะเวลาที่ก าหนด จึงได้ยกเลิก
การประกวดราคาในครั้งนั้น 

 
                 มหาวิทยาลัย… 



๒๑ 
  

มหาวิทยาลัยได้หาผู้รับจ้างรายใหม่อีกถึง ๔ ครั้ง ผลปรากฏว่ายังไม่มีผู้มาเสนอราคา จนกระทั่งครั้งที่ ๕ 
ในช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) โดย
บริษัท ธีรการพัฒนา จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดในเนื้องานส่วนที่เหลือ จ านวน ๒๔๗,๕๙๔,๖๗๑ บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ
งบประมาณจากสัญญาแรกและสัญญาที่สองที่มีการเบิกจ่ายแล้ว อีกจ านวน ๖๘,๕๒๑,๐๐๐ บาท ส่งผลให้วงเงินค่า
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว รวมเป็นจ านวน ๓๑๖,๑๑๕,๖๗๑ บาท ซึ่งเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ที่ ๒๙๑,๑๘๐,๐๐๐ 
บาท มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการขอขยายวงเงินจ านวนนี้ตามขั้นตอน คือ ขอความเห็นชอบแบบรูปและวงเงินต่อส านัก
งบประมาณ ครั้นเมื่อส านักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแบบรูปและวงเงินแล้ว จึงเสนอเรื่ องต่อไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อกลั่นกรองเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) 
พิจารณาการขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณ และขยายระยะเวลาการก่อสร้าง  ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้มหาวิทยาลัยสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระบวนการที่ได้ยกเลิกสัญญาทั้งสองราย (บริษัท 
ก าจรกิจก่อสร้าง จ ากัด กับ บริษัท อาร์เอสพีซี จ ากัด) ว่าได้มีการเรียกร้องความเสียหายกับทั้งสองบริษัทนี้อย่างไร 

มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และรายงานผลการ
ด าเนินงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ประกอบกับเมื่อ
ปลายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรมบัญชีกลางให้ส่วนราชการต่างๆ ด าเนินการขออนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังมีวงเงินที่กันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้  จ านวน ๑๐๔,๓๕๗,๕๐๐ บาท ซึ่งเป็น
งบประมาณช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗ ที่ยังไม่มีการเบิกจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบสถานะล่าสุดในระบบบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์(GFMIS) พบว่า วงเงินดังกล่าวยังไม่ได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปี แต่คณะรัฐมนตรียังมิได้อนุมัติขยายวงเงินงบประมาณ และขยายระยะเวลาการก่อสร้างอาคารดังกล่าว

อีกทั้ง บริษัท ธีรการพัฒนา จ ากัด ผู้ชนะการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ก าหนดการยืนราคาค่าก่อสร้าง ถึงวันที่ 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น ไม่ประสงค์ที่จะขยายระยะเวลาการยืนราคาอีกต่อไป ซึ่งในขณะนั้นได้เกินก าหนดการยืนราคา
ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยจึงแจ้งยกเลิกการประกวดราคาไปยังกรรมการผู้จัดการบริษัทธีรการพัฒนา จ ากัด แล้ว 

มหาวิทยาลัยได้รายงานประเด็นด้านการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๔ พรรษา มหาราชา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2560 ที่ประชุมจึงมีมติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ให้ยุติการจัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง จังหวัดมุกดาหาร 
๒. ให้มหาวิทยาลัยท าบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ)เพ่ือพิจารณาสั่ง

การการด าเนินการของโครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ๘๔ พรรษา มหาราชา โดยจัดท ารายละเอียดทุก
ด้าน ทั้งการบริหารจัดการการก่อสร้าง ผลการด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนความร่วมมือของประชาคม
มุกดาหาร และการประมาณการงบประมาณที่จะต้องใช้เพ่ิมเติม เพ่ือให้การก่อสร้ างส าเร็จและเปิดใช้การได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจริง 

๓. ให้มหาวิทยาลัยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในประเด็นการใช้ประโยชน์พื้นที่และอาคารในพ้ืนที่
ที่จะมีการส่งมอบคืนให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดมุกดาหารต่อไป เพ่ือน าแนวคิดนี้มาประกอบการเสนอการจัดท ารายงาน
ที่มหาวิทยาลัยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๔. ให้มหาวิทยาลัยสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาคมชาวมุกดาหาร โดยอาจจัดท าเอกสาร 
และ/หรือ ใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ในการด าเนินการที่มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทเพ่ือก่อตั้งวิทยาเขตมุกดาหาร
มาโดยตลอด จนถึงมาตรการที่ต้องกระท าตามมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้ 

                  ต่อมา… 



๒๒ 
  

ต่อมากระทรวงการคลัง ได้มีหนังสือที่ 0402/4359 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 แจ้งการไม่ขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณที่กันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าว จ านวน 104,357,500 บาท ท า
ให้งบประมาณจ านวนดังกล่าวถูกพับไป จึงเป็นเหตุให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถด าเนินการทางพัสดุเพ่ือจัดหาผู้รับจ้างราย
ใหม่ได้อีก 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอยุติการด าเนินงานก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
รายการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือไปยัง
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529/6018 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ตามที่
ได้กล่าวข้างต้น 
 ประกอบกับศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร มีหนังสือขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน                        
ที่ มห. 489 ตามหนังสือ ที่ มห 0017.1/10367 ลงวันที่ 9 กันยายน 2563 เรื่อง ขอให้ส่งคืนที่ราชพัสดุแปลง
หมายเลขทะเบียน ที่ มห.489   
 ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงน าเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณายุติการก่อสร้าง 
ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดบันทึกค าชี้แจงประกอบการพิจารณายุติการด าเนินงานก่อสร้าง รายการ ก่อสร้างผูกพันข้าม
ปีงบประมาณ รายการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบยุติการด าเนินงานก่อสร้าง รายการ 
ก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามติการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีนัยที่ถือได้ว่าเป็นการยุติการ
ด าเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา แล้ว และมอบมหาวิทยาลัยยืนยันมติการประชุม
ในครั้งดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาด าเนินการ
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการยุติการด าเนินการรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา 
มหาราชา ต่อไป 
 

 ๓.๒  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการด าเนินงานของ 
     คณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ประธานคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการด าเนินงานของ
คณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย                  
ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓  เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานผลการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน - การบัญชี ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามที่คณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  น าเสนอและมีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม โดยมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดตั้งคณะท างานที่มีองค์ประกอบของผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารของ
คณะ เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกับคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย              
เพ่ือด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) ปฏิบัติงานร่วมกับคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
๒) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล และให้ค าแนะน าแก่คณะ/ส านักในการจัดท าแผนพลิกโฉม (Reinventing 

Plan) ของคณะ/ส านัก เพ่ือเสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย 
๓) ติดตาม… 



๒๓ 
  

๓) ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพลิกโฉม (Reinventing Plan) ของคณะ/ส านัก และรายงานต่อ
สภามหาวิทยาลัย และภาระงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

มหาวิทยาลัยจึงจัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 581/2563 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563    
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย  เช่น ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินงาน และจัดท า
ข้อเสนอแนะหรือแผนปรับปรุงการด าเนินงานเป็นการเฉพาะของแต่ละคณะ โดยเฉพาะคณะที่มีผลการรับนักศึกษาต่ า
กว่าการรับจ านวนมาก เช่น คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะที่มีสถานะทางการเงินที่อยู่สภาวะวิกฤติและมีความเสี่ยงอันเนื่องจากอัตราส่วนการใช้
งบประมาณเงินรายได้ที่สูงกว่างบประมาณแผ่นดิน แต่การรับนักศึกษายังต่ ากว่าเป้าหมายจ านวนมาก และมีอัตราการ
ตกออกของนักศึกษาที่สูงรวมทั้งมีอัตราส่วนจ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่สูงกว่าจ านวนบุคลากรสายวิ ชาการ โดย
คณะท างานฯ ด าเนินการ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมคณะท างาน จ านวน 2 ครั้ง เพ่ือสรุปข้อมูลสารสนเทศด้านต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย และก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินงานของคณะท างานฯ ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และวันที่ 14 
เมษายน 2563  

2. คณะท างานได้จัดประชุมร่วมกับคณะ/ส านัก เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรในคณะ/ส านัก รับทราบ
ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน - การบัญชี ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และให้
บุคลากรของ คณะ/ส านัก แสดงความคิดเห็นในการด าเนินงานของคณะ/ส านัก และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร 
ระบุข้อจ ากัดและศักยภาพของ คณะ/ส านัก ที่จะด าเนินการพลิกโฉมการด าเนินงาน รวมทั้งสิ่งที่ต้องการขอรับการ
สนับสนุนและความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย ผ่านแบบส ารวจความคิดเห็น ดังนี้ 

2.1 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ประชุมร่วมกับคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์                 
ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี 

2.2  วันที่ 16 เมษายน 2563 ประชุมร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ               
ณ อาคารเรียนรวม 5 

2.3 วันที่ 22 เมษายน 2563 ประชุมร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม 5 
3. คณะ/ส านัก น าเสนอแผนปรับปรุงการด าเนินงานต่อคณะท างานฯ ณ ห้องประชุมกองแผนงาน ดังนี้ 

3.1 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 คณะเกษตรศาสตร์ 
3.2 วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ 
3.3 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 

4. คณะท างานฯ ติดตามผลการด าเนินการโครงการขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมของคณะ/ส านัก ในวันที่ 1 
ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุณฑริก ส านักงานอธิการบดี 

4.1 คณะเกษตรศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้น าเสนอแผนพลิกโฉม
ของคณะและข้อจ ากัดของการด าเนินงาน ซึ่งคณะท างานฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนพลิกโฉมของคณะ คือ ในการ
จัดท าแผนพลิกโฉมของคณะฯ จะต้องจัดท ารายละเอียดกิจกรรม/โครงการ กลุ่มเป้าหมาย การบริการ และรายได้ที่จะ
เกิดขึ้นเพ่ือให้สามารถมองเห็นภาพการด าเนินงานที่ชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องเป็นกิจกรรม/โครงการที่แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพของคณะและด าเนินการเพ่ือให้เกิดการพลิกโฉมของคณะ 

4.2 ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย น าเสนอข้อมูลภารกิจของหน่วยงานและ
โครงสร้างองค์กร โดยคณะท างานฯ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้หน่วยงานทบทวนภารกิจของหน่วยงาน จัดท าสรุป 

                  รายละเอียด... 



๒๔ 
  
รายละเอียดของโครงสร้างเดิมและใหม่ การบริหารอัตราก าลัง และการสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ภายในองค์กรของทั้งสองหน่วยงาน  

5. มหาวิทยาลัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนเพื่อพลิกโฉมการด าเนินงานของคณะ/ส านัก 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้เชิญเภสัชกรธีระ ฉกาจนโรดม นายกเภสัช
กรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุระสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจการ
จัดท าแผนพลิกโฉม (Reinventing Plan) ของคณะ และสามารถจัดท าแผนพลิกโฉม (Reinventing Plan) ของคณะให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและบริบทของหน่วยงาน และวิทยากรและคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือ
พลิกโฉมฯ ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนพลิกโฉม (Reinventing Plan) ของคณะ โดยก าหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
ดังนี้ 

5.1 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 การจัดท าแผนพลิกโฉมของคณะเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมวรพงษ์ 
สุริยภัทร คณะเกษตรศาสตร์ 

5.2 วันที่ 16 ตุลาคม 2563 การจัดท าแผนพลิกโฉมของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุณฑริก ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่  

โดยคณะได้น าเสนอแผนพลิกโฉมของคณะ และวิทยากรได้ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนพลิกโฉมของคณะ 
คือ โดยให้จัดท าเป็นบทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) จัดท ารายละเอียดของแผนพลิกโฉมของคณะ และการ
ท าวิเคราะห์ธุรกิจแบบ Canvas Model  เพ่ือให้สามารถมองเห็นรายละเอียดในของแผนพลิกโฉม รวมทั้งจุดเด่นจุดด้อย 
และช่วยให้มองเห็นภาพรวมของแผนธุรกิจให้ไปในทิศทางเดียวกัน และคณะท างานฯ ก าหนดให้คณะเกษตรศาสตร์ 
และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดส่งมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ 19 และ 20 ตุลาคม 2563 
ตามล าดับ โดยแต่ละคณะมีกิจกรรม/โครงการที่บรรจุในแผนพลิกโฉมของคณะ ดังนี้  

 

คณะ กิจกรรม/โครงการในแผนพลิกโฉม 
(ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2564 – 2567)  

งบฯ ที่ขอ
มหาวิทยาลัย 

งบฯ คณะ รวม 

คณะเกษตรศาสตร์ 1. ร่องก่อเมืองเกษตรท่องเที่ยว (ระยะเวลา
โครงการ พ.ศ. 2564 – 256๕) 

14,600,000 2,100,000 16,700,000 

2. Transformation of learning: ก า ร
พัฒนาก าลังคน การเรียนรู้ตลอดชีวิต และ
ทักษะที่ตอบสนองต่อเศรษฐกิจสังคมและ
ความต้องการในอนาคตด้านการเกษตร
แ ล ะ อ า ห า ร  เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร ย ก ร ะ ดั บ
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ า ห า ร ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (ระยะเวลา
โครงการ พ.ศ. 2564) 

-   1,446,600  1,446,600 

3. โครงการเพิ่มทักษะวิชาการเกษตร
สมัยใหม่และการพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
แ ห่ ง อ น า ค ต แ ก่ บุ ค ล า ก ร ใ น ภ า ค รั ฐ 
(ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2564 – 256
๕) 

-  2,071,200  2,071,200 

4. โครงการบทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนา
ทักษะส าหรับอาชีพด้านการผลิตอาหาร 
(ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2564 – 2567) 

-    573,000  573,000 



๒๕ 
  

คณะ กิจกรรม/โครงการในแผนพลิกโฉม 
(ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 2564 – 2567)  

งบฯ ที่ขอ
มหาวิทยาลัย 

งบฯ คณะ รวม 

รวม : คณะเกษตรศาสตร ์ 14,600,000 6,190,800 20,790,800 
คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์  

1. หน่วยนวัตกรรมการออกแบบและ
สถาปัตยกรรม (ระยะเวลาโครงการ พ.ศ. 
2564 – 256๖) 

4,314,000 - 4,314,000 

2. หลักสูตรระยะสั้นนวัตกรรมศิลปะและ
การออกแบบ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม : คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4,314,000 - 4,314,000 
 

6. วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ น าเสนอข้อมูลการปรับ
โครงสร้างองค์กร 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักวิทยบริการ น าเสนอข้อมูลภารกิจและการปรับโครงสร้าง
องค์กรตามข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยในเบื้องต้นได้ก าหนดชื่อหน่วยงานใหม่ คือ 
“ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้” ซึ่งคณะท างานฯ ได้มอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
และส านักวิทยบริการ ด าเนินการทบทวนภารกิจของหน่วยงาน การบริหารอัตราก าลัง การจัดท าแผนพลิกโฉมของ
หน่วยงาน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือเพ่ิมความท้าท้ายเพ่ิมจากที่มีอยู่เดิม และการสื่อสารภายในองค์กร                  
เพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคลากรภายในหน่วยงาน และมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการด าเนินงาน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงานของคณะท างาน
ขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมการด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานในการพลิกโฉมของ

มหาวิทยาลัย โดยเป้าหมายเบื้องต้นควรค านึงถึงการด าเนินงานเพ่ือสร้างเสถียรภาพทางการเงิน ทั้งการหารายได้จาก
กลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่ และการลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ให้รองรับต่อการปรับบทบาทภารกิจใน
บริบทปัจจุบัน  เพ่ือที่จะใช้เป้าหมายการด าเนินงานเป็นกรอบแนวทางในการก าหนดวิธีการด าเนินงาน โครงการ หรือ
แผนการด าเนินงานทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการที่จะขับเคลื่อนการด าเนินงาน แล้วจึงพิจารณา
งบประมาณท่ีจะใช้ด าเนินงาน และแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ 

๒. มอบคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักวิทยบริการ
พิจารณาทบทวนภารกิจของหน่วยงานใหม่ คือ “ส านักเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู้” ในด้านการบริการ
วิชาการที่โยงกับการจัดการศึกษา เช่น การเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาในสาขาวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นต้น ทั้งนี้ ให้ด าเนินการตามขั้นตอนที่จะปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานทั้งสองต่อไป โดยสภามหาวิทยาลัย
สนับสนุนแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยีและสถานการณ์ปัจจุบัน 

๓. มอบคณะท างานขับเคลื่อนเพ่ือพลิกโฉมฯ และคณะเกษตรศาสตร์ ในการจัดท าโครงการสมาร์ท
ฟาร์มมิ่งเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร และการเพ่ิมรายได ้บรรจุไว้แผนพลิกโฉมของคณะฯ 
 ๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาชะลอการสรรหาคณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   
ไปก่อน เพ่ือให้การจัดท าแผนพลิกโฉมของคณะฯ แล้วเสร็จ และน าแผนพลิกโฉมของคณะฯ ไปประกอบการจัดท า
ข้อก าหนดในการสรรหาคณบดีฯ  คนต่อไป  
                   มติที่ประชุม... 



๒๖ 
  
 มติที่ประชุม เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานขับเคลื่อนเพื่อ            
พลิกโฉมการด าเนินงานของคณะ/ส านัก ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมอบคณะท างานขับเคลื่อนเพื่อพลิก
โฉมฯ และมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ที่ประชุมได้
มอบหมายให้ นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้ค าแนะน าในการจัดท าแผนพลิก
โฉมของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในล าดับต่อไป 
 

        ๓.๓  รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันอุดมศึกษา  
    และรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่  
    อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขแดงท่ี อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้ง 
    อธิการบดี  ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปี 

     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
  ๑) เมื่อวันที่  22 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัย ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย                           
ในการประชุมครั้งที่ 11/2561 วาระเสนอเพ่ือพิจารณาที่ 4.4.2 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... . โดยเป็นการ
พิจารณาการก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับค าพิพากษา
ศาลปกครองสูงสุด คดีด าที่ อ. 19/2556 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.651/2561 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ให้
เพิกถอนมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่แต่งตั้งนายปัญญา ฯ ให้ด ารงต าแหน่งราชการแทนอธิการบดี เพราะ
เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายปัญญา ฯ อายุเกิน 60 ปี ฯลฯ ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติ ดังนี้  

(๑) อนุมัติให้แก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ ๖๐ ปี ขึ้น 
ไป  เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  (ฉบับที่  ๒ ) พ .ศ . .... เฉพาะต าแหน่ งประเภทบริหาร  ตามมาตรา  ๑๘  (ข )                                          
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาฯ เพ่ือให้เป็นไปตามแนวค าพิพากษา ศาลปกครอง
สูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อ.๑๙/๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ
ส าหรับต าแหน่งประเภทวิชาการให้ยังคงไว้ตามเดิม  

(๒) มอบมหาวิทยาลัยท าหนังสือหารือไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ในประเด็นว่า ผู้ที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ตามมาตรา ๑๘ (ข) ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในขณะที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี และท าสัญญาจ้างไว้กับมหาวิทยาลัย จะยังคงสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวต่อไป ได้หรือไม ่

 2) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วาระเสนอเพ่ือทราบที่ ๑.๒.๓ เรื่อง ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด า               
ที่ อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้งอธิการบดีซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปี 
ในการนี้ สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติรับทราบค าพิพากษา โดยมีข้อเสนอแนะและมอบหมายให้มหาวิทยาลัย ด าเนิน
การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างคดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ว่าทั้งสองคดีนี้
ต่างกันอย่างไร และมีการยกฟ้องเพราะเหตุอะไร รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสรุปผลข้อดีและข้อเสียเกี่ยวกับการ
ให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินกว่าหกสิบปีบริบูรณ์ด ารงต าแหน่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ทราบในครั้งต่อไป      
  3) เมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
(ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ มีมติมอบหมายกองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการก าหนดอายุผู้บริหาร (ต าแหน่งอธิการบดีและคณบดี) วิธีการได้มาซึ่งผู้บริหาร และระบบการ
ก ากับดูแลการท างานของผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบคดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           กาญจนบุรี… 



๒๗ 
  
กาญจนบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในประเด็น เหตุแห่งการฟ้องคดี การต่อสู้คดี การ พิจารณาคดี และ                     
ผลค าพิพากษาของศาลและน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) อีกครั้ง 
  4) กองการเจ้าหน้าที่ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบการได้มาซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ระดับ อธิการบดี และ คณบดี ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จ านวน ๔ แห่ง 
ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (๓) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๔) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
และ มหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ที่เป็นส่วนราชการ จ านวน ๔ แห่ง ได้แก่ (๑) มหาวิทยาลัยนเรศวร 
(๒) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (๓) มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (๔) มหาวิทยาลัยนครพนม เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งได้ศึกษาเปรียบเทียบจากพระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งอธิการบดี หรือคณบดี ซึ่งมีประเด็นส าคัญในการศึกษา ดังนี้ 
  (๑) คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าสู่ต าแหน่งอธิการบดี หรือคณบดี 
  (๒) รูปแบบการด าเนินการให้ได้มาซึ่งอธิการบดี หรือคณบดี 
  (๓) องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี หรือคณบดี 
  (๔) ผู้มีสิทธิเสนอชื่อผู้สมควรต าแหน่งต าแหน่งอธิการบดี หรือคณบดี 
  (๕) ข้อก าหนดเรื่องอายุของผู้ที่สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือคณบดี 

ทั้งนี้จากการศึกษา วิเคราะห์เปรียบเทียบ ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การอุดมศึกษาฯ จ านวน ๔ แห่ง และมหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จ านวน ๔ แห่ง รวมทั้งสิ้น 
๘ แห่ง พบว่า มิได้ก าหนดเรื่องคุณสมบัติด้านอายุของผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือคณบดี ไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
มหาวิทยาลัย หรือในข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี หรือ
คณบดี   

ส านักงานกฎหมายและนิติการ  ได้ศึกษาเปรียบเทียบคดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ในประเด็น เหตุแห่งการฟ้องคดี การต่อสู้คดี การพิจารณาคดี และผลค าพิพากษา  
ของศาล ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

(๑) แม้ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๖๕๑/๒๕๖๑ และในคดีหมายเลขแดงที่ 
อบ.๑๑-๑๒/๒๕๖๓ จะมีค าวินิจฉัยและผลทางคดีท่ีแตกต่างกัน ก็ไม่ถือว่าเป็นค าพิพากษาที่ขัดแย้งกัน แต่เป็นเพียงกรณี
ที่ศาลวินิจฉัยคดี โดยพิจารณาจากข้อกฎหมายที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื่อเป็นกรณีที่ค าพิพากษาของศาล  
ในเรื่องที่มีข้อเท็จจริงลักษณะเดียวกันแต่มีผลทางคดีที่แตกต่างกัน ในทางกฎหมายจะต้องยึดถือตามค าพิพากษา  
ของศาลปกครองสูงสุดในคดีล่าสุด คือ กรณีการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (คดีหมายเลขแดง                 
ที่ อบ.๑๑-๑๒/๒๕๖๓) ไปจนกว่าจะมีค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอ่ืน  

(๒) จากค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในกรณีการแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี               
(คดีหมายเลขแดงที่ อบ.๑๑-๑๒/๒๕๖๓) ได้วางแนวทางปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยไว้
ดังต่อไปนี้ 

 (๒ .๑ )  ผู้ เ ข้ า รับการสรรหาเ พ่ือด าร งต าแหน่ งอธิ การบดี จะ เป็ นหรื อไม่ เป็นข้ าร าชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในขณะสมัครหรือขณะด ารงต าแหน่งหรือไม่ก็ได้ 

 (๒.๒) ผู้เข้ารับการสรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี ไม่จ าเป็นจะต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
ในขณะสมัครหรือขณะด ารงต าแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด อีกทั้งการให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินกว่า ๖๐ ปีบริบูรณ์ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดีไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามอ านาจหน้าที่ของ
อธิการบดีแต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้และประสบการณ์ที่
เหมาะสมมากที่สุดมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกด้วย 

    5) มหาวิทยาลัย… 



๒๘ 
  
  5) มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่                 
๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้พิจารณารายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง
บริหารในสถาบันอุดมศึกษา ของกองการเจ้าหน้าที่ และรายงานผลการเปรียบเทียบคดีของส านักงานกฎหมายและนิติ
การแล้ว  มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าว โดยที่ประชุมมีการอภิปรายถึงข้อดีและข้อจ ากัดของการให้ผู้ที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี 
บริบูรณ์มาด ารงต าแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย ดังตารางต่อไปนี้ 
 

อายุเกิน 60 ปี อายุไม่เกิน 60 ปี 

ข้อดี ข้อจ ากัด ข้อดี ข้อจ ากัด 

มีประสบการณ์ในการ
ท างาน และเหมาะกับ
หน่วยงานที่บุคลากรที่ยัง
ไม่มีความพร้อม 

อาจมีปัญหาด้านสุขภาพ
และอาจมีปัญหาในการ
ปรับกับบริบทให้ทันกับยุค
สมัย  

1. บุคลากรรุ่นใหม่  
มีโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง 
ในการเป็นผู้บริหารใน
อนาคต  
2. มีความสามารถปรับให้
ทันกับเทคโนโลยี 

อาจขาดประสบการณ์ใน
การท างานและบริหาร 

  

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) มีความเห็นว่า ให้ยึดหลักความรู้ความสามารถ
ในการเป็นผู้บริหารมากกว่าข้อจ ากัดด้านอายุ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การ
ได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันอุดมศึกษา และรายงานผลการเปรียบเทียบค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  
คดีหมายเลขด าที่ อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้งอธิการบดี               
ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปี 
 

  มติที่ประชุม    เห็นชอบรายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่ง
บริ หา ร ในสถาบัน อุ ดมศึ กษา  และ รายงานผลการ เปรี ยบ เที ยบค าพิพ ากษาศาลปกครองสู ง สุ ด  
คดีหมายเลขด าที่ อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ กรณีการแต่งตั้งอธิการบดี               
ซึ่งมีอายุเกิน ๖๐ ปี และเนื่องจากศาลปกครองสูงสุดในคดีหมายเลขด าที่ อบ. ๓๗๗-๓๗๘/๒๕๖๐ และคดีหมายเลข
แดงที่ อบ. ๑๑-๑๒/๒๕๖๓ ระหว่างนายทองเจือ เขียดทอง กับนายเชษฐา ทรัพย์เย็น ผู้ฟ้องคดีกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎธนบุรี ที่ ๑ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ที่ ๒ ได้มีค าพิพากษาว่าผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี                      
ไม่จ าเป็นจะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์ ในขณะสมัครหรือด ารงต าแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด อีกทั้งการให้ผู้มี
อายุเกินกว่า 60 ปีบริบูรณ์ มาด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการ
ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา ตามอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีแต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้สามารถคัดเลือก
บุคคลที่มีคุณสมบัติทั้งความรู้และประสบการณ์ที่เหมาะสมที่สุดมาด ารงต าแหน่งด้วย และจากค าพิพากษาดังกล่าว 
จึงเห็นควรให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหา
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวข้างต้น 
 
 

          ระเบียบวาระท่ี  ๔... 



๒๙ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
    - 
                     

         ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
  ๔.๑.๒.๑  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  

  ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
               ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                  
กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและจัดล าดับความ
เสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  จัดส่งมายังกองแผนงานเพ่ือวิเคราะห์ 
สรุป และจัดท า (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กองแผนงานได้ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงระดับ
มหาวิทยาลัย ในการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และพิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยงประกอบการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ และด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ ก าหนดให้               
กองแผนงานประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาทบทวนประเด็นความเสี่ยงใหม่ที่เสนอบรรจุใน                    
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
 ๑) (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย มีประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๑ ประเด็นความ
เสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง  
 ๒) (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  มีประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๓ 
ประเด็นความเสี่ยง คือ ๑) ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับลด
งบประมาณในปีถัดไป ๒) ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี และ  
๓) ประเด็นความเสี่ยงด้านการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีประเด็นความเสี่ยง 
จ านวนทั้งสิ้น ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง เป็น
ประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  จึงน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 
ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ดังนั้น เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน  และสามารถบริหารจัด
การเงินและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมประสิทธิภาพ การหารายได้จากแหล่งอ่ืน เพ่ือลด
การพ่ึงพารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการหารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 
๕๖๐,๐๖๕,๑๐๐ บาท ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ เป็นเงิน ๕๖๑,๕๔๖,๒๗๐ บาท คดิเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๒๖  

   ของแผน… 



๓๐ 
  
ของแผน และเมื่ อ พิจารณารายได้จากแหล่ ง อ่ืน   ตามแผน ๓๘๙ ,๒๑๔ ,๖๘๐ บาท ผลการด า เนินงาน 
๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๐๑ ของแผน  และมีสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อรายได้
จากแหล่งอ่ืน เท่ากับ  ๖๑.๕๕ ต่อ ๓๘.๔๕ จากค่าเป้าหมายในอัตราส่วน ๕๙ : ๔๑  (ไม่เป็นตามแผนของปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๓ มหาวิทยาลัยก าหนดแผนการหารายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา จ านวน ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ บาท มีผลการด าเนินงานจ านวน ๕๓๖,๓๒๐,๘๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๑ 
ของแผน  และเมื่อพิจารณาแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืน จ านวน ๓๕๐,๖๖๐,๖๐๐ บาท ผลการด าเนินงานจ านวน 
๒๓๕,๐๐๑,๙๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๒ และมีสัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อรายได้จากแหล่งอ่ืน 
ณ ไตรมาส ๓ เท่ากับ  ๖๙.๕๓ ต่อ ๓๐.๔๗ (ไม่เป็นตามแผนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)  

เมื่อพิจารณาเฉพาะรายได้จากแหล่งอ่ืนจะพบว่า มีแนวโน้มลดลง และไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด อาจส่งผล
ต่อการด าเนินงาน โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องพ่ึงรายได้ของตัวเอง ดังนั้น  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน 
และสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้
จากแหล่งอื่น  เพื่อลดการพึ่งพารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา   

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละของรายรับจริงรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบ
กับแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

โดยพิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายการด าเนินงานจากประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืนและ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จ านวนทั้งสิ้น ๙๗๐,๐๗๗,๐๐๐ บาท และพิจารณาจากร้อย
ละเฉลี่ยของรายรับจริงกับประมาณการรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  รายละเอียดตามตารางที่ ๑ – ๒ ดังนี้  
 

ตารางท่ี ๑  ตารางแสดงค่าเป้าหมายร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบ
กับรายได้ทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย ๒๕๖๓  ผลการด าเนินงาน ๓/๒๕๖๓ แผนการด าเนินงาน ๒๕๖๔ 

ร้อยละ  จ านวนเงิน ร้อยละ  จ านวนเงิน ร้อยละ  จ านวนเงิน 
รายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

๖๐ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ ๖๙.๕๓ ๕๓๖,๓๒๐,๘๙๐ ๕๗.๑๔ ๕๕๔,๒๙๑,๑๐๐* 

ร า ย ไ ด้ จ า ก แ ห ล่ ง อื่ น
น อ ก เ ห นื อ จ า ก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๔๐ ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐ ๓๐.๔๗ ๒๓๕,๐๐๑,๙๙๙ ๔๒.๘๖ ๔๑๕,๗๘๖,๐๐๐* 

รวม ๑๐๐ ๙๐๒,๘๐๗,๕๐๐  ๑๐๐ ๗๗๑,๓๒๒,๘๘๙ ๑๐๐ ๙๗๐,๐๗๗,๑๐๐ 
 

*หมายเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ                           
(ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

ตารางที่ ๒ ตารางแสดงร้อยละของรายรับจริงกับแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๓  
 
 
 
 
                  ปีงบประมาณ... 
 



๓๑ 
  

ปีงบประมาณ  
 แผนการหารายได้จาก

แหล่งอ่ืน  
 รายรับจริง   ผลต่าง  

 ร้อยละ
รายรับจริงกับ
แผนการหา

รายได้ฯ 
ปี ๒๕๖๐ ๒๕๓,๕๐๖,๕๖๔.๐๐ ๑๕๗,๕๓๖,๗๖๕.๐๐ - ๙๕,๙๖๙,๗๙๙.๐๐ ๖๒.๑๔ 

ปี ๒๕๖๑ ๓๐๕,๕๖๗,๓๐๐.๐๐ ๓๑๗,๒๐๘,๓๐๔.๘๙ ๑๑,๖๔๑,๐๐๔.๘๙ ๑๐๓.๘๑ 

ปี ๒๕๖๒ ๓๘๙,๒๔๑,๕๗๔.๐๐ ๓๕๐,๘๓๘,๗๗๗.๑๗ - ๓๘,๔๐๒,๗๙๖.๘๓ ๙๐.๑๓ 

ปี ๒๕๖๓ ๓๕๐,๖๖๐,๖๐๐.๐๐ ๒๓๔,๗๒๒,๐๐๐.๐๐ ๙๐,๐๒๔,๙๐๐.๐๐ ๗๒.๒๘ 

ทบทวนแผนการหา
รายได้ 

(ไตรมาส ๓) 

๓๒๔,๗๔๖,๙๐๐.๐๐ 

ระหว่าง ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๒  

๙๔๘,๓๑๕,๔๓๘.๐๐ ๘๒๕,๕๘๓,๘๔๗.๐๖ -
๑๒๒,๗๓๑,๕๙๐.๙๔ 

 ๘๗.๐๖  

ระหว่าง ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๓ (ทบทวน) 

๑,๒๗๓,๐๖๒,๓๓๘.๐๐  ๑,๐๖๐,๓๐๕,๘๔๗.๐๖ -
๒๑๒,๗๕๖,๔๙๐.๙๔ 

 ๘๓.๒๙  

 

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๕   
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
วิธีการจัดการความเสี่ยง :  

 

วิธีการด าเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน  

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

๑.  กองแผนงาน ด า เนิ นการ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การ
หารายได้ของปีที่ผ่านมา แนวทาง
แก้ปัญหาและอุปสรรคต่ างๆ 
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
เมื่ อ ในกรณีที่ ค่ า ธ ร รม เนี ย ม
การศึ กษาน้ อยลง อัน เป็ นผล
เนื่องมาจากจ านวนมีแนวโน้ม
ลดลง และสรุปแนวทางในการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืน 

ได้แนวทางในการด าเนินการ
จัดหารายได้ที่ เหมาะสมกับ
บริบทของหน่วยงาน พร้อมทั้ง
แนวทางในการบริหารจัดการ
งบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
และเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะห์  แ น ว
ทางการด าเนินงาน และแนว
ปฏิบัติกับบริบทของหน่วยงาน 

ต.ค. ๖๓ 

๒ .  ก อ ง แ ผ น ง า น  ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท า
นโยบายและก าหนดแนวทางการ
หารายได้จากแหล่งอื่น  

น โ ย บ า ย แ ล ะก า ห น ด แ น ว
ทางการหารายได้จากแหล่งอื่น 

๑. นโยบายการหารายได้จาก
แหล่งอื่น 
๒. แนวทางการหารายได้จาก
แหล่งอื่น 

ต.ค. ๖๓ 

๓. กองแผนงานสร้างความรู้ความ
เข้าใจกับคณะ/หน่วยงาน และ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมายโดยการ

คณะ/หน่วยงานตระหนักถึงค่า
เป้าหมายในการหารายได้จาก

๑. เอกสารประกอบการสร้าง
ความรู้ ความเข้ า ใจกับคณะ/
หน่วยงาน 

ม.ค. ๖๔  



๓๒ 
  

วิธีการด าเนินการ 
เพื่อจัดการความเสี่ยง 

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน  

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

จั ด ท า ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ
ร า ช ก า ร  ( OKRs) ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  

แ ห ล่ ง อ่ื น ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ /
หน่วยงาน 

๒. ค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่ผู้บริหารลงนาม 

๔. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการ
ตามแผนการหารายได้จากแหล่ง
อ่ืนตามที่ก าหนด 

ค ณ ะ / ห น่ ว ย ง า น  มี ก า ร
ด าเนินการตามแผนการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืนเป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการหารายไดจ้ากแหล่งอ่ืน 

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

๕. กองแผนงานติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน 
ตามแผนการหารายได้จากแหล่ง
อ่ืน 

คณะ/หน่วยงานมีการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนการ
หารายได้จากแหล่งอื่นก าหนด  

ร าย ง านการวิ เ ค ร าะห์  ส รุ ป 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการหารายได้จากแหล่งอื่น  

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

๖. กองแผนงาน สรุป วิเคราะห์ 
และรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  

ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ  

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส ๒ 
และ ๓ 
(ส าหรับรายงานการประชุม ณ 
สิ้ น ไ ต ร ม า ส  ๔  ห า ก ฝ่ า ย
เลขานุการการประชุมด าเนินการ
ไ ด้ ทั น สิ้ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ จ ะ
ร า ย ง า น เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น
เพ่ิมเติม)  

เม.ย. ๖๔ 
ก.ค. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

๗. กองแผนงาน น าข้อเสนอแนะ
มาจัดท าแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 

มี แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานในปีถัดไป 

(ร่ า ง )  แนวทางปรั บปรุ งการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ 

ก.ย. ๖๔ 

  

 ๒. แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีประเด็น
ความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๓ ประเด็นความเสี่ยง โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงเดิมปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น ามา
ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง และประเด็นความเสี่ยงใหม่ จ านวน ๒ 
ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้  
  ๒.๑ ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณใน
ปีถัดไป เป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จึงน ามา
ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง :  สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ         
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในปัจจุบันได้ขยายวงกว้างและครอบคลุมพื้นที่ทุกภาคของประเทศ และมีแนวโน้มว่า
จะมีระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ส่งผลให้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบกลาง รายการเงิน
ส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็นที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ 
                 ระบาด… 



๓๓ 
  
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส านักงบประมาณจึงจัดท าพระราชบัญญัติเพ่ือโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของหน่วยรับงบประมาณไปใช้จ่ายในการด าเนินการรองรับสถานการณ์
ดังกล่าว โดยรายการที่น างบประมาณรายจ่ายไปจัดท าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ มีดังนี้ 
รายจ่ ายประจ า ในทุกงบรายจ่ายที่ยั งไม่มีการเบิกจ่ ายและไม่มีข้อผูกพันหรือสามารถชะลอข้อผูกพันได้                                                
ณ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และรายจ่ายลงทุนในทุกรายจ่าย รายการปีเดียวที่ยังไม่ประกาศด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ และ/หรือไม่สามารถลงนามจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน 
๑๖,๐๒๖,๕๐๐ บาท  คือ รายจ่ายประจ าน าเข้าพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ จ านวน ๔,๕๑๒,๓๐๐ บาท และ
รายจ่ายลงทุนปีเดียวที่ยังไม่ได้ลงนามภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๑๘ รายการ เป็นเงิน ๑๑,๕๑๔,๒๐๐ 
บาท 
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการก ากับและควบคุมความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่องบประมาณในปีต่อไป  จึงให้มหาวิทยาลัย 
ลงนามให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
 

 ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ การก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการ ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ การเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรฐาน
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ* 
 
 
 
 

 

ประเภทรายจ่าย  
ไตร

มาส ๑ 

สะสม 
ไตรมาส 

๒ 

สะสม 
ไตรมาส ๓ 

สะสม 
ไตรมาส ๔ 

รายจ่ายประจ า ๒๘ ๕๘ ๘๐ ๑๐๐ 
รายจ่ายลงทุน ๘ ๔๐ ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม             
(ร้อยละ)  

๒๓ ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 

 
 หมายเหตุ ค่าเป้าหมายตามตารางข้างต้น เป็นค่าเป้าหมายตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากรัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วจักได้
ปรับข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรการฯ ต่อไป 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 การปรับปรุงการควบคุม :  

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
๑. กองแผนงานจัดท าแผนการใช้
จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑ .๑  กองแผนงาน /คณะ/
หน่ ว ยง านที่ ไ ด้ รั บ จั ดส รร งบ 
ประมาณประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบรายจ่ายลงทุน 
ร่วมกันจัดท าแผนการจัดซื้อจัด
จ้าง และแผนการเบิกจ่าย 

๑. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ และลงนามครบ
ทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ 
๒. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายที่เป็นไปตามมาตรการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ภาครัฐ 

แผนการ ใช้ จ่ าย งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ทั้ง ๒ แผน 

ก.ย.-ต.ค. 
๖๓ 



๓๔ 
  

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
   ๑ . ๒  ก อ ง แ ผ น ง า น จั ด ท า
แผนการ ใช้ จ่ าย งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบรายจ่ายประจ า
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
รัฐบาลก าหนด 
๒. กองแผนงานแจ้งเวียนแผน
จั ดซื้ อ จั ด จ้ า ง งบลงทุ น  แล ะ
แผนการ ใช้ จ่ าย งบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๔  ใ ห้ กั บ ค ณ ะ /
หน่วยงาน  

มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๔ คณะ/หน่วยงาน
รับทราบแผนฯ และใช้ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

๑. บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดซื้อ
จ้ า ง ง บ ล ง ทุ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๒. บันทึกแจ้งเวียนแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก.ย. ๖๓  
 

 
พ.ย. ๖๓ 

 ๓. กองแผนงาน จัดท ามาตรการ 
และแนวทางการ เ ร่ ง รั ดกา ร
เบิกจ่ ายงบประมาณรายจ่ าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔  

มาตรการและแนวทางการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ก.ย. ๖๓ 

๔.  กองแผนงานติ ดตามการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 
    ๔.๑ กองแผนงานติดตามการ
ก่อหนี้ผูกพันกับคณะ/หน่วยงาน 
ตามแผนที่ก าหนด หากหน่วยงาน
ใดไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผนที่ก าหนด จะด าเนินการตาม
มาตรการและแนวทางการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย
ต่อไป      

คณะ/หน่วยงาน สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑  

๑. รายงานผลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง ณ  สิ้นไตรมาสที่  ๑ 
๒. ด าเนินการตามมาตรการ และ
แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 

ม.ค. ๖๔ 

    ๔.๒ กองแผนงานติดตามและ
เร่งรัดการเบิกจ่ายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  กับ
คณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดย
ติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นราย
ไตรมาส หากหน่วยงานใดไม่
สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่
ก าหนด  จะด า เนิ นการตาม
มาตรการและแนวทางการเร่งรัด

คณะ/หน่วยงาน ตระหนักถึง
ความส าคัญ และเร่งรัดเบิกจ่าย  

๑. บันทึกข้อความเร่ ง รัดการ
เบิกจ่ายไปยังคณะ/หน่วยงาน ที่
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ทุกสิ้นไตรมาส 
๒. ด าเนินการตามมาตรการและ
แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 

ม.ค. ๖๔, 
เม.ย. ๖๔, 
ก.ค.  ๖๔,  
ต.ค. ๖๔ 



๓๕ 
  

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 
ต่อไป      
๕. กองแผนงานรายงานผลการ
ด า เนินงานต่อที่ ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นไตร
มาส 

ผู้บริหารให้ข้อเสนอ แนะต่อ
การด า เนินงาน เ พ่ือให้การ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด 

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการมหาวิทยาลัย และ
สภามหาวิทยาลัย ทุกสิ้นไตรมาส 

ม.ค.๖๔, 
เม.ย.๖๔, 
ก.ค. ๖๔,  
ต.ค. ๖๔ 

๖ .  ก อ ง แ ผ น ง า น น า ผ ล ก า ร
ด าเนินงานมาปรับปรุงแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ และปรับปรุง
มาตรการและแนวทางการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป  

๑ . (ร่ า ง )  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ .  ๒๕๖๕ 
๒. มาตรการและแนวทางการ
เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

๑ . (ร่ า ง )  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ ๕ 
๒ . มาตรการและแนวทางการ
เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ก.ย. ๖๔ 

 

 ๒.๒ ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี                          
เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม ที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ไม่ถูกน ามาก าหนดในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/หน่วยงาน ขาดความเชื่อมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และขาดการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ที่น าไปสู่การขับเคลื่อนเป้าประสงค์และตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ รวมทั้งยังขาดระบบและกลไกในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
ที่ดี ท าให้การด าเนินงานอาจไม่บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และอาจส่งผลต่อ
การบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด  
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ
แนวปฏิบัติที่ดี  
 ค่าเป้าหมาย : ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ๖ ระดับ 

๑) มีความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการหลัก 
๒) มีค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
๓) มีข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
๔) มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๕) มีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน 
๖) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีความเชื่อมโยงของกิจกรรม/โครงการในแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยและด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 การปรับปรุงการควบคุม :  
 
                   การปรับปรุง... 



๓๖ 
  

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
๑ . กองแผนงานจั ดท าความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด
และกิจกรรม/โครงการหลัก  

กิจกรรม/โครงการหลักมีความ
เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการ
หลัก 

ราย ง านความ เชื่ อม โย งของ
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกิจกรรม/
โครงการหลัก 
 

ต.ค. – พ.ย. 
๖๓ 

๒. กองแผนงานจัดท าค าอธิบาย
ตัวชี้วัดร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก 
ตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย และ
คณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งประชุม
สร้างความชัดเจนของค าอธิบาย
ตั วชี้ วั ดตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย  และปฏิทินการ
ด าเนินงาน  

๑. ผู้ รับผิดชอบหลักตัวชี้ วัด
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/
หน่วยงานมีความเข้าใจในความ
เ ชื่ อ ม โ ย งขอ งยุ ท ธ ศ าสตร์  
กิจกรรม/โครงการ ค าอธิบาย
ตัวชี้วัดและช่วงเวลาของการ
รายงานผลแต่ละตัวชี้วัด 
๒. มีค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

๑ . ค าอธิบายตัวชี้ วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๒. ปฏิทินการด าเนินงานฯ  
๓ .  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ค ณ ะ /
หน่วยงาน 
 

ต.ค. – พ.ย. 
๖๓ 

๓. ผู้ รับผิดชอบหลัก ตัวชี้ วั ด
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/
หน่วยงานพิจารณาทบทวนค่า
เป้ าหมายของค า รับรองการ
ปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๔  – 
๒๕๖๕  

๑. ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common 
Data Set) ป ร ะ ก อ บ ก า ร
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๒. ค่าเป้าหมายของค ารับรอง
การปฏิบั ติ ร าชการ  (OKRs) 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ สอดคล้องกับ
ก า รด า เ นิ น ง านขอ งคณะ/
หน่วยงาน 

๑.  ข้อมูล พ้ืนฐาน (Common 
Data Set) ประกอบการรายงาน
ผลการด า เ นิ น ง านต ามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๒. ผลการทบทวนทบทวนค่า
เป้ าหมาย ของค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๔  – 
๒๕๖๕ 

ธ.ค. ๖๓ 

๔. ผู้บริหารลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

๑. คณะ/หน่วยงานทราบถึง
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการ
ขับ เคลื่ อนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยร่วมกัน  
๒. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ที่มีความเชื่อมโยงของกิจกรรม/
โครงการในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

๑. ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(OKRs) ประจ าปี งบประมาณ 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๖๔  ที่ ล ง น าม โ ด ย
ผู้บริหารหน่วยงาน 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีความเชื่อมโยง
ของกิจกรรม/โครงการในแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ม.ค. ๖๔ 

๕. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัติ ราชการ 
(OKRs) ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาส ๒ ๓ 
และ ๔ เสนอต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้อง   

๑. มีระบบการติดตามผลการ
ด าเนินงาน และมีด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานตาม
ไตรมาส  
๒. ผู้บริหารให้ข้อเสนอ แนะต่อ
การด าเนินงานตามค ารับรอง

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบายฯ และคณะกรรมการ
บริ ห า ร มห า วิ ท ย าลั ย ทุ ก สิ้ น              
ไตรมาส 

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

 



๓๗ 
  

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
การปฏิบั ติ ร าชการ  (OKRs) 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๖. ผู้บริหารลงนามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ
คณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่
มีความเชื่อมโยงของกิจกรรม/
โครงการในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

๑. คณะ/หน่วยงานเตรียมความ
พ ร้ อ ม ใ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ . 
๒๕๖๕ 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ที่มีความเชื่อมโยงของกิจกรรม/
โครงการในแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

๑. ค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(OKRs) ประจ าปี งบประมาณ 
พ . ศ .  ๒ ๕ ๖๕  ที่ ล ง น าม โ ด ย
ผู้บริหารหน่วยงาน 
๒. แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความเชื่อมโยง
ของกิจกรรม/โครงการในแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ก.ค. ๖๔  

๗. น าข้อเสนอแนะจากคณะ 
กรรมการที่เกี่ยวข้องไปปรับปรุง
แผนการด า เนินงานและการ
จั ด ท า ค า รั บ ร อ ง ก า ร ป ฏิ บั ติ
ราชการในปีงบประมาณถัดไป 

แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด า เนิ นงาน ในการจัดท าค า
รับรองการปฏิบัติปีถัดไป  

แผนการปรับปรุงการด าเนินงาน
ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ปีถัดไป  

ก.ย. ๖๔  

 

 ๒.๓ ความเสี่ยงด้านการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔   
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื่องด้วยส านักงานตรวจสอบภายใน มีรายงานผล
ตรวจสอบภายในของกองคลังเกี่ยวกับประเด็นการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ค้างจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ ๓๗๐ ล้านบาท และ ณ ปัจจุบัน เดือนกันยายน 
๒๕๖๓ ค้างจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาประมาณ ๕๐ ล้านบาท จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัย
มีการค้างจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ลดลง โดยสาเหตุที่ลดลงเนื่องมาจากการพัฒนาระบบบริการการศึกษา (REG) 
ใหม่ และการเพ่ิมจ านวนบุคลากรที่รับผิดชอบในการด าเนินงานของกองบริการการศึกษาในการจัดท าฐานข้อมูล จึงท า
ให้กองคลังสามารถจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ทันระยะเวลาในปีถัดไป จึงควรมีการวางระบบการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาไม่เป็นไปตามรอบการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ด าเนินการจัดสรร 
 ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐  
 ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลังและกองบริการการศึกษา 
 การปรับปรุงการควบคุม :  
 

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
๑ . กองคลั ง  และกองบริการ
การศึกษา ร่วมกันด าเนินการ
จัดท าข้อตกลงการด าเนินงาน

กอ ง ค ลั ง  แ ล ะก อ ง บ ริ ก า ร
ก า รศึ กษ า  มี ข้ อ ตกล งก า ร
ด าเนินงานร่วมกัน และทราบถึง

๑ . ข้ อตกล งก า รด า เ นิ น ง าน
ร่วมกัน 

ต.ค.๖๓  
มิ.ย. ๖๔ 



๓๘ 
  

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
ร่วมกันและศึกษาแนวทางการ
เชื่อมโยงระบบของกองคลังและ
กองบริการการศึกษา   

แนวทางการเชื่อมโยงระบบของ
ก อ ง ค ลั ง แ ล ะ ก อ ง บ ริ ก า ร
การศึกษา   

๒ . ผลการศึกษาแนวทางการ
เชื่อมโยงระบบของกองคลังและ
กองบริการการศึกษา   

๒ . กองคลั ง  และกองบริการ
การศึกษาร่วมจัดท าปฏิทินการ
ด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้กับคณะ/
หน่วยงานเพ่ือถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน  

มีปฏิทินการด าเนินงานจัดสรร
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

๑. ปฏิทินการด าเนินงานจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔  
๒. บันทึกข้อความแจ้งเวียนคณะ/
หน่วยงาน  
 

ต.ค. ๖๓  

๓. กองบริการการศึกษา และกอง
คลัง ด าเนินการตามปฏิทินการ
ด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒ ๕ ๖ ๔  โ ด ย ใ ช้ ข้ อ มู ล จ า ก
ฐานข้อมูลกลางร่วมกัน  

มี ก า ร ด า เ นิ น ง า น จั ด ส ร ร
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ศึ ก ษ า 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
เป็นไปตามปฏิทินฯ ที่ก าหนด 

รายงานผลการด าเนินงานตาม
ปฏิทินการด าเนินงานจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ต.ค.๖๓ – 
ก.ย. ๖๔  

๔ . กองคลั ง แจ้ ง เ วี ยน คณะ/
หน่วยงานเพ่ือสอบทานข้อมูลการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
โดยก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน 
ยื น ยั น ข้ อ มู ล  ห า ก พ้ น จ า ก
ระยะเวลาที่ก าหนด (๑๐ วันท า
ก า ร )  แ ล้ ว  ก อ ง ค ลั ง จ ะ ไ ด้
ด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

คณะ/หน่วยงานมีการสอบทาน
และแจ้งผลการยืนยันข้อมูลการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๑ . บันทึกข้อความแจ้ งคณะ/
หน่วยงานเพ่ือสอบทานข้อมูลการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
๒. ผลการยืนยันข้อมูลการจัดสรร
ค่าธรรมเนี ยมการศึกษาของ
คณะ/หน่วยงาน  
๓ . รายงานผลการด าเนินการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ต.ค.๖๓ – 
ก.ย. ๖๔ 

๕ . กองคลั ง ร า ย ง านผลกา ร
ด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียม
ก า ร ศึ ก ษ า  เ ส น อ ต่ อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบการ
ด าเนินงานการจัดสรร และข้อมูล
การค้างช าระในแต่ละกรณี (กรณี
รอตัดยอดเงินกู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
(กยศ. และ กรอ.) /กรณีได้รับ
อนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียม
การศึกษา) เป็นรายไตรมาส   

ผู้ บ ริ ห า ร รั บ ท ร า บ แ ล ะ ใ ห้
ข้ อ เ ส น อ  แ น ะ ต่ อ ผ ล ก า ร
ด าเนินงานการจัดสรร และ
ข้อมูลการค้างช าระในแต่ละ
กรณ ี

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  บ ริ ห า ร
มหาวิทยาลัยรายไตรมาส  

ธ.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 



๓๙ 
  

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
๖ . กองคลั ง  และกองบริการ
การศึกษาน าข้อเสนอแนะมา
จั ดท า แนวทางปรั บปรุ งก า ร
ด าเนินงานในปีถัดไป  

มี แ น ว ท า ง ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ด าเนินงานในปีถัดไป 

(ร่าง) แผนการด าเนินงานจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๒๕๖๕  

ก.ย. ๖๔ 

 

 การติดตามและการประเมินผล  
 กองแผนงานได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก โดยก าหนดการติดตามและประเมินผล            
จ านวน ๓ ครั้ง คือ  

ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)  
ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) 
ครั้งที่ ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)  
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในฯ           

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการ
รายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๑๐ วันภายหลังสิ้นไตรมาส ๒ ๓ ๔ และการจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการด าเนินงานก าหนดให้จัดส่ง ณ สิ้นไตรมาส ๔ โดยผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบการด าเนินงานมายังกองแผนงาน และจัดส่งแบบออนไลน์ และคณะ/หน่วยงาน ให้จัดส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบการด าเนินงานแบบออนไลน์ แทนการจัดส่งแฟ้มเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  
              

 
 

                          ปฏิทิน... 



๔๐ 
  

ปฏิทินการติดตามการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

 

เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 ขั้นระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับความ
เสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง
แ ล ะ ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะ/หน่วยงาน ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓   

ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักในประเด็น
ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ผลการจัดการความเสี่ยงและทบทวนวิธีการ
จัดการความเสี่ยง เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน
สิงหาคม  ๒๕๖๓ 

ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ให้ด าเนินการทบทวนแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จัดส่งมายัง
กองแผนงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๓ 

ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 
เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
กันยายน ๒๕๖๓ 

 ขั้นเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  

จัดท าแบบ ปค.๑, ปค.๔ และ ปค. ๕ เพ่ือ
จัดส่ งให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
 
 

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน 
ให้ความเห็นและเสนออธิการบดีลงนาม 

ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นไตรมาส 



๔๑ 
  

เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

 ขั้นสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยงและ
แ ผ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

คณะ/หน่วยงานจัดส่งแผนการบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๓  

 ขั้นก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ 
  ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) 

การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้น
ไตรมาส ๒  

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักรายงาน

ผลมายังกองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันที่ ๑๒ เมษายน 

๒๕๖๔) 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้ านนโยบาย  แผน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของ
เดือนเมษายน ๒๕๖๓  

เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๔ พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

 ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔)  
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตร
มาส ๓ 

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักรายงาน

ผลมายังกองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม 

๒๕๖๔) 
ประชุมทบทวนแนวทางและวิธีจัดการความ
เสี่ยงและควบคุมภายในในประเด็นความ
เสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้
สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้  

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ 
ของเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้ านนโยบาย  แผน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๔ 

เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔  

 ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความเสี่ยง 
และการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตร
มาส ๔ 

คณะ/หน่วยงาน/
ผู้รับผิดชอบหลักรายงาน

ผลมายังกองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๔) 



๔๒ 
  

เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้ านนโยบาย  แผน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔ 

เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔ 

เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๖๔   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ขั้นระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
ให้ด าเนินการทบทวนแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยง เพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลัย 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับความ
เสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๕ 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ขั้นเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 
เ พ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ ยงและ
แผนการปรั บปรุ งการควบคุมภาย ใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เสนอที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔  

เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันที่ ๒๕ กันยายน 
๒๕๖๔ 

จัดท าแบบ ปค.๑, ปค.๔ และ ปค. ๕ เพ่ือ
จัดส่ งให้ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
 

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน 
ให้ความเห็นและเสนออธิการบดีลงนาม 

ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  

 ขั้นสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แจ้ ง เวี ยนแผนบริหารความเสี่ ย งและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์แรกของเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔  



๔๓ 
  

เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงานจัดส่งแผนการบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๔  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
         ๒. ให้ความเห็นชอบต่อปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบกองแผนงานพิจารณาการเพ่ิมตัวบ่งชี้ความเสี่ยง คือ ร้อยละของรายรับจริงจากค่าธรรมเนียม 
การศึกษาเมื่อเทียบกับประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเด็นความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง  เพ่ือให้มี
ความมั่นใจในสถานะการเงินของมหาวิทยาลัยในภาครายรับทั้งในส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอ่ืน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียงพอที่จะสามารถด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 
 ๒. มอบกองแผนงานพิจารณาน าผลการตรวจสอบภายในของส านักงานตรวจสอบภายในที่รายงานต่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในประเด็น การด าเนินงาน และ/หรือ การเบิกจ่ายเงิน                
และ/หรือ การจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงเพ่ิมเติมแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย การด าเนินงานต่างๆ เป็นไปตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ลดความผิดพลาด
ในการปฏิบัติงาน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 ๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาความสมดุลของภาครายรับและภาครายจ่าย โดยรายการค่าใช้จ่ายบาง 

รายการ อาจพิจารณาปรับลดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเหมาะสมกับภาครายรับที่จัดเก็บได้ 
 ๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการก าหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน
และเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนฯ ที่ก าหนดไว้ 
   

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ และมอบกองแผนงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาอีกครั้ง แล้วจึงเผยแพร่แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน                  
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้กับคณะ/หน่วยงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ระเบียบวาระท่ี  ๔...  



๔๔ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     

๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
 ๔.๒.๑  ขออนุมัติให้กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

                              ที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาต่อไป 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 15/๒๕63 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ๒๕63 แต่งตั้งคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีองค์ประกอบตามข้อ ๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 

๑. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   เป็นประธานกรรมการ 
- รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย 

๒. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นกรรมการ 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓. กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  จ านวนสองคน  เป็นกรรมการ 
- คณบดีคณะศิลปศาสตร์  รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง 
- คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา 

๔. ประธานสภาอาจารย์หรือผู้แทนสภาอาจารย์ จ านวนหนึ่งคน  เป็นกรรมการ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ 

๕. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นผู้แทนโรงพยาบาลที่เป็นสถาบันร่วมผลิตแพทย์  เป็นกรรมการ 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์มงคล  ภัทรทิวานนท ์

เนื่องจากวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารตามข้อ ๓ จะครบ
ก าหนดในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕63  ซึ่งอธิการบดีได้เรียกประชุมผู้บริหารเพ่ือเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ในวันที่ 6 ตุลาคม 2563  ผลปรากฏว่าผู้ได้รับเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ 1) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ๒) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ 
๓) คณบดีคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565   

จากข้างต้น คณบดีคณะศิลปศาสตร์  จะพ้นจากวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร ในวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563  แต่การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข       
ยังไม่แล้วเสร็จอยู่ในขั้นตอนการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา จะได้รวบรวมรายชื่อผู้ตอบรับ
หรือปฏิเสธการทาบทาม ในวันที่ ๑3 พฤศจิกายน ๒๕63  และเชิญผู้ตอบรับการทาบทามมาแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย 
และแผนด าเนินงานต่อคณะกรรมการสรรหา ในวันที่ ๒3 พฤศจิกายน ๒๕63 และคัดเลือกรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสม
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งในวันที่ ๒8 พฤศจิกายน ๒๕63 

ตามข้อ ๔ วรรคหก แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ บัญญัติว่า ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากต าแหน่งในระหว่าง 
การสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่ เข้าด า รงต าแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เ ว้นแต่มีเหตุ อันสมควร                                 
สภามหาวิทยาลัยอาจให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าการสรรหาคณบดีจะเสร็จสิ้น  

ดังนั้น  เพ่ือให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและม ี
ความต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2563  
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 จึงมีมติให้เสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ที่จะพ้นจาก
ต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารในวันที่ ๑2 พฤศจิกายน ๒๕63 ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะเสร็จสิ้น  

    จึงเสนอ… 



๔๕ 
  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา การขออนุมัติให้กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ที่พ้นจากต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขต่อไป ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามข้อ ๔ วรรคหก 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ  
  

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๒) 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๒) จ าแนกตามระดับและ
สังกัด ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๒ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์       จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
  ๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์       จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

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

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๓ คน                                    
(ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๒)  

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การโอนผลการเรียนหรือ 
    รายวิชาจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. .... 

                 - ขอถอนเรื่อง เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

                  ๔.๓.๒  ขอยกเลิก... 



๔๖ 
  

  ๔.๓.๒  ขอยกเลิกการอนุมัติ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง 
  หลักสูตร : การปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร  
  จ านวน ๑๙ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ คณะ
วิทยาศาสตร์ เสนอปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance 
Indicators) ใน รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ จ านวน ๑๙ หลักสูตร โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงใน
คราวประชุม     ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
 ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หลักสูตรปรับปรุง  
     พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑๐) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโลยียางและพอลิเมอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑๓) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑๔) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑๕) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑๖) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๑๗) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ๑๘) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๑๙) หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ เสนอการปรับปรุงดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เพ่ือรับทราบการปรับปรุงหลักสูตรนั้น โดยวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ สป.อว. 
ได้มีข้อเสนอแนะในระบบ CHECO หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อที่ ๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ให้พิจารณาการระบุตัวบ่งชี้ในปีที่ ๑ - ๓ ตามเล่มหลักสูตรนั้น 
ซึ่งไม่ควรระบุว่ามีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานด้านบัณฑิตในระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ             
ในปีที่ ๑ - ๔ และผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร ในปีที่ ๑ - ๓ 
เป็นต้น  
 การนี้ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขอยกเลิกการอนุมัติ การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร จ านวน ๑๙ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์            
ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามข้อแนะน าของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยให้หลักสูตรใช้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
               (Key Performance Indicators)… 



๔๗ 
  
(Key Performance Indicators) เดิม เพ่ือติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอยกเลิกการอนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร 
กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานหลักสูตร จ านวน ๑๙ หลักสูตร สังกัด                           
คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
     การสาธารณสุข 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร   หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้ง
แรกตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๘ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตร รวมทั้งหมด ๑,๓๓๗ คน และมีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๔ รุ่น จ านวน ๑,๐๓๐ คน  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรปริญญา
ตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาชีพ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทางวิชาการเพ่ือสามารถประกอบวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข เป็นนักสาธารณสุขที่พัฒนาสุขภาพ โดยประยุกต์ศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสุขภาพมาเป็น
เครื่องมือในการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพ จัดการภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพ การด าเนินงานสาธารณสุขชุมชนอย่างเป็น
ระบบและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยค านึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เริ่มใช้ในภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๘ หน่วยกิต โดย
แบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๒ หน่วยกิต (กลุ่มพ้ืนฐาน
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า ๖๘ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๔ หน่วย
กิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการ
เรียนการสอนวัน- เวลาราชการและนอกวัน -เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๗๕ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๒๘,๙๖๒ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย                         
ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๓๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง 
                  และสอดคล้อง… 



๔๘ 
  
และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.ปัณฑิตา สุขุมาลย์ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ พิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
            

 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  
     หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
     การสาธารณสุข 

       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๐ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๘ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๔ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว จ านวน ๑๘ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด 
๑,๒๗๖ คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๔ รุ่น จ านวน ๑,๐๓๐ คน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตร
ปริญญาตรี ๔ ปี : ปริญญาตรีทางวิชาการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม เชี่ยวชาญด้านการควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน              
๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ 
หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๐๑ หน่วยกิต 
(กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๔๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ ไม่น้อยกว่า ๕๒ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อย
กว่า ๖ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ ระบบการจัดการศึกษาใช้
ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๗๕ คนต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่าย 
                  ต่อหัว… 



๔๙ 
  
ต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๑๙,๗๒๓ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย                           
ภาคการศึกษาละ ๑๘,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๓๖,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรง
และสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านภาษา คือ ดร.สง่า ทับทิมหิน สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๘-๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ล าดับต่อไปจะได้เสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
     จ านวน ๓ หลักสูตร สังกัดคณะบริหารศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

          รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์ ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ                      
ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม) รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 
๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ CHECO 
เมื่อวันที่ 

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
(แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ) 

- เพ่ือให้คุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชามากขึ้น จึงขอปรับเปลี่ยน 
อาจารย์ จ านวน ๒ คน ได้แก่ 
๑) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีชญาดา พื้นผา 
ปรับเป็น นางสาวรชยา อินทนนท์ 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปวีณา ค าพุกกะ 
ปรับเป็น นางสาวนรา หัตถสิน 
- เนื่องจากนางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา 
ได้รับอนุมัติให้สมัครเข้าศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาเอก จึงขอปรับเป็น  
นางสาวปวีณา ทองบุญยัง แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๕๐ 
  

ล าดับ
ที ่

หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม) รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕  
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๐ 

อยู่ระหว่าง 
บันทึกข้อมูล 

ในระบบ CHECO 
(แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ) 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ 
สุวรรณศรี อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ย้ายไปประจ าหลักสูตรอ่ืน 
จึงเปลี่ยนเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
กนกพร ช่างทอง ปฏิบัติหน้าที่เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๒  
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

ส่งในระบบ  
CHECO 
เมื่อวันที่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
(แก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะ) 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรทม  
สุระพร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  
เสียชีวิตกะทันหัน เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๖๓ จึงขอเปลี่ยนแปลงให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไพรินทร์ สุวรรณศรี 
ปฏิบัติหน้าที่แทน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

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

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัด คณะบริหารศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ 
หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณา
รับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๑ หลักสูตร  
     สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 

           รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์ 
ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
                          ล าดับที่... 
 



๕๑ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว. 
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 

๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

ส่งในระบบ 
CHECO 

เมื่อวันที่ ๒๔ 
เมษายน 
๒๕๖๓ 

(แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ) 

เพ่ือให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เพ่ิมข้ึน  

จึงขอเพ่ิมเติมอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จ านวน ๓ คน ได้แก่ 

๑. นายคมทัศน์ ทัศวา 

๒. นางสาวสิริรัตน์ ชอบขาย 

๓. นายธีรเศรษฐ์ เมธจิรนนท์ 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

  
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้สอน สังกัด คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

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

              งบเงินอุดหนุน พ.ศ ....  
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  สืบเนื่อง

ด้วยพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 
70 ก าหนดให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (หน่วยงานของรัฐ) จัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีงบประมาณ ซึ่งอย่าง
น้อยต้องประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ และเงินอ่ืนใด รวมถึงการก่อหนี้ ตามเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก าหนด  และมาตรา 71 
ก าหนดให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ “สอบบัญชี” ตามมาตรา 70 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและมาตรา 72 
ก าหนดให้ส่งรายงานทางการเงินที่ผ่านการตรวจสอบตามมาตรา 71 แล้ว ส่งไปยังส านักงบประมาณ กระทรวงการคลัง 
กระทรวงเจ้าสังกัด และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ นั้น 
 ต่อมาในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 เริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ได้วางแนวปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนรายงานทางการเงินฯ ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

                ระเบียบ… 



๕๒ 
  
ระเบียบ และแนวปฏิบัติก าหนดไว้  โดย ก ำหนด “หลักเกณฑ์กำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณงบเงินอุดหนุน” ให้สอดคล้อง 
กับพระรำชบัญญัติ วิ นัยกำร เงิน เ งินกำรคลั งของรั ฐ  พ.ศ .  2561 และสองคล้องกับ หนั งสือด่วนที่ สุ ด                                                
ที่ กค.0409.6/ว.126 ลงวันที่ 7 กันยำยน 2548 เรื่อง กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณงบเงินอุดหนุน และ “กองคลัง” 
ก าหนดให้ส่วนราชการ หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบโครงการ กิจกรรม ขอเบิกเงินอุดหนุนตามแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ทุกโครงการฯ จากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal 
Management Information System : GFMIS)  และน าเงินที่เบิกจากระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากเงินอุดหนุน
ทั่วไปที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจคือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) บัญชีเงินฝาก 
เป็น สองประเภท คือประเภท “ออมทรัพย์”และประเภท“กระแสรายวัน” ตามกระทรวงการคลังก าหนด นั้น   
 อนึ่ง จากความหลากหลาย และลักษณะของโครงการฯ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแตกต่างกันประกอบกับ 
หน่วยงานหรือส่วนราชการในสังกัด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีจาก “รัฐ”  นั้น มีจ านวนมาก จึงความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องวาง“ระเบียบมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี 
ว่ำด้วยกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณเงินอุดหนุน พ.ศ. ....  เพ่ือ ก ากับ ติดตามผลการใช้จ่ายเงินตามรายการงบประมาณ
จ่ายประจ าปี และเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใส ในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ าปีนั้น ๆ 
โดยมีโครงสร้างของระเบียบฯ ดังนี้  

1. บทน า และนิยาม ข้อ 1 ถึงข้อ 6  
2. หมวดที่ 1 การขอใช้เงินงบประมาณเงินอุดหนุน ข้อ 7  
3. หมวดที่ 2 การใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุน ข้อ 8 -๘ ข้อ 9 
4. หมวดที่ 3 การเก็บรักษา การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ข้อ 10 ถึงข้อ 11 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน พ.ศ. ....   
     

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบกองคลังด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ว่ าด้ วย  การ ใช้ จ่ าย เงิ น งบประมาณงบเงิน อุดหนุน  พ.ศ .  . . . .  ร่ วมกับ                                                               
นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป 

  

                    ๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
      เงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
      ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

       รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  การขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และปีการศึกษา 
๒๕๖๔ จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาจักต้องจัดท า
ประกาศสภาอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการ เข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา 
ตลอดจนประมาณการจ านวนเงินและจ านวนนิสิต นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา                
โดยแผนการรับต้องสอดคล้องกับประกาศสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยมีสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสมกับความพร้อม
ของสถาบันซึ่งไม่เกินแผนการรับที่ก าหนดไว้ในเอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) ตามที่สภาสถาบันอนุมัติหรือเห็นชอบ               
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคน
พิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  

                            การนี.้.. 



๕๓ 
  

         การนี้เพ่ือให้นักศึกษาพิการได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาดังกล่าว ส านักงานพัฒนานักศึกษาร่วมกับกอง
บริการการศึกษา จึงได้จัดท า (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับ
นักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
 ตามหนังสือที่ อว.๐๒๒๖.๒/๑๐๘๘ ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ และหนังสือที่ อว.๐๒๒๖.๒/๑๐๗๘๐ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๖๓ เรื่อง เอกสารและหลักฐานไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีนักศึกษาพิการจ านวน ๑๐ คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. แก้ไขชื่อ (ร่าง) ประกาศฯ เป็น (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์  

วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การรับบุคคล
พิการเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. แก้ไขข้อความ หน้าที่ ๒ ข้อ ๕ บรรทัดที่ ๒ ดังนี้ “ตามข้อ ๔ เข้าศึกษาจ านวนไม่เกิน ๘๐ คน ใน 
หลักสูตรของคณะดังต่อไปนี้” 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  กันยายน  ๒๕๖๓ 
 ๖.๒  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี (ก.อ.ม.) ที่ อ. ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๕ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   

   ๖.๓  การเสนอรายช่ือผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล  
         ประจ าปี ๒๕๖๓             

             

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ (ลับ) 

 
 

 
การประชุม... 



๕๔ 
  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๓  ก าหนดในวันเสาร์ที่  ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๓.๒๐  น. 
 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๓  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 


