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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๒/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  ๒๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔   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. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๑. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
    

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
              ๑๕. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป… 
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๑๕. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๖. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายขวัญชัย  เกิดแดน       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
    คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๖. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๗. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๘. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๙. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปรีชา  บุญจูง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐาน 
  งานวิจัย 
๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ถนัดกิจ  ชารีรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
  ภูมิทัศน์ 
๑๓. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๑๔. ศาสตราจารย์ศิริพร  จึงสุทธิวงษ์     คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. นางสาววดียา  เนตรพระ (แทน) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตย- 
  กรรมศาสตร์ 
๑๖. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๗. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ (แทน) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข 
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๙. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 
       เริ่มการประชุม... 
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เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๑๑ ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑ ท่าน และมาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
๗ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๒๐ ท่าน ประธานกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระ               
การประชุมตามล าดับ ดังนี้ 

           

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้ งที่ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
       

    ๑. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  
    ๒. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา 
           

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  ประกอบกับเพ่ือให้การบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ด าเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ ดังนั้น จึง
เห็นสมควรให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้เข้ารับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว เพื่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
จะได้รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารงานด้านต่างๆ และน าข้อเสนอแนะที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมายไป
ด าเนินการถ่ายทอดและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องต่อไป    
   

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  ขอต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทคณาจารย์ประจ า 
      ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ในการประชุมครั้งนี้มีการเปลี่ยนคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ชุดใหม่เข้ามา เพ่ือให้การประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๗  และในโอกาสนี้ จึงขอต้อนรับ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า ทั้ง 4 ท่าน ดังนี้ 
 

๑. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง     คณาจารย์ประจ าจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
             ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช        คณาจารย์ประจ าจากคณะวิทยาศาสตร์ 
         ๓. นายประดิษฐ์  แป้นทอง             คณาจารย์ประจ าจากคณะนิติศาสตร์ 
           ๔. นายขวัญชัย  เกิดแดน    คณาจารย์ประจ าจากคณะรัฐศาสตร์ 
            และหวังว่า... 
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และหวังว่าท่านคงช่วยเหลืองานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เป็นอย่างดใีนโอกาสข้างหน้าต่อไป 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
            

 ๑.๑.๔  ขอแสดงความยินดีกับ นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
   ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

     ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว            
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ซึ่งนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นมหาวชิรมงกุฎ               
ในโอกาสนี้ นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึง ขอแสดงความยินดีกับ                    
นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ในครั้งนี้ด้วย 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

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

 ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 
                             ๑.๒.๒  บันทึก… 
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๑.๒.๒  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่ง 
     เรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ 

ด้วย คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) 
ระหว่างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใน
รูปแบบของบริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศออนไลน์ด้านการออกแบบที่หลากหลายให้กับมหาวิทยาลัยทั่วทุก
ภูมิภาค 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และที่มีรากฐานมา
จากต้นทุนทางวัฒนธรรม 

3. เพ่ือขยายความร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาค 
4. เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการในระดับภูมิภาค 
ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) 
ที่อยู่   เลขที่ ๑๑๖๐ อาคารไปรษณียก์ลาง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โทรศัพท์   0897726008 
โทรสาร   021057400 ต่อ 204 
E-mail  watchapon@cea.or.th 
โทรศัพท์มือถือ  +66(81)089 459 003 
E-mail:  info@thac.or.th 
             
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 

1. ลักษณะ  
เป็นบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการ 

ออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) ระหว่างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 

  2. วัตถุประสงค์... 

mailto:watchapon@cea.or.th
mailto:info@thac.or.th
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2. วัตถุประสงค ์

2.๑ เพ่ือสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ใน 
รูปแบบของบริการองค์ความรู้และแหล่งสารสนเทศออนไลน์ด้านการออกแบบที่หลากหลายให้กับมหาวิทยาลัยทั่วทุก
ภูมิภาค 

2.๒ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการต่อยอดองค์ความรู้ท้องถิ่นด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์และที่มีรากฐานมา 
จากต้นทุนทางวัฒนธรรม 

2.๓ เพ่ือขยายความร่วมมือระหว่างส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และมหาวิทยาลัยทุกภูมิภาค 
2.๔ เพ่ือเป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง 

วิชาการในระดับภูมิภาค 
3. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   

๓.๑ ภารกิจของ สศส. มีดังนี้ 
๓.๑.๑ หนังสือด้านการออกแบบ พร้อมชั้นหนังสือส าหรับติดตั้งในพ้ืนที่ห้องสมุด โดยประเภทของ 

หนังสือจะครอบคลุมสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ตกแต่งภายใน สถาปัตยกรรม แฟชั่นและสิ่งทอ เรขศิลป์ ภาพนิ่งและ
ภาพยนตร์ เป็นต้น จ านวน ๕๐๐ เล่ม (ห้าร้อยเล่ม) ต่อปีการศึกษา  

๓.๑.๒ ตัวอย่างวัสดุเพื่อการออกแบบจากทั้งในและต่างประเทศ จ านวน ๒๔ ชิ้น (ยี่สิบสี่ชิ้น) ต่อปี 
การศึกษา  

๓.๑.๓ ฐานข้อมูลออนไลน์ของ สศส. แก่มหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลวัสดุต่างประเทศ (Material  
ConneXion Database) ฐานข้อมูลวัสดุไทย (Thai Materials Database) ฐานข้อมูลย่านวัสดุ (Material Mapping) 
และฐานข้อมูลออนไลน์ที่ สศส. บอกรับ เช่น ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับธุรกิจ (Global Market Information Database) 
(GMID) ฐานข้อมูลดิจิทัลมีเดีย (Stash Media) และฐานข้อมูลอื่น ๆ ในอนาคต  

๓.๑.๔ ให้ทุนแก่มหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และกิจกรรมสร้างสรรค์หรือโครงการพัฒนา 
ด้านการออกแบบของท้องถิ่นจ านวนไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ต่อโครงการตามความเหมาะสมของ
กิจกรรมหรือโครงการ ซึ่งได้แก่ ทุนสนับสนุนการพัฒนาและต่อยอดผลงานด้านการออกแบบ ทุนสนับสนุนโครงการหรือ
กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนสร้างสรรค์จากหลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) หรือทุนสนับสนุนโครงการ
สรรหาและรวบรวมวัสดุไทยจากภูมิภาค การให้ทุนตามวรรคหนึ่ง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะแต่งตั้งผู้แทนฝ่ายละสามคน 
เพ่ือร่วมพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมหรือโครงการที่สมควรได้รับทุน 

๓.๑.๕ ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนด้านการออกแบบ และ 
ด้านการต่อยอดงานสร้างสรรค์และภูมิปัญญาท้องถิ่น    

๓.๑.๖ ให้สิทธิแก่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมและอบรมเชิงปฏิบัติการของ สศส. ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับชมการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานสัมมนาการออกแบบระดับสากลของ สศส. ไปยัง 

มหาวิทยาลัย 
(๒) น าเสนอผลงานการออกแบบของมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการและ 

เทศกาลงานออกแบบของ สศส. 
 (๓) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการกับวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบทั้งรับเชิญ และ 

จาก สศส. 
(๔) เข้าร่วมกิจกรรมท่ี สศส. จัดท าข้ึนร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ ในรูปแบบโครงการ 

พิเศษ 
 
 

   (๕) จัดบุคลากร… 
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(๕) จัดบุคลากรหรือวิทยากรของ สศส. เข้าร่วมให้ความรู้หรือร่วมกิจกรรมบรรยายหรืออบรม 
สัมมนา และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาค ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้น ทั้งนี้
ตามท่ี สศส. เห็นว่าเหมาะสม 

(๖) ให้บัตรสมาชิกห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบของ สศส. (ประเภทกลุ่ม) จ านวนสิบใบ  
แก่อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพ่ือเข้าใช้บริการ ณ สถานที่ให้บริการของ สศส.  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งใน
กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และสาขาอ่ืน ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

(๗) ติดตามอ่านและดาวน์โหลดนิตยสาร “คิด” Creative Thailand ฉบับออนไลน์ในรูปแบบ 
ห นั ง สื อ อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส์  ( E-Magazine) ฉ บั บ ปั จ จุ บั น แ ล ะย้ อ น ห ลั ง ห ลั ง ผ่ า น ท า ง  URL ข อ ง เ ว็ บ ไ ซ ต์  
www.creativethailand.org/magazine 

๓.๒ ภารกิจของมหาวิทยาลัย มีดังนี้ 
๓.๒.๑ จัดเตรียมพ้ืนที่ให้บริการภายในส านักวิทยบริการที่สามารถรองรับทรัพยากรจาก สศส. ตาม 

ข้อ ๓.๑.๑ - ๓.๑.๓ พร้อมที่นั่งที่เหมาะสมส าหรับการอ่าน  
๓.๒.๒ สนับสนุนห้องบรรยายหรือห้องสัมมนาเพื่อด าเนินกิจกรรมการบรรยายหรือสัมมนา 
๓.๒.๓ จัดให้มีคณะกรรมการและอาจารย์ประจ าโครงการหรือเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการเพ่ือ 

ท าหน้าที่ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการดูแลกิจกรรมต่างๆ 
ระหว่างกัน  

๓.๒.๔ จัดบุคลากรหรือวิทยากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมให้ความรู้หรือร่วมกิจกรรมบรรยายหรือ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ และเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสร้างองค์ความรู้ท้องถิ่นหรือส่วนภูมิภาคซึ่ง สศส. จัดขึ้น 

๓.๒.๕ สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมหรือโครงการตามข้อ  
๓.๑.๔ - ๓.๑.๕ ของ miniTCDC CENTER ร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น หรือมีส่วนร่วมให้บริการแก่ 

ชุมชน 
๓.๒.๖ ด าเนินการจัดส่งหนังสือและตัวอย่างวัสดุที่ช ารุดให้ สศส. เป็นผู้ด าเนินการซ่อมแซม 

4. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งภายหลัง 
5. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ 

สร้างสรรค์ 
6. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง                 

อธิการดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนิน
โครงการกระจายโอกาสแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับแก้ไขข้อความใน ร่าง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนิน 

โครงการกระจายโอกาสแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC CENTER) ดังนี้  
1.1 มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข้อ 5 ความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลและองค์ความรู้ 

ที่อนุญาตให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสามารถน าไปเผยแพร่ อ้างอิง ประยุกต์ใช้หรือ
พัฒนาต่อไป นั้น ควรพิจารณาก าหนดลิขสิทธิ์ของผลงานที่เกิดจากการประยุกต์ หรือดัดแปลงจากข้อมูลและองค์ความรู้
ที่ได้จากโครงการตามบันทึกข้อตกลงนี้ 
 
 

               ๑.๒ มอบมหาวิทยาลัย… 
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1.2 มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข้อ 8 การบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โดยให้ใช้
มติเสียงข้างมากทั้งสองฝ่าย นั้น ควรพิจารณาก าหนดกลไกการได้มาของคณะบุคคลที่เป็นผู้แทนของทั้งสองฝ่าย 
องค์ประกอบและจ านวนบุคคล เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การบอกเลิกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้จะไม่
สอดคล้องกับเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ข้อ 4.1 ที่ระบุว่า กรณีมีเหตุจ าเป็นอันมิอาจก้าวล่วงได้หรือ
มีเหตุอย่างใด ๆ ที่คาดหมายได้ว่าจะไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลงได้ สศส. มีสิทธิบอกเลิกบันทึก
ข้อตกลงฉบับนี้ได้ โดย สศส. จะต้องด าเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบถึงเหตุผลของการบอกเลิก
ดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิเรียกร้องอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น 

1.3 มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวน ข้อ 1 ขอบเขตความรับผิดชอบต่อความช ารุดบกพร่อง 
มหาวิทยาลัยและ สศส. ควรก าหนดอัตราค่าปรับที่ชัดเจนและเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย 

2. มอบมหาวิทยาลัยและคณะด าเนินการจัดท าสรุปผลงานจากการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เช่น โครงการและกิจกรรมที่ด าเนินงาน ผลงานที่เกิดขึ้นจากด าเนินงาน เป็นต้น โดย
จ าแนกประเภทของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าเป็นประเภทที่มงีบประมาณ และประเภทที่ไม่มีงบประมาณ  

3. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าสรุปบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนามความร่วมมือแล้ว จากบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ และรูปแบบกิจการของหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยได้ไปร่วมจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และ
ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยได้รับ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบทุกเดือน 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๑.๒.๓  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ด้วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง 
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือในการด าเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ระหว่าง สถาบัน กับ มหาวิทยาลัย 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคารที่ 5 มกราคม 2564 มติเห็นชอบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือ
ทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  สถาบันอนุญาโตตุลาการ(THAC) 
บุคคลที่ติดต่อ นางสาวปิยะมาศ บัวแก้ว  ผู้แทนสถาบันอนุญาโตตุลาการ จังหวัดอ านาจเจริญ-อุบลราชธานี 
ที่อยู่  689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

10110 
                                                                                                                           สาขาจังหวัด… 



9 
 

สาขาจังหวัดอ านาจเจริญ 262 หมู่ 8 ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมือง จ.อ านาจเจริญ 37000 
โทรศัพท์   +66(0)2018 1615 
โทรศัพท์มือถือ  +66(81)089 459 003 
E-mail:  info@thac.or.th 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการด าเนินงานด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก ระหว่าง  
สถาบัน กับ มหาวิทยาลัย 

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
สถาบัน และ มหาวิทยาลัย จะร่วมมือกัน ดังต่อไปนี้ 
3.1 ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ อาทิ การร่วมมือกันด าเนินการระงับข้อ 

พิพาททางเลือก การฝึกอบรม การสัมมนา การประชุมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ           
ที่เก่ียวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก 

3.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร หรือองค์ความรู้ต่างๆ ที่เก่ียวเนื่องกับการ 
ระงับข้อพิพาททางเลือก 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการไทย             
นักธุรกิจ และบุคคลทั่วไป เพ่ือให้ทราบถึงประโยชน์ของการระงับข้อพิพาททางเลือกในด้านการประกอบธุรกิจ 

3.4 ร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานในแต่ละกรณี โดยจัดท ารายละเอียดการด าเนินการเป็น 
เอกสารแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม  จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย  คือ นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ นายขรรค์เพชร ชายทวีป ต าแหน่ง คณบดีคณะนิติศาสตร์  

ผู้รับมอบอ านาจจากอธิการดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดย ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้ว        

มีความเห็นโดยสรุป ดังนี้ 
1. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนความ

ร่วมมือด้านวิชาการ จึงเป็นการด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา 6                 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 

2. สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 มีผู้อ านวยการเป็นผู้บริหารกิจการของสถาบันจึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งมีอ านาจลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

3. เนื้อหาในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวไม่ได้ก าหนดว่าคู่กรณีท้ังสองฝ่ายจะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน หรือถ้าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือข้อหนึ่งข้อใดจึง
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายหรือสามารถใช้สิทธิด าเนินการทางคดีได้ จึงมีลักษณะเป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

4. เนื่องจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีนายขรรค์เพชร ชายทวีป ต าแหน่ง
คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ลงนาม ดังนั้น คณะนิติศาสตร์จะต้องเสนออธิการบดีเพ่ือขอรับมอบอ านาจในการลงนามใน 
 

    บันทึก… 
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บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมอบอ านาจใน
การปฏิบัติราชการ 

5. นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตรวจสอบ             
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เห็นชอบตามความเห็นของส านักงาน
กฎหมายและนิติการและให้เสนออธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ในการนี้ กองกลาง ได้ด าเนินการปรับแก้ไขร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานกฎหมายและนิติการ และที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยแล้ว พร้อมทั้งแจ้ง                 
คณะนิติศาสตร์เพ่ือทราบและด าเนินการเสนออธิการบดีเพ่ือขอรับมอบอ านาจในการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ แล้ว 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี กับ บริษัท ศาลาแดง จ ากัด 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ   
ด้วย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ศาลาแดง จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ
ระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

2. เพ่ือยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในทุกแขนงให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ 

3. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (SAP Business One) สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 

4. เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการ
ใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One อันจะเปน็รากฐานที่ส าคัญยิ่งในการน าไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 17/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
 
           หน่วยงาน... 
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หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  บริษัท ศาลาแดง จ ากัด 
ที่อยู่  เลขที่ 6 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต 598 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

10330 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ศาลาแดง  
จ ากัด 

๒. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย ให้บรรลุ 
ระดับมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 

2.2 เพ่ือยกระดับการบริหารงานทางด้านวิชาชีพบัญชีและเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ในทุกแขนงให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ 

2.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ซอฟต์แวร์ 
ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (SAP Business One) สามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง เพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 

2.4 เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย ให้มีทักษะความคิดริเริ่ม และความรู้ความสามารถในการ 
ใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One อันจะเป็นรากฐานที่ส าคัญยิ่งในการน าไปใช้ปฏิบัติงานต่อไป 

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 ภารกิจของบริษัท  

3.1 ให้ความร่วมมือร่วมกับมหาวิทยาลัยตามข้อ 2  
3.2 สนับสนุนทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย  

หรือให้ทุนการศึกษาในการเรียนและพัฒนาทักษะวิชาชีพที่สูงขึ้น 
3.3 สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยส่งเสริมให้นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยเป็นผู้มีความพร้อมส าหรับการท างาน เป็นบัณฑิตที่มีทักษะในการปฏิบัติงานผ่านการอบรมการใช้
ซอฟต์แวร์ SAP Business One ซึ่งเป็นทักษะที่ขาดแคลนและมีความต้องการในตลาดแรงงานอยู่เป็นอย่างมากใน
ปัจจุบันและในอนาคต 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม จะแจ้งให้ทราบภายหลัง 
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ อยู่ระหว่างการประสานกับบริษัท ศาลาแดง จ ากัด 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  
ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ศาลาแดง จ ากัด 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์พิจารณาปรับแก้ไขข้อความในบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ศาลาแดง จ ากัด  ดังนี้ 
                - แก้ไข… 
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   - แก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ ๑.๑ เป็น “เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน และสอดคล้องกับ
ตลาดแรงงาน” 

   - แก้ไขข้อ 6 วรรคสอง เป็น “สิทธิหรือการบริหารจัดการในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่นใดของ 
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ คู่มือ เอกสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูล หรือสิ่งอ่ืนใดที่สร้างสรรค์ไว้แล้วตามวรรคหนึ่งหรือเมื่อ
น ามาด าเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงความมือฉบับนี้ไม่ว่าด าเนินการงานโครงการย่อยหรือกิจกรรมย่อยจะให้เป็นของ
ฝ่ายที่ท าโครงการย่อยหรือกิจการย่อยนั้นหรือเป็นเจ้าของร่วมกันจะมีการพิจารณาร่วมกันเป็นรายกรณีไป” 

๒. มอบมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์พิจารณาทบทวนการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU)     
ฉบับดังกล่าวอีกครั้ง และระบุเหตุผลความจ าเป็น ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงให้ชัดเจนด้วย 

3. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับภาคเอกชน 
หรือองค์กรที่แสวงหาก าไร ในประเด็นต่างๆ เช่น การเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาและพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ให้สามารถใช้ประกอบอาชีพหรือเป็นความต้องการของตลาดแรงงาน ทั้งนี้ จะต้องไม่ก่อให้เกิด การใช้ประโยชน์ใน
ทรัพย์สินของราชการ การเป็นช่องทางที่จะเป็นการเอ้ือประโยชน์กับภาคเอกชน ในการขยายฐานทางธุรกิจหรือ
ผลิตภัณฑ์ของภาคเอกชน การส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับภาคเอกชนจากการจัดท าบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ
มหาวิทยาลัย การอ้างและน าชื่อมหาวิทยาลัยไปแสวงหาประโยชน์ในด้านธุรกิจ หรือเงื่อนไขอ่ืนใดที่จะจ ากัดการแสวงหา
ประโยชน์และท าให้มหาวิทยาลัยเสียประโยชน์” 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๑.๒.๕  บันทึกข้อตกลง การด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล 
   แบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ 
    นวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  
ด้วย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส านักงานอธิการบดี แจ้งความ
ประสงค์ขอบันทึกข้อตกลง การด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ระหว่าง 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ                             
(System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม 
ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่าน
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 มติเห็นชอบ
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว  

ในการนี้ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
เพ่ือทราบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวซึ่งได้ด าเนินการปรับแก้ตามการพิจารณาและข้อเสนอแนะของส านักงาน
กฎหมายและนิติการ ส านักงานอธิการบดี เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
 
           หน่วยงาน... 
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หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  

เลขที่ ๓๒๘ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

บันทึกข้อตกลง การด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ระหว่าง  
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. วัตถุประสงค ์

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นท่ีเป็นหน่วยบูรณาการ 
โครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพ้ืนที่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ
และสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน  

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
3.1 สป.อว. ด าเนินการสนับสนุนงบประมาณส าหรับการด าเนินงานโครงการ ได้แก่ 

3.1.1 งบประมาณเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเป็นค่าตอบแทนการจ้างงาน จ านวน ๑๕ ต าบล  
(๒๐ อัตรา/ต าบล) รวม ๓๐๐ อัตรา รวมเป็นเงิน ๓๖,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบหกล้านสามแสนบาทถ้วน) 

3.1.2 งบประมาณเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาจ่ายเป็นงบด าเนินการรายต าบลจ านวน ๑๕ ต าบล  
(๘๐๐,๐๐๐ บาท/ต าบล) รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 

3.2 รายละเอียดการด าเนินการของ มอบ. 
3.2.1 ด าเนินการจ้างงานและจัดท าข้อมูลการจ้างงานร่วมกับแพลตฟอร์มแรงงาน ( Labor 

Platform) ของกระทรวงแรงงาน การพัฒนาทักษะ ตามมติคณะรัฐมนตรี และคู่มือที่ สป.อว. ก าหนด  
3.2.2 การจัดท า Community Big Data ตามคู่มือที่ สป.อว. ก าหนด 
3.2.3 ด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตาม 

มติคณะรัฐมนตรี และคู่มือที่ สป.อว. ก าหนด  
3.2.4 ด าเนินการจ่ายค่าจ้าง (นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป) ผ่านเลขประจ าตัว

ประชาชน ๑๓ หลัก ตามมติคณะรัฐมนตรี และเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามคู่มือที่ สป.อว. ก าหนด 
3.2.5 ด าเนินการจัดท ารายงานผลปฏิบัติงาน ตามคู่มือที่ สป.อว.ก าหนด 
3.2.6 จัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามคู่มือที่ สป.อว. ก าหนด และน าส่งงบประมาณ

คงเหลือ เพ่ือส่งคืนส านักงบประมาณ 
3.3 ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ สป.อว. จะด าเนินการจัดสรรงบประมาณให้แก่ มอบ. ตาม 

แผนการด าเนินงานที่ได้รับอนุมัติ ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ ๑ ค่าจ้างงาน (นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป) เป็นรายเดือนจ านวน ๑๑ เดือน 
ส่วนที่ ๒ ค่าใช้จ่ายส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่จะเข้าไปด าเนินการในพ้ืนที่แบ่งจ่ายเป็น         

๒ งวด  
งวดที่ ๑  ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณการด าเนินงานโครงการ นับจากวันที่ลงนามใน

บันทึกข้อตกลง 
งวดที่ ๒  ร้อยละ ๕๐ ของงบประมาณการด าเนินงานโครงการ นับจากวันที่น าส่งรายงาน

ผลการด าเนินงาน รอบ ๖ เดือน มายัง สป.อว.  
๔. ก าหนด... 
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๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ไม่ได้ก าหนดไว้  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ต าแหน่ง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การจัดท าบันทึกข้อตกลง การด าเนินโครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนรูปแบบกิจกรรมหรือโครงการที่จะต้องมีการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) แล้วจึงก าหนดหลักเกณฑ์ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานต่อไป 
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดรูปแบบของข้อตกลงความร่วมมือที่เป็นมาตรฐาน และมี

รายละเอียดและสารสะส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
กับสถาบัน/องค์กรทั้งภายในและต่างประเทศ และมีเนื้อหาที่ครบถ้วน สมบูรณ์ 

๓. มอบนางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ช่วยตรวจสอบบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ร่วมกับส านักงานกฎหมายและนิติการ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

     ๑.๒.๖  การขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่ 
   คณะรัฐมนตรี มีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย 
   และการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์การใช้พื้นที่                              
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 
     1) กรมป่าไม้ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๔๐๓/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ โดยกรมป่าไม้ได้ให้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาและวิจัยระดับอุดมศึกษา เนื้อที่ ๓,๗๗๙ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ 
จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีเงื่อนไขแนบท้ายประกาศท่ีส าคัญดังนี้ 
   ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ    
   2. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ 
ตลอดจนกฎกระทรวง ข้อก าหนด ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับหรือเงื่อนไข ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้และที่จะประกาศใช้บังคับต่อไป 
   ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ    
   5. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องใช้พ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดเพ่ือกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะน าไปใช้ในกิจการอ่ืนมิได้ 
   ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ   
                    11. หากผู้ใช้… 
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   11. หากผู้ใช้พ้ืนที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้จนเกิดความเสียหายขึ้น หรือเมื่อได้มีการ
เรียกปรับผู้ใช้พ้ืนที่ตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นแล้ว ผู้ใช้พ้ืนที่ยังไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขอีกอธิบดีกรมป่าไม้อาจสั่งพักการใช้
พ้ืนที่หรืออธิบดีกรมป่าไม้โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะสั่งเพิกถอนการให้ใช้พ้ืนที่ที่ประกาศ
ก าหนดให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสียงก็ได้ โดยผู้ใช้พ้ืนที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในกรณีใด ๆ 
มิได้  
  2) กรมป่าไม้ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ ๔๐๔/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๓๖ โดยกรมป่าไม้ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าไม้ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด เพ่ือใช้เป็นสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาและวิจัย
ระดับอุดมศึกษา เนื้อที่ ๔๔๒ ไร่ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ จนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖  โดยมีเงื่อนไขแนบท้าย
ประกาศท่ีส าคัญดังนี้  
   ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ    
   5. ผู้ใช้พ้ืนที่ต้องใช้พ้ืนที่ที่ประกาศก าหนดเพ่ือกิจการที่ขอใช้เท่านั้น จะน าไปใช้ในกิจการอ่ืนมิได้ 
   ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ    
   10. เนื่องจากบริเวณท่ีได้รับอนุญาตเป็นป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ
เมื่อบริเวณดังกล่าวได้ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วเมื่อใด และส่วนราชการหรือองค์การของรัฐผู้ได้รับอนุมัติยังมี
ความประสงค์ที่จะใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถานศึกษาและวิจัย
ระดับอุดมศึกษา อยู่ อีก จะต้องยื่นค าขอใช้พ้ืนที่ตามระเบียบกรมป่าไม้อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗  
  3) กรมป่าไม้ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๖4/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ โดยกรมป่าไม้
ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่ าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด เพ่ือใช้เป็นที่ตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในส่วนขยายเพ่ิมเติม เนื้อที่ ๗๙๒ ไร่ ๒ งาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ จนถึงวันที่ 
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘   
  4) กรมป่าไม้ได้ออกประกาศ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การ
ของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ ๑๖๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๓๘ โดยกรมป่าไม้ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้
เป็นสมบัติของชาติป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด เพ่ือใช้เป็นที่ตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในส่วนขยายเพ่ิมเติม เนื้อท่ี ๙๗ ไร่ 
๒ งาน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ จนถึงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ 

2. ข้อเท็จจริง  
 2.1 มหาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๑๖๒๗/๒๕๖3 ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะท างาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้เพ่ือ
ประกอบการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้  
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์      ประธานคณะท างาน  
      ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์  ศรีวรมาศ      รองประธานคณะท างาน  
      ต าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 3. นายรัชชนนท์  แกะมา… 
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  3. นายรัชชนนท์  แกะมา        คณะท างาน  
      ต าแหน่งรักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง   
  4. นายกมล  โพธิ์ศรี        คณะท างาน  
      ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
  5. นายพุทธินันท์  บุญเรือง       คณะท างาน  
      ต าแหน่งหัวหน้างานส ารวจและออกแบบ 
      ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  6. นายนราธิป  อาษารักษ์                                     คณะท างานและเลขานุการ  
      ต าแหน่งหัวหน้าส านักงานกฎหมายและนิติการ  
  7. นางวัชรี  หาทองค า                                         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
      ต าแหน่งนิติกรช านาญการ 
  8. นายสุพจน์  ชาลีพล                                        คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
      ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
  9. นายกิตติพงษ์  ชาลี                                         คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
      ต าแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  
 

  โดยมีอ านาจหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
ป่าไม้ดังกล่าวข้างต้น โดยตรวจสอบข้อเท็จจริง รับฟังพยานบุคคล ตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งขอให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณาและให้เสนอรายงานการ
ด าเนินการและเอกสารหลักฐานต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 2.2 ในการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลฯ ครั้งที่ 1/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 2 
กันยายน 2563 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติที่ประชุมดังนี้  

1. ประเด็นที่  ๑ การตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพ้ืนที่ทั้ งหมดของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากกรมป่าไม้ 

มติที่ประชุม เห็นควรเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการเร่งด่วน โดยให้จัดท าหนังสือถึงเจ้าหน้าที่
กรมป่าไม้ขอเข้าพบเพ่ือหารือเกี่ยวกับขั้นตอนการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ว่าจะต้องด าเนินการและจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ 

2. ประเด็นที่ ๒ การขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมี
มติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพ่ือเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่จะครบก าหนดระยะเวลาในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ 
และวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ตามล าดับ 

มติที่ประชุม เห็นควรด าเนินการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่า
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพื่อเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไปในคราวเดียวกันทั้ง ๔ ฉบับ   

3. ประเด็นที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์การใช้พ้ืนที่ (ถ้ามี)   
มติที่ประชุม  เห็นควรก าหนดวัตถุประสงค์การขอใช้พื้นที่ใหม่ ดังนี้  
“เพ่ือเป็นสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ

วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน ท าการวิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และมีอ านาจในการ
ปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เพ่ือสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัย” 

4. ที่ประชุมได้มีมติมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสารประกอบการขออนุญาตและ
การรับรอง ตามระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ 
 

   เงื่อนไข... 
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เงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติ หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

ข้อ 12 (1) , (4)  มอบส านักงานกฎหมายและนิติการ  
ข้อ 12 (2)  มอบหมายกองแผนงาน  
ข้อ 12 (3) , (5)  มอบส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

2.3 ในการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูล ฯ ครั้ งที่  2/๒๕๖๓                       
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 คณะท างานฯ ได้เดินทางเข้าพบเพ่ือขอทราบข้อมูลขั้นตอนการขอต่ออายุการใช้
พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ณ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุบลราชธานี โดยมีประเด็นดังนี้  

 1. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้อนุญาตให้ใช้
พื้นที่จากกรมป่าไม้โดยเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี 

      คณะท างานฯ ได้สอบถามเจ้าหน้าที่สังกัดส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
อุบลราชธานี ดังนี้  

(๑) ขั้นตอนในการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้
และการจัดเตรียมเอกสารจะต้องด าเนินการอย่างไร 

นายกฤษณะ  นิคมเขตต์ ต าแหน่งต าแหน่งเจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ดังนี้ 

      (1) การยื่นค าขอต่ออายุการใช้พื้นท่ีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่ตาม
ประกาศกรมป่าไม้ จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

 (1.1) ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐ
เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 403/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 เป็นการเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด จังหวัดอุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการยื่นค าขอตามแบบ ป.ส. 17 ท้ายระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือ
ประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยจะต้องยื่นค าขอ
ดังกล่าวต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  

(1.2) ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 404/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 
2536 เป็นการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด 
จังหวัดอุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการยื่นค าขอตามแบบ ป.84 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ 
แบบใบอนุญาต และแบบอ่ืน ๆ ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 
ต่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี  

(1.3) ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 164/2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 เป็นการเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าฝั่งซ้ายห้วยตองแวด จังหวัดอุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการยื่นค าขอตามแบบ ป.ส. 17 ท้ายระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือ 
 

ประโยชน์... 
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ประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 โดยจะต้องยื่นค าขอ
ดังกล่าวต่อส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี  

(1.4) ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ  ฉบับที่ 165/2538 ลงวันที่ 13 
กรกฎาคม 2538 เป็นการเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ป่าฝั่งซ้าย
ห้วยตองแวด จังหวัดอุบลราชธานี  

มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการยื่นค าขอตามแบบ ป.84 ตามประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดแบบค าขอ 
แบบใบอนุญาต และแบบอ่ืน ๆ ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตท าประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558            
ต่อส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ สาขาอุบลราชธานี  

การต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้มีลักษณะเช่นเดียวกันกับการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ใหม่ซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ในการประกอบการขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ ตามระเบียบ
คณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่
เป็นสถานที่ปฏิบัติงาน หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ            
พ.ศ. 2563 ข้อ 12 ดังนี้ 

(1) กรอกข้อมูลและรายละเอียดในแบบค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                             
(แบบ ป.ส. 17) ให้ครบถ้วน ส าหรับเนื้อที่ที่จะขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่นั้นจะต้องระบุเต็มตามจ านวนที่ได้รับอนุญาต                 
ส่วนวัตถุประสงค์การขอใช้พ้ืนที่ควรก าหนดให้มีความหมายให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การจัดตั้งของมหาวิทยาลัยให้มี
ความหมายอย่างกว้าง กรณีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ ตามประกาศกรมป่า
ไม้จ านวน 4 ฉบับนั้น อาจจะต้องพิจารณาบริบทว่าจะสามารถยื่นค าขอรวมเป็นฉบับเดียวได้หรือไม่ อย่างไร 

 (2) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการ
ด าเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการบริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียด
งบประมาณท่ีได้รับพร้อมแผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน  

 (3) จัดท ารายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ทั้งทางกายภาพและชีวภาพ 
(4) จัดท าหนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงานของรัฐ 
(5) จัดท าแผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ มาตรา

ส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงที่ติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ   
(6) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพ่ือเสนอต่อสภาเทศบาลต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ                    

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
(7) จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือ           

อ่ืน ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ส าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย 

(8) จัดท าหนังสือรายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(9) จัดท าบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร 
(10) หากเป็นกรณีพ้ืนที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอ่ืนที่ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือ

แสดงความยินยอมให้ใช้พื้นท่ีของผู้ใช้พ้ืนที่หรือผู้รับอนุญาตเดิม 
 
 

 (11) กรณ…ี 
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(11) กรณีการขอใช้พ้ืนที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดงว่าที่ ผ่านมาผู้ใช้พ้ืนที่ได้
ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ และปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 คณะรัฐมนตรีได้มีมติก าหนดให้หน่วยงานของรัฐในการ
ด าเนินการโครงการใดๆ ที่มีความจ าเป็นต้องเข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า และจะต้องมีการปลูกป่าทดแทนเพ่ือการ
อนุรักษ์หรือรักษาสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ด้วย ให้ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรร/อนุมัติงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนให้กับหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการหรือหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ด าเนินการปลูกป่า
ตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนด โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของโครง การ             
นั้น ๆ ด้วย ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกตามเงื่อนไขท้าย
หนังสืออนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติในอัตราไร่ละ 10,960 บาท และเป็นหน้าที่ของ 
ผู้ รั บอนุญาตที่ จะต้ องปฏิบั ติ ตามเงื่ อนไขแนบท้ ายหนั งสื ออนุญาตฯ ตามหนั งสื อกรมป่ า ไม้  ด่ วนที่ สุ ด                                           
ที่ ทส 1602.3/17146 ลงวันที่ 25 กันยายน 2556   

ส าหรับขั้นตอนภายหลังจากท่ีมหาวิทยาลัยยื่นค าขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยต่อแล้ว เนื่องจาก
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติซึ่งมีขั้นการด าเนินการที่แตกต่างกันดังนี้ 

(1) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 403/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 และประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนด
บริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 164/2538 ลง
วันที่ 13 กรกฎาคม 2538 นั้น ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานีจะออกใบรับค าขอ
พร้อมเอกสารประกอบและประสานกับส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี ร่วมตรวจสอบพ้ืนที่และ
จัดท าเอกสารรายงานกรมป่าไม้เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารหลักฐานต่างๆ เสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ และคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
เพ่ือพิจารณาตามล าดับ จากนั้นกรมป่าไม้จะออกประกาศพร้อมกับแจ้งให้จังหวัดอุบลราชธานีด าเนินการแจ้งให้
มหาวิทยาลัยมารับประกาศและรับทราบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้พื้นที่ดังกล่าวต่อไป 

 (2) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์
ภายในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 404/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 และ
ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 165/2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 นั้น ส านักงาน
จัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี รับค าขอพร้อมเอกสารประกอบและประสานจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกัน
ตรวจสอบพ้ืนที่และจัดท าเอกสารรายงานกรมป่าไม้ กรมป่าไม้จะท าการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารภายใน 60 วัน 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นกรมป่าไม้จะแจ้งให้
ส านักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานีด าเนินการออกหนังสืออนุญาตพร้อมกับแจ้งให้มหาวิทยาลัยมา
รับหนังสืออนุญาตพร้อมกับช าระค่าธรรมเนียมและรับทราบเงื่อนไขการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวต่อไป  

2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จ านวน 4 ฉบับ ซึ่งจะก าหนดการใช้พื้นที่ใน
ปี พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2568 ตามล าดับ ไม่ทราบว่า จะสามารถยื่นค าขอต่ออายุการใช้พื้นที่ไปพร้อมกันใน
คราวเดียวได้หรือไม่ อย่างไร 

 
 

         นายกฤษณะ… 
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นายกฤษณะ นิคมเขตต์ ผู้เข้าร่วมประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในกรณีนี้มหาวิทยาลัย
สามารถยื่นค าขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่พร้อมกันในคราวเดียวกันก็ได้ซึ่งจะต้องด าเนินการตามข้ันตอนการขออนุญาตการใช้
พ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้น  

3. ในการรังวัดแนวเขตพื้นที่ของมหาวิทยาลัยที่ ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้จะมี
วิธีการรังวัดแบบใด หากมีกรณีที่มีพื้นที่ทับซ้อนกับประชาชนที่ได้เข้ามาปลูกสร้างที่พักอาศัยภายในแนวเขตพื้นที่
ดังกล่าวจะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร และภายหลังจากที่ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่ของมหาวิทยาลัยปรากฏว่ามีพื้นที่
น้อยกว่าที่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้จะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร  

นายกฤษณะ นิคมเขตต์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การตรวจสอบแนวเขต และการรังวัดแนว
เขตที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้จะกระท าโดยการวัดพิกัด GPS ซึ่งจะใช้เวลาไม่นาน พร้อมกับท าการตรวจสอบ
หมุดที่ดินตามแผนที่แนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ที่ได้อนุญาตให้มหาวิทยาลัยใช้พ้ืนที่ดังกล่าว มหาวิทยาลัยในฐานะผู้รับ
อนุญาตในการใช้พ้ืนที่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขท้ายประกาศและจะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าหมุดที่ดินดังกล่าวครบถ้วน
ตามจ านวนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ หากตรวจสอบร่วมกันแล้วปรากฏว่าหมุดที่ดินจุดใดจุดหนึ่งหายไปหรือกรณีประชาชน 
ได้เข้ามาปลูกสร้างที่พักอาศัยภายในแนวเขตพ้ืนที่ดังกล่าวซึ่งเป็นผลให้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมีจ านวนน้อยกว่าที่ได้รับ
อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยจะต้องชี้แจงเหตุผลดังกล่าวต่อกรมป่าไม้ด้วย และจะต้องถือตามพ้ืนที่ที่รังวัดได้ใน
ปัจจุบัน  
 4. ในการประชุมคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลฯ ครั้งที่ 3/๒๕๖๓ เมื่อวันอังคาร                   
ที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้พิจารณาจัดเตรียมเอกสารประกอบการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติและเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติเพ่ือเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและการเพ่ิมเติม
วัตถุประสงค์การใช้พ้ืนที่ โดยมีรายการเอกสารปรากฏตามค าขอตามแบบ ป.ส. ๑๗ ตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้พ้ืนที่เป็นสถานที่
ปฏิบัติ หรือเพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ข้อ ๑๒ ซึ่งที่
ประชุมได้อภิปรายและมีมติดังนี้  

1. มอบหมายหน่วยงานต่าง ๆ จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
 

ล าดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
1.  ค าขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐภายในเขตป่า

สงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติ ป่าสงวน
แห่งชาติ พ.ศ. 2507 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ  

2.  รายละเอียดโครงการที่ขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการ
ด าเนินงานของโครงการ ผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ แนวทางการ
บริหารและการจัดการโครงการ รายละเอียดงบประมาณท่ีได้รับพร้อม
แผนผังและแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. กองแผนงาน  
2. ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม   

3.  รายละเอียดสภาพป่าเบื้องต้นที่จะขออนุญาตเข้าท า ประโยชน์ทั้งทาง
กายภาพและชีวภาพ  

ส านักงานบริหารกายภาพฯ 

4.  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการแทนหน่วยงาน
ของรัฐ 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

5.  แผนที่แสดงภูมิประเทศ มาตราส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ และแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศ มาตราส่วนตามความเหมาะสม พร้อมแผนที่สังเขปแสดง
บริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์และพ้ืนที่ข้างเคียงท่ีติดต่อกับพ้ืนที่ที่ขอ  

ส านักงานบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 
หมายเหตุ : จัดท าแผนที่สังเขป
แสดงบริเวณพ้ืนที่ที่ขอใช้ประโยชน์
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ล าดับ เอกสารที่ต้องจัดเตรียม  หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
และพ้ืนที่ข้างเคียงท่ีติดต่อกับพ้ืนที่
ที่ขอให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศเดิม 
4 ฉบับ 

6.  เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ป่านั้นตั้งอยู่   

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

7.  กรณีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้นหรืออ่ืน ๆ ให้แนบหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ส าหรับโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายจะต้องจัดท ารายการ
ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้แนบรายงานข้อมูลดังกล่าวด้วย 

กองกลางขอรับไปศึกษาว่าจะต้อง
ด าเนินการจัดท า IEE หรอืไม่  

8.  จัดท าหนังสือรายงานเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ประโยชน์ซึ่ง
ต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กองแผนงาน 

9.  จัดท าบันทึกยินยอมแก้ไขปัญหาราษฎร ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
10.  หากเป็นกรณีพ้ืนที่ตามประกาศหรือหนังสืออนุญาตเดิมของรายอื่นที่

ยังไม่สิ้นอายุ ต้องมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ใช้พ้ืนที่ของผู้ใช้พ้ืนที่
หรือผู้รับอนุญาตเดิม 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

11.  กรณีการขอใช้พ้ืนที่ที่ตามประกาศเดิมสิ้นอายุ ให้แนบหลักฐานแสดง
ว่าที่ ผ่านมาผู้ใช้พื้นที่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายประกาศหรือไม่ 
และปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

- 

   

2. การจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยและบ ารุงรักษาป่าที่ปลูกตามมติ  
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ ในอัตราไร่ละ ๑๐,๙๖๐ บาท จ านวน 5 ,111 ไร่ รวมเป็นเงิน 
56,016,560 บาท (ห้าสิบหกล้านหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) เห็นควรมอบหมายให้กองแผนงาน
ด าเนินการจัดเตรียมงบประมาณดังกล่าวในงบประมาณปี พ.ศ. 2566  
  3. เสนออธิการบดีเพ่ือทราบเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการและเงื่อนไขในการขอต่ออายุการขอใช้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยตามระเบียบของทางราชการต่อไป และเมื่อได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นค าขอดังกล่าวครบถ้วน
แล้ว ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป   
  4. ยื่นค าขอต่ออายุการใช้พ้ืนที่พร้อมกันทั้งสี่ฉบับเดิมครอบคลุมพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดโดย
เอกสารประกอบการยื่นค าขอรวม ๑ ชุด  

 5. ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม 
๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริง
และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นท่ีของมหาวิทยาลัยที่ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้เพื่อประกอบการขอต่ออายุการใช้
พ้ืนที่ ได้เสนอต่อที่ประชุมเพ่ือทราบการด าเนินการในเรื่องดังกล่าวแล้ว และที่ประชุมมีมติรับทราบและมอบหมายให้
เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป    

 
 

  จึงเสนอ… 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  ดังนี้ 
5.1 การครบก าหนดเวลาการอนุญาตให้เข้าใช้ประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศ

กรมป่าไม้ฉบับที่ ๔๐๓/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ เนื้อที่ ๓,๗๗๙ ไร่ และตามประกาศกรมป่าไม้ฉบับที่               
๑๖4/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เนื้อท่ี ๗๙๒ ไร่ ๒ งาน และในเขตป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็น
สมบัติของชาติ เนื้อที่ ๔๔๒ ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๔๐๔/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๓๖ และตาม
ประกาศกรมป่าไม้ ฉบับที่ ๑๖๕/๒๕๓๘ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๘ เนื้อที่ ๙๗ ไร่ ๒ งาน ในวันที่ ๗ ตุลาคม 
๒๕๖๖ และในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘    

5.2 การทีม่หาวิทยาลัยได้มีค าสั่งที่ ๑๖๒๗/๒๕๖3 ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะท างาน 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่ได้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้เพ่ือ
ประกอบการขอต่ออายุการใช้พื้นที่  

5.3 ผลการด าเนินการของคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยที่ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เพ่ือประกอบการขอต่ออายุการใช้พื้นที่ดังกล่าวข้างต้น  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ ศึกษา

การขอโอนกรรมสิทธิ์พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ให้เป็นของมหาวิทยาลัย โดยศึกษาจากตัวอย่างของมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะสภาพปัญหาอย่างเดียวกัน เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น 

๒. มอบคณะท างานตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยฯ จัดท า
รายละเอียดของโครงการที่จะขอเข้าท าประโยชน์ วัตถุประสงค์ ลักษณะการด าเนินงานของโครงการ และเอกสารที่ใช้
ประกอบการขออนุญาตฯอ่ืนๆ ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน เป็นไปตามที่ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้
ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ได้ก าหนดไว้ ทั้งนี้ จักต้องมีบุลากรที่เป็นคณะท างานที่มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย
ของกรมป่าไม้เป็นอย่างดี  เพื่อการให้ถ้อยค า และการเจรจาต่างๆ กับกรมป่าไม้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
           

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข  ดังนี้ 
 - หน้าที่ ๔ บรรทัดที่ ๒๐ - 21 แก้ไขเป็น “จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับรองการ

แต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี”  และมติที่ประชุม แก้ไขเป็น “รับรองการแต่งตั้งอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 

 - หน้าที่ ๒๘  ตัดข้อความบรรทัดที่ 23 – 24  ออกทั้งหมด 
          

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
    - 
 
 
 

            ระเบียบวาระท่ี  ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

        ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1  
               ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่ งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ            
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่                   
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม  2563 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

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

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 การน าเสนองบ
การเงินซึ่งประกอบด้วย 

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

จากการวิเคราะห์งบการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบระยะเวลา                   
3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

การวิ เคราะห์รายงานทางการเงิน สรุปผลการวิ เคราะห์ดังนี้  ฐานะการเงินของมหาวิทยาลัย                                      
ณ 31 ธันวาคม 2563  มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น จ านวน 4,558.44 ล้านบาท แยกเป็น สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
2,430.60 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.32 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 
2,127.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.68 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น หนี้สินและส่วนของทุน รวมทั้งสิ้น จ านวน 
4,558.44 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน 148.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.26 ของหนี้สินและ
ส่วนของทุน และมีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,409.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 96.74 ของหนี้สินและส่วนของ
ทุน 

ผลการด าเนินงานในระยะเวลา 3 เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมี
รายได้ทั้งสิ้น จ านวน 407.42 ล้านบาท เป็นรายได้จากรัฐบาล จ านวน 198.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.66 
ของรายได้รวมทั้งสิ้น รายได้จากแหล่งอื่น จ านวน 209.17 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.34 ของรายได้รวมทั้งสิ้น
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปีก่อนในช่วงระยะเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายได้จากการด าเนินงานทั้งสิ้น 
 

เพ่ิมข้ึน... 
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เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 26.90 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากรายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ จ านวน  32.02 
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19.55 รายได้อ่ืน เพ่ิมข้ึนจ านวน 1.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.97  

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 287.61 ล้านบาท เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับปีก่อน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 25.00 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจาก
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 4.87 ล้านบาท ค่าบ าเหน็จบ านาญ จ านวน 4.44 ล้านบาท ค่าตอบแทน จ านวน 2.24 
ล้านบาท ค่าสาธารณูปโภค จ านวน 0.34 ล้านบาทและค่าใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนและบริจาค จ านวน 17.03  หรือคิด
เป็นอัตราร้อยละ 2.82, 46.37 , 23.97, 2.60 และ 56.38 ตามล าดับ และค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากปีก่อน                         
คือ  ค่าใช้สอย ลดลงจ านวน 0.17 ล้านบาท ค่าวัสดุ ลดลงจ านวน 2.28 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 1.47 
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 0.87 , 33.26 และ 97.38 ตามล าดับ จึงส่งผลให้มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ                                         
จ านวน 119.81 ล้านบาท  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังต่อไปนี้ 
  1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับรอบ
ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 

2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

  3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563  (UBUFMIS)  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาสถานะเงินฝากคงเหลือของ คณะ/ส านัก และจัดท าประมาณการรายรับ

และรายจ่ายที่จะคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือจักได้ก าหนดแนวทางการหารายได้เพ่ือให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
โดยเฉพาะ คณะ/ส านัก ที่มีสถานะเงินฝากคงเหลือติดลบ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๔.๑.๑.๒  รายงานงบการเงิน และผลการวิเคราะห์งบการเงินคณะบริหารศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        คณบดีคณะบริหารศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่                     
คณะบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงิน และเพ่ือให้สอดคล้อง ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงศักยภาพ เชิงการบริการจัดการด้านการเงินของ
คณะที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด จึงได้อนุญาตให้คุณอลิศรา โชติกาล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๘๓๒๖ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน      
               งบแสดง... 
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 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้ด าเนินการ 
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกองคลัง ซึ่งมีผลการ
ตรวจสอบบัญชีโดยสรุป ดังนี้ 

๑.๑ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓ 
รวมสินทรัพย์    ๓๖๘,๐๕๗,๙๓๑.๑๙ บาท 
รวมหนี้สิน       ๑๗,๗๑๑,๕๒๑.๗๙ บาท  
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน   ๓๕๐,๓๔๖,๔๐๙.๔๐ บาท  

๑.๒ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
รายได้จากการด าเนินงาน 
รายได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ    ๓๐,๘๕๔,๙๘๒.๒๐ บาท  
รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา   ๗๒,๒๐๓,๑๙๒.๑๐ บาท  
รายได้จากการให้บริการ       ๑,๖๐๙,๐๐๐.๐๐ บาท  
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค           ๖๙,๙๕๐.๐๐  บาท 
รายได้อ่ืน         ๑,๕๑๘,๑๐๑.๘๘ บาท   
รวมรายได ้     ๑๐๖,๒๕๕,๒๒๖.๑๘ บาท  
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
ค่าใช้จ่ายบุคลากร      ๔๓,๐๖๐,๘๑๕.๐๐ บาท  
ค่าตอบแทน         ๓,๒๔๕,๓๒๘.๔๗ บาท  
ค่าใช้สอย         ๔,๓๐๐,๗๙๕.๓๕ บาท  
ค่าวัสดุ         ๒,๐๕๗,๐๙๗.๕๐ บาท  
ค่าสาธารณูปโภค        ๑,๘๙๓,๕๗๓.๐๕ บาท  
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ      ๙,๔๕๒,๔๗๐.๒๓ บาท 
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย      ๔,๗๕๑,๗๑๙.๕๓ บาท  
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค         ๓๒๑,๗๕๐.๐๐ บาท  
รวมค่าใช้จ่าย      ๖๙,๐๘๓,๕๔๙.๑๓ บาท  
รายได้สูง (ต่ า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ     ๓๗,๑๗๑,๖๗๗.๐๕ บาท  

๑.๓ งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
รวมเงินสดรับ          ๑๐๘,๗๓๑,๔๗๐.๖๑  บาท 
รวมเงินสดจ่าย      (๙๕,๑๙๗,๕๕๗.๘๖) บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน    ๑๓,๕๓๓,๙๑๒.๗๕ บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
เงินสดรับ 
เงินลงทุนระยะสั้นครบก าหนดไถ่ถอน          ๑๘,๗๗๓,๗๘๕.๒๗  บาท 
เงินสดจ่าย 
ซื้อสินทรัพย์ถาวร             (๔,๒๘๗,๓๕๖.๓๐) บาท 
รวมเงินสดจ่าย        (๔,๒๘๗,๓๕๖.๓๐) บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน     ๑๔,๔๘๖,๔๒๘.๙๗ บาท 

  กระแสเงนิสด... 
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับ 
รับเงินทดรองจ่ายจากกองคลัง            ๗,๔๙๓,๑๐๐.๐๐  บาท 
เงินสดจ่าย              ๐.๐๐  บาท 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน     ๗,๔๙๓,๑๐๐.๐๐  บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ ๓๕,๕๑๓,๔๔๑.๗๒ บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด ๒๗๔,๖๕๖,๒๔๔.๖๕ บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด ๓๑๐,๑๖๙,๖๘๖.๓๗ บาท 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน    
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ที่ต้องรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานผลการวิเคราะห์งบ

การเงินของคณะจัดท ารายงานเป็นตารางข้อมูล โดยใน สดมภ์ (column) ต่างๆ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้                       
ชื่อคณะ/หน่วยงาน รายรับ รายจ่าย  ผลต่างระหว่างรายรับและรายจ่าย และเช่นอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ที่ส าคัญ 
เช่น สภาพคล่องทางการเงิน ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  ภาระหนี้สิน ความสามารถในการหาก าไร ผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ เป็นต้น โดยจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้) เพ่ือคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยจกัได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการด าเนินงานของคณะยิ่งขึ้น 
 

 มติทีป่ระชุม  เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยและคณะต่ างๆ ด า เนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๔.๑.๑.๓  รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน  
                                      คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  

    ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
                  รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน คณะศิลป- 

ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการ
บริหารและการด าเนินงานของส่วนของส่วนภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะ
วางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภท
งาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและ
ตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป 
และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชี
และการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชี
และการเงินของคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบวันนับวันสิ้นปีบัญชีและระเบียบการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การจัดท าบัญชีและ
รายงานการเงิน ข้อ ๕๑ เมื่อถึงงวดการบัญชีให้ส่วนราชการ จัดท ารายงานการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายใน              
๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานและหมายเหตุ               
ประกอบงบ นั้น 
 

  เพ่ือการ... 
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 เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเงินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้                 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมบูรณ์  สาระพัด เป็นผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๖๐๙/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และคณะท าการวิเคราะห์งบ
การเงิน คณะคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รวมทั้งเสนออธิการบดี
ผ่านหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๑๕.๑/๒๒๙๙  ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  
โดยสรุปดังนี้ 

 

๑.  งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
รายได้จากการด าเนินงาน 
 รายได้จากเงินงบประมาณ     ๖,๘๖๒,๑๙๙.๐๔ บาท 

รายได้จากการจัดการศึกษา-ปกติ                    ๑๑,๑๔๓,๒๑๗.๐๐ บาท 
รายได้จากการจัดการศึกษา-ทุนส ารอง   ๓,๕๘๔,๔๖๐.๐๐ บาท 
รายได้ค่าบริการวิชาการ          ๒,๐๑๖,๘๐๓.๘๕ บาท 
รายได้จากการบริจาค           ๙๔,๔๗๕.๖๘ บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ            ๑๐,๐๓๒.๓๘ บาท 
รายได้รับโอนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น   ๑,๓๗๖,๒๘๒.๖๘         บาท 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน                 ๒๕,๐๘๗,๔๗๐.๖๓ บาท 
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร              ๑๐,๘๙๕,๒๗๕.๐๔       บาท 
 ค่าตอบแทน              ๒๕๖,๖๓๓.๐๐ บาท 
 ค่าใช้สอย            ๒,๕๓๕,๕๘๒.๓๐ บาท 
 ค่าวัสดุ                ๓๖,๗๐๐.๔๓ บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค              ๕๑๔,๑๓๗.๙๐        บาท 
 ค่าเสื่อมราคา            ๗๐๘,๙๔๕.๔๙ บาท 
     ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์             ๗๔,๓๘๒.๐๐        บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                      ๑๕,๐๒๑,๖๕๖.๑๖      บาท 
 รวมรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย                      ๑๐,๐๖๕,๘๑๔.๔๗      บาท 
     หัก ค่าธรรมเนียมการศึกษา-เงินทุนส ารอง     ๓,๕๘๔,๔๖๐.๐๐      บาท 
     รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานสุทธิ    ๖,๔๘๑,๓๕๔.๔๗      บาท 

 

๒.  งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
สินทรัพย์หมุนเวียน    ๔,๗๖๗,๑๙๓.๐๖   บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    ๓,๔๔๕,๕๓๔.๙๙   บาท 
รวมสินทรัพย์              ๘,๒๑๒,๗๒๘.๐๕   บาท    
หนี้สินรวม                                   ๑๙,๙๕๙,๗๐๐.๒๔  บาท 
ส่วนทุน               (๑๐,๒๖๕,๕๕๖.๕๑)บาท 
รวมหนี้สินและทุน     9,694,143.73  บาท 

 

 
               ๓. รายงาน... 
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๓. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 ๓.๑ การวิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสินทรัพย์รวม จ านวน  
๘,๒๑๒,๗๒๘.๐๕ บาท ลดลงจากปีท่ีแล้วจ านวน  ๕๗๓,๖๔๒.๕๗  บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ ๖.๕๓ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่มาจากสินทรัพย์หมุนเวียนและไม่หมุนเวียนลดลง คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ที่ดิน อาคาร
และสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ตามล าดับ 
 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหนี้สินรวมจ านวน 
๑๙,๙๕๙,๗๐๐.๒๔ บาท ลดลงจากปีที่แล้ว จ านวน ๖,๖๙๑,๒๑๗.๔๐ บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๑               
เมื่อเทียบกับปีก่อน หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้กองคลังฯ  
 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีส่วนทุนรวม จ านวน  
(๑๐,๒๖๕,๕๕๖.๕๑) บาท  ติดลบลดลง ๗,๕๙๘,๕๖๗.๕๑ บาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๔ เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องจาก คณะฯ มีรายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  

 ๓.๒ การวิเคราะห์จากผลการด าเนินงาน 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้สูงกว่า

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานสุทธิ จ านวน ๖,๔๘๑,๓๕๔.๔๗ บาท เพ่ิมขึ้น ๕,๖๗๓,๖๖๖.๕๑ บาท หรืคิดเป็นร้อยละ 
๗๐๒.๔๖   เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น  

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้จากการ
ด าเนินงาน จ านวน ๒๕,๐๘๗,๔๗๐.๖๓ บาท เพ่ิมข้ึน ๒,๑๘๖,๔๕๙.๑๘ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙.๕๕ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่มาจาก รายได้จากการจัดการศึกษา รายได้จากงบประมาณ รายได้ค่าบริการวิชาการ ตามล าดับ 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงานสุทธิ จ านวน ๑๕,๐๒๑,๖๕๖.๑๖ บาท ลดลง ๔,๘๙๕,๙๖๗.๓๐ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๔.๕๘ เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้สอย(ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงาน) ค่าเสื่อมราคา ตามล าดับ 

 

๓.๓ การวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงิน 
๓.๓.๑ การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 
  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราส่วนทุน

หมุนเวียนเป็น ๕.๙๐ เท่า ลดลงจากปีก่อน ๔.๘๐ เท่าแสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวทางการเงินลดลงจากปีก่อนแต่ยัง
ถือว่ามีความคล่องตัวทางการเงินปกติเนื่องจากอัตราส่วนมีมากกว่า ๑.๕ ถือว่ามีสภาพคล่อง สาเหตุมาจากคณะฯ           
มีสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจากปีก่อนและมีหนี้สินหมุนเวียนเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนมาจากคณะมีเงินยืมทดรองราชการ             
ประเภท ข เพ่ิมข้ึน  

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนเร็ว ๕.๗๙ เท่า ลดลงจากปีก่อน ๔.๘๐ เท่า แสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนสภาพเป็นเงิน
สดลดลงจากปีก่อนหรือมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดให้ได้เร็วลดลง เนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า ๑ 
ถือว่าคณะฯมีความคล่องตัวปกติ สาเหตุมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเงินสด
ลดลง และมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน คือ เงินยืมทดรองราชการประเภท ข เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
 
 
 

         ๓.๓.๒ การวิเคราะห์... 
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 ๓.๓.๒ การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราส่วนหมุนเวียน 

ของสินทรัพย์รวม ๒.๒๒ เท่า ลดลงจากปีก่อน ๐.๓๙ เท่า แสดงว่าคณะฯมีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ รายได้
ลดลง ถึงแม้ว่าคณะฯ จะมีอัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมลดลงแต่ยังถือได้ว่าลดลงในเกณฑ์ที่สูงแสดงว่า
สินทรัพย์รวมที่มีอยู่น้อยและคณะฯมีความสามารถในการสร้างรายได้จากสินทรัพย์รวมอย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

3. อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราส่วนหนี้สินรวม 

ต่อทุนติดลบ ๑.๙๔ เท่า ติดลบลดลงจากปีก่อน ๐.๔๕ เท่าแสดงว่าคณะฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ลดลงและแสดงว่ามี
ความเสี่ยงจากการกู้ยืมเงินมาใช้ในการด าเนินงานลดลง 

 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ 
สินทรัพย์รวม ๓.๗๗ เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๐.๗๔ เท่า แสดงว่าคณะฯ มีภาระในการช าระคืนหนี้สินน้อยมาก 
 

4. ความสามารถในการหาก าไร 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราผลตอบแทน 

ก าไร ร้อยละ ๔๐.๑๒ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๒๗.๐๙ แสดงว่าคณะ ฯ มีผลตอบแทนในการท าก าไรเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
มีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้นและมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลง 
         ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓… 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราผลตอบแทน 
ต่อสินทรัพย์รวมร้อยละ ๑๒๒.๕๖ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๘๘.๖๑ แสดงว่าคณะฯ มีประสิทธิภาพในการบริหาร
สินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรเพ่ิมข้ึน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบรายงาน
ทางการเงิน  และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับปรุงการด าเนินการตามค าแนะน าของผู้สอบ

บัญชี 
๒. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปรับปรุงการด าเนินการเพ่ือให้อัตราส่วนหนี้สิน

รวมลดลงเพ่ือเป็นการแสดงถึงการช าระคืนหนี้สินของคณะเพ่ือให้ภาระหนี้ของคณะลดลง 
 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๑.๑.๔  รายงานผลสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงิน 
    คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕63   
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  น า เสนอที่ ประชุ ม เ พ่ือ พิจารณา                                   
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 51 และข้อ 54ก าหนดให้คณะ
จัดท ารายการทางการเงินประจ าปี เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ และแต่งตั้งผู้ สอบบัญชี
ภายนอกท าการตรวจสอบและรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะในรอบปีงบประมาณ  
               เพ่ือให้... 
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เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว อธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ -
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่  2214/๒๕63  เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ลงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการสอบบัญชีและ
รายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะฯได้ท าการวิเคราะห์งบการเงิน และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 เสนอรายงานต่ออธิการบดี 
ตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.20/5950 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 /2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบและน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  

ความเห็นของผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบงบการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมทั้งหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ผู้สอบบัญชีให้ความเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และผลการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่
ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีรายละเอียดและข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 

 

1.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 
     สินทรัพย์รวม                                       129,464,793.83  บาท 
          หนี้สินรวม                                                                  2,686,502.68  บาท 
          ส่วนทุนรวม                                          126,778,291.15  บาท 

 

1.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน 2563 
  รายได้จากการด าเนินงาน                         

รายได้จากงบประมาณ                                                   13,423,847.16 บาท 
รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ                                24,097,108.00 บาท 

           - รายได้การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา                           21,209,208.00 บาท 
 - รายได้ค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ                                  79,400.00 บาท 
 - รายได้ค่าลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด               1,755,000.00 บาท 
 - รายได้ค่าลงทะเบียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล                              849,000.00 บาท 
 - รายได้ค่าลงทะเบียนการจัดประชุมวิชาการ                               204,000.00 บาท 

รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค                                             84,014.00 บาท 
รายได้อ่ืน                                                                     3,608,107.44 บาท 

 รวมรายได้จากการด าเนินงาน                                                   41,213,076.60 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                        
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร-เงินงบประมาณแผ่นดิน                              4,939,810.83 บาท 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร-เงินรายได้                                            12,363,441.29 บาท 

ค่าตอบแทน-เงินงบประมาณแผ่นดิน(ต าแหน่งทางวิชาการ)             226,053.33 บาท 
ค่าตอบแทน-เงินรายได้                                                     4,888,322.84 บาท 
ค่าใช้สอย                                                                     4,256,735.52 บาท 
ค่าวัสดุ                                                                           642,133.90 บาท 

        ค่าครุภัณฑ์… 
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ค่าครุภัณฑ์                                                                      126 ,912.00 บาท 
ค่าสาธารณูปโภค                                                            1,084,180.54 บาท 
ค่าจ าหน่ายครุภัณฑ์                                                                8,950.05 บาท 
ค่าเสื่อมราคา                                                                 5,165,477.37 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                                               37,638,499.67  บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย                                                     3,574,576.93  บาท 
1.3 งบรายรับ-รายจ่าย (กระแสเงินสด) ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕63 

เงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด                                                 49,502,276.29 บาท 
เงินสดรับ                                                                        42,327,975.88 บาท 
เงินสดจ่าย                                                                       35,239,148.91 บาท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/(ลดลง) สุทธิ               7,088,826.97 บาท 
เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด                                                                  56,591,103.26 บาท 
เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563 
 เงินฝากธนาคาร                                                              1,866,559.30 บาท 
 เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง                                               48,842,293.96 บาท 
 เงินฝากคลัง-กองทุนส ารอง                                                 5,882,250.00 บาท 
เงินสดคงเหลือ ณ 30 กันยายน 2563                                    56,591,103.26 บาท 
 

1.4 ข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี 
 ผู้สอบบัญชีเสนอแนะในเรื่องการก ากับติดตามรายงานข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์ให้กับกองคลังฯ                  
อย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้คณะฯ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะโดยได้แจ้งกองคลังเพ่ือปรับปรุงข้อมูลแล้ว  
 

1.5 รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2563 
   ในปีงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดส่งรายงานทางการเงิน งวด ณ 30 กันยายน 2563 

และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน ต่ออธิการบดี ตามบันทึกข้อความที่  อว 0604.20/5950  ลงวันที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยคณะฯ ได้จัดส่งรายงานหลังจากวันสิ้นปีงบประมาณ  84 วัน ซึ่งอยู่ภายในระยะเวลาที่
ระเบียบก าหนด และผู้สอบบัญชีรับรองผลการสอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข 

1.5.๑ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 129,464,793.83 บาท  

129,464,793.83 บาท ลดลง 398,038.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.31 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 55.26 ของสินทรัพย์รวมลดลงจากค่าเสื่อมราคาสะสมที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้สินทรัพย์รวมใน
ปีงบประมาณ 2563 ลดลง 

หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 2,686,502.68 
บาท ลดลง 3,958,562.07 บาท หรือร้อยละ 59.57 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะ ฯ มีการจ่ายช าระหนี้เงิน
กู้ยืมเพ่ือสมทบการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางพยาบาล 

ส่ วนทุน  ณ วั นที่  30  กันยายน 256 3 คณะพยาบาลศาสตร์  มี ส่ วนทุนรวมทั้ ง สิ้ น 
126,778,291.15บาท เพ่ิมขึ้น 3,560,523.55 บาท หรือร้อยละ 2.89 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะฯ                      
มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  

        1.5.2 การวิเคราะห์… 
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1.5.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
     ในปีงบประมาณ 2563 คณะพยาบาลศาสตร์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน 

3,574,576.93 บาท ลดลง 9,340,979.69 บาท หรือร้อยละ 72.32 เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจาก คณะฯ ได้รับ
งบประมาณเงินอุดหนุนผลิตพยาบาลลดลง 6,156,700 บาท หรือร้อยละ 45.63 และรายได้จากการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 4,446,995 บาท หรือร้อยละ 49.21 แต่ในส่วนของรายได้จากโครงการจัดหารายได้
ต่างๆ เช่น การเปิดหลักสูตรระยะสั้นและการจัดประชุมวิชาการเพ่ิมข้ึน 823,500 บาท หรือร้อยละ 41.48 เมื่อเทียบ
กีบปีก่อน 

 1.5.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 21.56 เท่า เพ่ิมข้ึน 13.54 เท่า แสดงถึงความสามารถในการ

ช าระหนี้ระยะสั้นเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน   
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 21.49 เท่า เพ่ิมขึ้น 13.49 เท่า แสดงให้เห็นว่า คณะฯ                     

มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถแปลงเป็นเงินสดเพ่ือช าระหนี้ได้ง่ายและเพ่ิมมากข้ึนจากปีก่อน 
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.31 เท่า ลดลง 0.03 เท่า แสดงให้เห็นถึง

ความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพื่อให้เกิดรายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืม เท่ากับ 2.75 รอบ และแต่ละรอบใช้ระยะเวลาในการ

เรียกเก็บหนี้  132.72 วัน และเมื่อเทียบกับปีก่อนแสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมข้ึนและ
ใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้ลดลง 53.50 วัน  

- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนรวมเท่ากับ 0.02 เท่า ลดลง 0.03 เท่า แสดงให้เห็นว่าคณะฯ                       
มีประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สินที่ดีและยังมีความสารถก่อหนี้เพ่ิมได้ในอนาคต 

- อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.02 เท่า ลดลง 0.03 เท่า แสดงให้เห็นว่าคณะฯ                         
มีหนี้สินน้อย และยังมีความสามารถในการช าระหนี้มากพอหากมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและ          
ผลวิเคราะห์ งบการเงินคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

      ๔.๑.๑.๕  รายงานผลการสอบบัญชี และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน  
                                    คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 

    คณบดีคณะรัฐศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของส่วนภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ           
พ.ศ. 2554 ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน     
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการ
นั้นๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็น
ผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ 30 ให้ผู้สอบ
บัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบวันนับวัน
สิ้นปีบัญชีและระเบียบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560 หมวดที่ 9 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน ข้อ 51 เมื่อถึงงวดการบัญชีให้ส่วนราชการ จัดท ารายงาน 
 

     การเงิน… 
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การเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบ
แสดงผลการด าเนินงานและหมายเหตุประกอบงบ นั้น 
 เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเงินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้                                      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2563  ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 154/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ และรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อ
วันที่ 4 มกราคม 2564 และคณะท าการวิเคราะห์งบการเงิน และคณะท าการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่อว 0604.19/00241 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 โดยสรุปดังนี้ 
 

1. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 
รายได้จากการด าเนินงาน 
 รายได้จากเงินงบประมาณ     7,995,340.17 บาท 

รายได้จากการจัดการศึกษา-ปกต ิ                   22,764,629.50 บาท 
รายได้จากการจัดการศึกษา-ทุนส ารอง   2,805,305.00 บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ           219,098.04 บาท 
รายได้ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค           11,250.00 บาท 
รายได้อ่ืน ๆ                 70,279.00 บาท 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน                33,865,901.74 บาท 
 

ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร           16,901,535.08   บาท 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ภายในประเทศ        216,293.51 บาท 
 ค่าใช้จ่ายเดินทาง ภายในประเทศ           355,144.19 บาท 
 ค่าตอบแทน            599,375.00 บาท 
 ค่าใช้สอย         1,540,367.96 บาท 
 ค่าวัสดุ             344,296.29 บาท 
 ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์         81,420.00 บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค          1,098,466.64 บาท 
 เงินอุดหนุนเพ่ือด าเนินงานวิชาการ         776,714.09 บาท 
 เงินอุดหนุนเพ่ือการด าเนินงานอ่ืน       366,191.00 บาท 
 เงินอุดหนุนโครงการวิจัย          39,800.00 บาท 
 ค่าเสื่อมราคา        3,827,480.53 บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                    26,147,084.29 บาท 
 รวมรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย                      7,718,817.45 บาท 

 

2. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
สินทรัพย์หมุนเวียน    55,625,110.97 บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    41,570,116.37 บาท 
รวมสินทรัพย์              97,195,227.34 บาท  
หนี้สินรวม           2,550,412.82 บาท 
ส่วนทุน      94,644,814.52 บาท 
รวมหนี้สินและทุน    97,195,227.34 บาท 

3. รายงาน… 



34 
 

 3. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
๓.๑ การวิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย ์
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์มีสินทรัพย์รวม จ านวน 97,195,227.34 บาท เพ่ิมขึ้น  

8,031,104.14 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.01 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1) สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 
55,625,110.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 57.23 ของสินทรัพย์รวม และเพ่ิมขึ้น 13,033,108.93 บาท หรือเป็น
สัดส่วนร้อยละ 30.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากเงินฝากส่วนกลาง – กองคลัง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 51,344,589.87 บาท (2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  จ านวน 41,570,116.37 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ  
42.77 ของสินทรัพย์รวม ลดลง 5,002,004.79 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ (10.74) เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มา
จาก ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ 

หนี้สินและทุน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์ มีหนี้สินรวมจ านวน 2,550,412.82 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ  2.62 ของหนี้สินและส่วนทุน เพ่ิมขึ้น 2,147,400.25  บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 532.84 เมื่อเทียบกับปีก่อน 
หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้ – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีจ านวน 2,000,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ  2.06 
ของหนี้สินและส่วนทุน เพ่ิมข้ึน   2,000,000.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์ มีส่วนทุนรวม จ านวน 94,644,814.52บาท  คิดเป็นร้อยละ 
97.38 ของหนี้สินและส่วนทุน เพิ่มข้ึน 5,883,703.89 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปีก่อน  

3.2 การวิเคราะห์จากผลการด าเนินงาน 
      ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน  

7,718,817.45 บาท ลดลง 4,334,401.60 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (35.96) เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมี
รายได้จากการจัดการศึกษาลดลง  

รายได้จากการด าเนินงาน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์ มีรายได้จากการด าเนินงาน จ านวน 33,865,901.74 บาท 

ลดลง 7,898,379.52 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ (18.91) เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย (1) รายได้จากงบประมาณ 
จ านวน 7,995,340.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.61 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 1,293,346.30  
บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 19.30 เมื่อเทียบกับปีก่อน (2) รายได้จากการจัดการศึกษา – ปกติ จ านวน 22,764,629.50 
บาทคิดเป็นร้อยละ 67.22 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม ลดลง 402,173.00 บาท คิดเป็นร้อยละ (1.74) เมื่อ
เทียบกับปีก่อน (3) รายได้จาการจัดการศึกษา – ทุนส ารอง จ านวน 2,805,305.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.28 ของ
รายได้จากการด าเนินงาน ลดลง 6,325,717.50 คิดเป็นร้อยละ (69.28) เมื่อเทียบกับปีก่อน 

  ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
  ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานสุทธิ จ านวน 26,147,084.29 

บาท คิดเป็นร้อยละ 77.21 ของรายได้จากการด าเนินงานรวม ลดลง 3,563,977.92 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
(12.00) เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาก (1) ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 16,901,535.08 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 64.64 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 867,247.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.41 เมื่อเทียบกับ
ปีก่อน (2) ค่าเสื่อมราคา 3,827,480.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.64 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม ลดลง 
27,272.21 คิดเป็นร้อยละ (0.71) เมื่อเทียบกับปีก่อน (3) ค่าใช้สอย 1,540,367.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.89 
ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม ลดลง 361,487.26 บาท คิดเป็นร้อยละ (19.01) เมื่อเทียบกับปีก่อน                                     
(4) ค่าสาธารณูปโภค 1,098,466.64 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.20  ลดลง 229,807.35 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
(17.30) เมื่อเทียบกับปีก่อน 

             อัตราส่วน... 
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อัตราส่วนทางการเงิน 
1. สภาพคล่องทางการเงิน 

1) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน/อัตราส่วนสภาพคล่อง 
      ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนเป็น 21.81 เท่า ลดลงจาก           

ปีก่อน 83.87 เท่าแสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวทางการเงินลดลงจากปีก่อน เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียน
เพ่ิมข้ึน 

2) อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว 
      ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  คณะรัฐศาสตร์  มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย 21.79 

เท่า ลดลงจากปีก่อน 83.76 เท่า แสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดลดลงจากปีก่อนหรือมี
ความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดให้ได้เร็วลดลง เนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า 1  ซึ่งมาจากคณะฯ มีหนี้สิน
หมุนเวียนเพิ่มข้ึน 

2. วัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
1) อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 

      ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์  มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ 0.36 เท่า                         
ลดลงจากปีก่อน  (0.11) เท่า  แสดงว่าคณะ ฯ สามารถใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ลดลง 

2) อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้าและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้การค้า 
       ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย 313.88 

รอบ แต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 1.16 วัน ถือว่ามีประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตรา
การหมุนของลูกหนี้เงินยืม 111.41 รอบ และแต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ 3.28 วัน ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของ
ลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมขึ้น และใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง แสดงว่าคณะฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้เพ่ิมขึ้น 
ซึ่งท าให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้น 

3. วัดภาระหนี้สิน 
1) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 
     ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน 0.03 เท่า เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 

0.02 เท่า  เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากการยืมเงินทดรองจ่ายประเภท ข จากมหาวิทยาลัยฯ 
2) อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม 
     ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 0.03 เท่า เพิ่มข้ึนจาก

ปีก่อน 0.02 เท่า  เนื่องจากคณะฯ มีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึนจากการยืมเงินทดรองจ่ายประเภท ข จากมหาวิทยาลัยฯ 
๔. ความสามารถในการหาก าไร 

1) อัตราก าไรต่อรายได้ 
     ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราผลตอบแทนก าไร 22.79% ลดลงจากปีก่อน 

6.07% เนื่องจากคณะฯ มีรายได้จากการด าเนินงานลดลง 
2) อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
     ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 คณะรัฐศาสตร์  มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม 7.94 % ลดลงจากปี

ก่อน 5.58% แสดงว่าคณะ ฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรลดลง 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชี และ
รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

              ๔.๑.๑.๖  รายงาน… 
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      ๔.๑.๑.๖  รายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน 
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 
    งบประมาณ ๒๕๖๓ 
    คณบดีคณะนิติศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ                    
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่า ให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดง
กิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามท่ีควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และ
ให้มีการตรวจบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกรายงานในสมุดบัญชีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามมาตาฐานการบัญชีที่
รับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการ
ตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงาน
ผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีและระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.๒๕๖๐ หมวดที่ ๙ การจัดท าบัญชีและรายงานทางการเงิน 
ข้อ ๕๑ ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีเสนออธิการบดีภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันสิ้น
งบประมาณ 
         เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว  อธิการบดีได้มีประกาศแต่งตั้งให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์          
สมบูรณ์ สาระพัด เป็นผู้สอบบัญชีคณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการ
สอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓  โดยมีความเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวมีความ
ถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับภาครัฐ ทั้งนี้คณะฯ ได้ท าการวิเคราะห์งบ
การเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์ วาระพิเศษ 
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ และได้เสนอรายงานผลการสอบบัญชีและรายงานการวิเคราะห์งบ
การเงินต่ออธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้ 
 

 ๑. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
                      สินทรัพย์รวม                                                ๖๗,๗๐๖,๑๕๒.๑๖ บาท 
                      หนีส้ินรวม                                                     ๒,๒๑๐,๘๓๗.๔๘ บาท 
                      ส่วนทุนรวม                                                  ๖๕,๔๙๕,๓๑๔.๖๘ บาท 
          

  ๒. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
          รายได้จากการด าเนินงาน 
   รายได้จากรัฐบาล                             
                      รายได้จากงบประมาณ                   ๖,๐๔๗,๐๔๒.๒๗   บาท 
                     รวมรายได้จากรัฐบาล         ๖,๐๔๗,๐๔๒.๒๗   บาท  
                  รายได้จากแหล่งอื่น                             
                      รายได้จากค่าหน่วยกิต                  ๒๓,๑๓๒,๑๖๖.๐๐  บาท 
                      รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา                    ๔๓๘,๑๓๓.๕๐   บาท  
                      รายได้ดอกเบี้ยรับ                                                   ๗๘,๓๓๕.๓๙   บาท 
                      รายได้ค่าบริการวิชาการ                                       ๑,๖๓๔,๙๐๐.๐๐   บาท 
   รายได้จากการบริจาค                                             ๑๙๕,๐๐๐.๐๐   บาท 

     รายได.้.. 
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    รายได้จากการอ่ืน                                         ๙๘๕,๓๙๕.๐๐   บาท 
                    รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน                                  ๒๖,๔๖๓,๙๒๙.๘๙   บาท 
                  รวมรายได้จากการด าเนินงาน                              ๓๒,๕๑๐,๙๗๒.๑๖   บาท 
                ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                            
                    ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                               ๑๔,๘๒๗,๙๘๐.๓๗  บาท 
                    ค่าตอบแทน                                                        ๒,๒๒๖,๓๘๒.๒๕  บาท 
                    ค่าใช้สอย                                                           ๕,๙๒๐,๓๓๔.๔๗  บาท 
                    ค่าวัสดุ                                                                   ๘๐,๔๒๓.๖๕  บาท 
                    ค่าสาธารณูปโภค                                             ๑,๐๙๒,๖๓๐.๑๙   บาท 
                    ค่าเสื่อมราคา                                    ๔,๒๙๒,๔๘๔.๐๓   บาท 

                รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                          ๒๘,๔๔๐,๒๓๔.๙๖   บาท 
                รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย               ๔,๐๗๐,๗๓๗.๒๐   บาท 
 

    ๓. งบรายรับ – รายจ่าย (กระแสเงินสด) สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
       เงินสดคงเหลือต้นงวด     ๑๗,๐๕๓,๔๗๓.๓๐  บาท 
   เงินสดรับ : 
         เงินสดรับจากงบประมาณ     ๖,๐๔๗,๐๔๒.๒๗   บาท 
          เงินสดรับจากรายได้อ่ืน   ๒๕,๖๒๐,๒๒๙.๘๙   บาท 
        รวมเงินสดรับ    ๓๑,๖๖๗,๒๗๒.๑๖  บาท 
   เงินสดจ่าย : 
         เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายบุคลากร   ๑๔,๘๒๗,๙๘๐.๓๗   บาท 
          เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน    ๗,๒๘๕,๖๐๘.๕๖   บาท 
         เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน    ๑,๑๙๐,๔๖๒.๐๐   บาท 
        รวมเงินสดจ่าย    ๒๓,๓๐๔,๐๕๐.๙๓  บาท 
        เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น/ลดลง (สุทธิ)       ๘,๓๖๓,๒๒๑.๒๓   บาท 
        เงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด    ๒๕,๔๑๖,๖๙๔.๔๓  บาท 
       เงินสดคงเหลือ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓            
               เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
                    เงินฝากธนาคาร                                               ๔๘๑,๙๑๙.๒๘   บาท 
                     เงินฝากคลัง                                               ๒๙,๘๙๑,๕๘๗.๓๖   บาท 
               รวมเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นงวด                             ๓๐,๓๗๓,๕๐๖.๖๔   บาท 
 

    ๔. รายงานการวิเคราะห์งบการเงินของคณะนิติศาสตร์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
        ๔.๑ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

        สินทรัพย์  
        ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๖๗,๗๐๖,๑๕๒.๑๖ บาท ปรับเพ่ิมข้ึน

จากปีก่อน  จ านวน ๗,๔๔๔,๘๙๙.๑๑ บาทบาท คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๓๕ ซึ่งมีสัดส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนและ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เป็นร้อยละ ๔๖.๑๘ และ ๕๓.๘๒ ตามล าดับ ในด้านสินทรัพย์หมุนเวียนมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
๑๓,๓๖๐,๓๘๑.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๖๑ เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ 

 
เงินรอเบิก... 
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เงินรอเบิกจ่ายคืนจากคลัง และด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีมูลค่าลดลง ๕,๙๑๕,๔๘๒.๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๗ 
เนื่องมาจากการลดลงของเงินลงทุนระยะยาว 

       หนี้สิน  
       ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ๒,๒๑๐,๘๓๗.๔๘ บาทปรับลดลงจากปี

ก่อน จ านวน ๒๙๒,๒๙๕.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๖๘ ซึ่งมีสัดส่วนของหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินไม่หมุนเวียน  
เป็นร้อยละ ๓.๒๗ และ ๐.๐๐ ตามล าดับ ในด้านหนี้สินหมุนเวียนมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ๑,๒๐๗,๗๐๔.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 
๑๒๐.๓๙ เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของเจ้าหนี้-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งให้คณะฯ 
ด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ ประเภท ข อ้างอิงตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยเงินทดรองราชการ
จากเงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ และด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนมีมูลค่าลดลง ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ 
เนื่องมาจากคณะไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาว 

       ส่วนทุน  
       ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  คณะนิติศาสตร์มีส่วนทุนรวมทั้งสิ้น ๖๕,๔๙๕,๓๑๔.๖๘ บาท ปรับเพ่ิมขึ้น

จากปีก่อน จ านวน ๗,๗๓๗,๑๙๔.๗๑ บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๓.๔๐ เนื่องมาจากการคณะ ฯ มีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย และมีส่วนของทุนเพ่ิมข้ึน 

 

       ๔.๒ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
       รายได้จากการด าเนินงาน   
        ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะนิติศาสตร์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนเงิน ๔,๐๗๐,๗๓๗.๒๐ บาท  

โดยมีรายได้ลดลง ๒,๑๔๙,๗๔๔.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๖ เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยถือว่าคณะ ฯ มีผลการ
ด าเนินงานภาพรวมดี 

      รายได้จากการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย รายได้จากรัฐบาล และรายได้จากแหล่งอ่ืน ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะ ฯ มีรายได้จากการด าเนินงานเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๕๑๐,๙๗๒.๑๖ บาท ปรับลดลง 
๓๙๘,๓๗๐.๙๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๑ เมื่อเทียบกับปีก่อน  เนื่องมาจากการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษา รายได้ดอกเบี้ยรับ และรายได้ค่าบริการวิชาการ 

       ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   
       ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานของคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 

ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะ ฯ มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ทั้งสิ้น ๒๘,๔๔๐,๒๓๔.๙๖ บาท ปรับเพ่ิมขึ้น  ๑,๗๕๑,๓๗๓.๐๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖.๕๖ เมื่อเทียบกับปีก่อน 
เนื่องมาจากคณะ ฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนในส่วนของบบุคลากร ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 
 

       ๔.๓ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
       การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่อง 
            - มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ ๑๔.๑๔ เท่า ปรับลดลง ๓.๗๑  เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตราส่วน

สภาพคล่องหมุนเร็วที่ ๑๔.๐๖ เท่า ลดลง ๓.๕๙  เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวทางการเงิน
ลดลงและเปลี่ยนสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นเงินสดได้ช้า เนื่องมาจากเงินรอเบิกจ่ายคืนจากกองคลังเพ่ิมข้ึน และการเพ่ิมขึ้น
ของเจ้าหนี้-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

       การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
            - มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๐.๔๘ เท่า เพ่ิมขึ้น ๐.๐๗ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน 

และมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เฉลี่ยเป็น ๐.๐๐ ครั้ง จะเห็นว่าคณะ ฯ สามารถเก็บหนี้ได้ทั้งหมดและใช้จ านวนวัน 
 
                เก็บเงิน... 
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เก็บเงินจากลูกหนี้ได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่าคณะ ฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้ได้ดีมาก            
ซึ่งท าให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้นอีกด้วย 

       การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
        - มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ ๐.๐๓ เท่า ปรับลดลง ๐.๐๑ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน แสดงให้เห็นว่า             

คณะ ฯ มีหนี้สินลดลง เป็นผลมาจากรายการเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง  และส่วนของทุนเพ่ิมขึ้น จากรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 

        - มีอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ๐.๐๓ เท่า ปรับลดลง ๐.๐๑ เท่า เมื่อเทียบกับปีก่อน  
แสดงให้เห็นว่าคณะ ฯ มีภาระหนี้สินลดลง  

       การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
        - มีอัตราก าไรต่อรายได้ ร้อยละ ๑๒.๕๒ ลดลงร้อยละ ๖.๓๘ เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีอัตรา

ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ ๖.๐๑ ลดลงร้อยละ ๔.๓๑ แสดงให้เห็นว่าคณะ ฯ มีรายได้ลดลง แต่ยังมีรายได้สูงกว่า
ค่าใช้จ่าย 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการสอบบัญชีและ
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

     ๔.๑.๑.๗  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1  
    (31 ธันวาคม 2563) 
         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ส านัก
งบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 789,632,200 บาท มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 (31 ธันวาคม 2563) ดังนี้ 
  จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ 1 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 789,632,200 บาท เบิกจ่าย 
165,663,581.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.98 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 11.02 (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 32.00) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมายท่ี

รัฐบาลก าหนด 
ก. รายจ่ายประจ า 612,700,100.00 148,602,613.06 464,097,486.94 24.25 36.00 

งบบุคลากร 249,170,200.00 64,931,356.55 184,238,843.45  26.06  
งบด าเนินงาน 11,014,800.00 1,051,925.49 9,962,874.51  9.55  
งบเงินอุดหนุน 352,515,100.00 82,619,331.02 269,895,768.98 23.44  

ข. รายจ่ายลงทุน 176,932,100.00 17,060,968.00 159,871,132.00 9.64 20.00 

รวม 789,632,200.00 165,663,581.06 623,968,618.94 20.98 32.00 
 

1. รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน 612,700,100 บาท เบิกจ่าย 148,602,613.06 บาท               
คิดเป็นร้อยละ 24.25 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 11.75 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 36) 

               ๒. รายจ่ายลงทุน… 
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2. รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 176,932,100 บาท เบิกจ่าย 17,060,968.00 คิดเป็นร้อย

ละ 9.64 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 10.36 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 20.00)  

โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
แสดงเป็นกราฟ ดังนี้  

 

 
 

โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
   รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 36 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า              
ร้อยละ 36  มี 2 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 36 มี 8 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                ตามมาตรการ… 

612,700,100.0
0 

176,932,100.00 

789,632,200.0
0 

148,602,613.0
6 

17,060,968.00 

165,663,581.06 

ร้อยละ 24.25

ร้อยละ  9.64

ร้อยละ 20.98

รายจ่าย
ประจ า

รายจ่าย
ลงทุน

ภาพรวม

เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร

ที่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร์ 50.00 

2 คณะเกษตรศาสตร์ 39.90 

3 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 35.93 

4 ส านักงานอธิการบดี 24.26 

5 คณะศิลปศาสตร์ 14.27 

6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12.75 

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 12.31 

8 คณะเภสัชศาสตร์ 10.58 

9 ส านักวิทยบริการ 8.96 

10 คณะวิทยาศาสตร์ 6.05 

รวม 24.25 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 36 
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 ตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564        
ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หากหน่วยงานใดเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 จะถือว่าหน่วยงานนั้น 
ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะโอนเงินงบประมาณคืนจากหน่วยงานนั้น และจะจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นท่ีมีความจ าเป็น ต่อไป  
  ณ ไตรมาสที่  1  มีผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ า งบเงินอุดหนุน ค่าวัสดุการศึกษา จ านวน 
7,205,144.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.40 ซึ่งผลการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ า ดังนั้น จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน เร่งรัดการ
เบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการฯ ที่ก าหนด โดยมีผลการเบิกจ่าย
แยกตามคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน  แผน   ผล   คงเหลือ  
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

1 คณะเกษตรศาสตร ์    
1,910,500.00  

     
489,942.99  

    
1,420,557.01  

25.64 

2 คณะเภสัชศาสตร ์    
2,719,200.00  

     
303,011.90  

    
2,416,188.10  

11.14 

3 คณะวิทยาศาสตร ์    
4,396,700.00  

     
367,168.91  

    
4,029,531.09  

8.35 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์    
3,910,200.00  

     
498,605.92  

    
3,411,594.08  

12.75 

5 คณะศลิปศาสตร ์    
1,285,300.00  

     
216,236.10  

    
1,069,063.90  

16.82 

6 ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

     404,700.00       
145,400.00  

      
259,300.00  

35.93 

7 ส านักวิทยบริการ    
4,141,200.00  

     
371,000.00  

    
3,770,200.00  

8.96 

8 ส านักงานอธิการบด ี  
18,378,600.00  

   
4,813,778.52  

   
13,564,821.48  

26.19 

รวม  
37,146,400.00  

  
7,205,144.34  

  
29,941,255.66  

19.40 

   รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 20 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 
20  มี 1 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 20 มี 5 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ที่... 
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ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะเภสัชศาสตร์ 28.77 
2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 0.42 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 0 
4 คณะวิทยาศาสตร ์ 0 
5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 
6 ส านักงานอธิการบดี 0 

รวม 9.64 

       รายจ่ายลงทุนมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 62 รายการ ลงนามแล้ว จ านวน 47 รายการ          
ยังไม่ลงนาม จ านวน 15  รายการ วงเงิน 57,336,600 บาท โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 

  กลุ่มที่ 1 อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่ยังไม่ลงนามในสัญญามี 6 รายการ วงเงิน  37,792,900 
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 อุทยานวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ วงเงิน 300,000 บาท 
 

รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสดุ หมายเหตุ 
1. เครื่องบันทึกอุณหภูมิ  1 เครื่อง 300,000 อยู่ระหว่างส่งเอกสารให้ผู้ขายลงนาม ลงนามแล้ว เมื่อ

วันที่ 14 ม.ค. 63  

1.2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 3 รายการ วงเงิน  31,992,900 บาท     
 

รายการ วงเงิน ขั้นตอนการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1.  อาคารโภชนาการ 1 รายการ 
  
  
  
  

 15,783,900  
  
  
  
  

1. รอลงนามในสญัญา (อยู่ระหว่างส านัก
งบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ)   
2. เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2564 ส านัก
งบประมาณได้ขอข้อมูลเพิ่มเตมิในส่วนของ
ราคากลาง (BOQ) ของมหาวิทยาลัย ส าหรับ
รายการครุภณัฑ์ให้จดัส่งใบเสนอราคา จ านวน 
3 ร้าน เพ่ือประกอบการพิจารณา ซึ่งขณะนี้
วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 
ก าลังด าเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
วันท่ี 29 มกราคม  2564 
 

1 .  ก อ ง แ ผ น ง า น
ต ร ว จ ส อ บ ค ว า ม
ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ จั ด ส่ ง
เ อ ก ส า ร ใ ห้ ส า นั ก
งบประมาณภายใน 
วันท่ี 2 ก.พ. 2564  
2. ส านักงบประมาณ
ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ
ภายในวันที่ 19 ก.พ. 
2564  
3. คาดว่าจะลงนาม
ภายในวันที่  5 มี .ค. 
2564 

2.  เครื่องเอกซเรย์ฟันนอกช่องปาก 
1 ชุด 

1,550,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ต่อผู้บริหาร 

1. ประกาศเชิญชวน 
วันที่ 28 ม.ค. 2564 
(7 วันท าการ) 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 20 
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รายการ วงเงิน ขั้นตอนการด าเนินงาน หมายเหตุ 

2. ก า ห น ด วั น เ ส น อ
ราค า  วั นที่  8  ก .พ . 
2564  
3. รายงานผลการ
พิจารณา/ประกาศผู้
ชนะ วันท่ี 18 ก.พ. 
2564 
๔. เนื่องจากมีผู้ เสนอ
ราคารายเดียว   ตาม
ระเบียบพัสดุฯ ยกเว้น
การอุทธรณ์ สามารถ
เรียกท าสัญญาได้เลย  
๕. คาดว่าจะลงนามใน
สัญญา วันที่ 25 ก.พ.  
2564 

3. ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า 1 ชุด 14,659,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบคุณลักษณะ
เฉพาะครุภัณฑ์ต่อผู้บริหาร 

1. ประกาศเผยแพร่
ร่าง TOR ก าหนดวันท่ี 
1 ก.พ. 2564 
2. ประกาศเชิญชวน
วันท่ี 8ก.พ. 2564 
(12 วันท าการ) 
3. ก าหนดวันเสนอ
ราคา วันท่ี 1 มี.ค. 
2564 
4. รายงานแผลการ
พิจารณา/ประกาศผู้
ชนะวันท่ี 4 มี.ค. 
2564 
5. รออุทธรณ์ 7 วัน 
ครบก าหนดวันท่ี 12 
มี.ค. 2564 

6. คาดว่าจะลงนามใน
วันท่ี 22  มี.ค. 2564 

 

1.3 ส านักงานอธิการบดี   จ านวน 2 รายการ   วงเงิน 5,500,000 บาท 
รายการ วงเงิน ขั้นตอนทางพัสดุ หมายเหตุ 

1. ปรับปรุงกลุ่มอาคารเรียนรวม 1 
รายการ 
  

   
3,000,000   

รอลงนาม 
  

ลงนามแล้ว เมื่อวันท่ี 
27 ม.ค. 2564 

2. ก่อสร้างขยายแนวสายสัญญาณไฟ
เบอร์ออฟติก 1 รายการ 

   
2,500,000  

ด าเนินการทางด้านพัสดุ ครั้งที่ 1 ผู้มายื่นเสนอ
ราคาไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด จึงยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง และได้ด าเนินการทางพัสดุครั้ง
ที่ 2  

ลงนามแล้ว เมื่อวันท่ี 
16 ก.พ. 2564 
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  กลุ่มที่ 2 ยังไม่ด าเนินการทางด้านพัสดุมี 9 รายการ วงเงิน  19,543,700  บาท ซึ่งเป็นรายการของโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

รายการ วงเงิน สถานะ (ณ วันที่ 15 ก.พ. 2564) 
1. เครื่องตรวจสอบตะเข็บกระป๋อง 1 เครื่อง 60,000 อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 
2. อ่างล้างเคร่ืองมืออุปกรณ์และวัตถุดิบ 1 ชุด 70,000 ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2564 
3. เครื่องแช่แข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครื่อง 408,900 อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ 
4. เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง 9,481,000 อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ 
5. เครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครื่อง 450,000 อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ครุภัณฑ์ 
6. เครื่องท าแห้งแบบลูกกลิ้ง 1 เครื่อง 705,000 1.  อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวน วันที่ 2 ก.พ. 2564 

2.  ก าหนดวันเสนอราคา 18 ก.พ. 2564 
3.  รายงานผลการพิจารณา/ประกาศผู้ชนะ วันที่ 25  

ก.พ. 2564 
4. รออุทธรณ์ 7 วัน ครบก าหนดวันที่ 9 มี.ค. 2564 
5. คาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในวันที่  16 มี.ค. 

2564 
7. เครื่องท าแห้งแบบแช่แข็งระเหิด 1 เครื่อง 4,535,000 1. อยู่ระหว่างประกาศเผยแพร่ร่างขอบเขตงาน 

(TOR)  ครบก าหนดวันที่ 16 ก.พ. 2564  
2. ประกาศเชิญชวน วนัที่ 22 ก.พ. 2564 
3. ก าหนดวันเสนอราคา วันที่ 4 ม.ีค. 2564 
4. รายงานผลการพิจารณา/ประกาศผู้ชนะ วนัที่ 10 

มี.ค. 2564 
5. รออุทธรณ์ 7 วัน ครบก าหนด 19 มี.ค. 2564 
6. คาดว่าจะลงนามในสัญญา วันที ่26 มี.ค. 2564 

8. เครื่องท าแห้งแบบฟูอิดไดซ์เบด 1 เครื่อง 3,100,000 อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

9. เครื่องบรรจุสุญญากาศและเติมแก๊ส 1 เครื่อง 733,800 อยู่ระหว่างจัดท ารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ 

 ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 ร้อยละ 32 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า
ร้อยละ 32 มี 2 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 32  มี 8 หน่วยงาน  ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะพยาบาลศาสตร ์ 50.00 
2 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 35.93 
3 คณะเภสัชศาสตร์ 27.92 
4 ส านักงานอธิการบด ี 22.69 
5 คณะเกษตรศาสตร์ 15.19 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 32  
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ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
6 คณะศิลปศาสตร ์ 14.27 
7 ส านักวิทยบริการ 8.96 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8.73 
9 คณะวิทยาศาสตร ์ 4.75 

10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 1.57 
รวม 20.98 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ ดังนี้  
1. รายจ่ายประจ า มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนที่ก าหนดมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเบิกจ่ายงบเงิน

อุดหนุน ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษามีการเบิกจ่ายค่อนข้างต่ า ท าให้การเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
ดังนั้น จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน เร่งด าเนินการเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในไตรมาสที่ 2  

2. รายจ่ายลงทุน ตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ก าหนดให้งบลงทุนลงนามครบทุกรายการภายในไตรมาส
ที่ 1 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นมีรายการที่ยังไม่ลงนาม จ านวน 15 รายการ วงเงิน 57,336,600 บาท ดังนั้น จึงขอให้
คณะ/หน่วยงาน เร่งด าเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในไตรมาสที่ 2 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 3 
รายการ วงเงิน 29,675,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2564  ดังนี้ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ส านักงานอธิการบด ี 1. ตาชั่ง 150 กิโลกรัม   165,000 เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2564 

2. อาคารโรงงานต้นแบบ 
Pilot plant  
  

24,920,000 1. สัญญาสิน้สุดวนัที่ 15 เม.ย. 
2564 (ก าหนดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 10 
งวด) 
2. คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 4-10 
3. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2564  
เบิกจ่ายงวดที่ 4 จ านวน 
3,560,000 บาท  
4. ก าหนดตรวจรับงานงวดที่ 5 วันที่ 
18 ก.พ. 2564 
5. ก าหนดตรวจรับงานงวดที่ 6 วันที่  
27 ก.พ. 2564  

3. โครงการก่อสร้างลาน
และอาคารอเนกประสงค์  

4,590,000 1. สัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค. 2563 
( ก าหนด เบิ กจ่ า ยทั้ ง สิ้ น  6  งวด ) 
2. คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย งวดที่ 2-6 
3. ก าหนดตรวจรับงานงวดที่  2-3 
วันที่ 25 ก.พ. 2564 

 
 

                 จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่  1                                  
(31 ธันวาคม 2563) 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างรายการก่อสร้างต่างๆ อย่าง               

ใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการเบิกจ่ายค่างวดงานและการบริหารสัญญา รวมทั้งเพ่ือไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งกันในภายหลัง
หากรายการก่อสร้างต่างๆ ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่สัญญาก าหนด 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นตัวชี้วัดหนึ่ง
ในค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และน าผลการด าเนินงานมาประกอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

      ๔.๑.๑.๘  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
     รายจ่ายเพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
     กรณีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8,399,100 บาท เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความจ าเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์
การศึกษา ครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ิมเติม ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน ห้องน้ านักศึกษา ที่ช ารุดเสียหายให้มีสภาพพร้อมใช้
งาน และจ้างออกแบบปรับปรุงห้องเรียนพ้ืนที่ให้บริการภายในอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยขอใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

1. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาเพ่ิมเติม จ านวน 2,333,400 บาท  
2. จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานเพ่ิมเติม จ านวน  410,300 บาท 
3. โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2,766,400 บาท แบ่งเป็น 2 รายการ

จ่าย ได้แก่ 
3.1 ปรับปรุงห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2,660,000 บาท 
3.2  ค่าออกแบบ-โครงการปรับปรุงห้องเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 106,400 บาท 

4. โครงการปรับปรุงห้องน้ านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 2,769,000 บาท 
5. ค่าออกแบบปรับปรุงพื้นที่ให้บริการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 120,000 บาท 
รวมงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 8,399,100 บาท 
 

ส าหรับค่าออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 120,000 บาท นั้น เนื่องด้วยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เงินรายได้ เพ่ือด าเนินโครงการปรับปรุง
พ้ืนที่ให้บริการคณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3,000,000 บาท ซึ่งคณะฯ คาดว่าจะประมาณค่าก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติ
เพ่ือเป็นค่าออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการฯ แต่เนื่องจากรายละเอียดของงานด้านสถาปัตยกรรมมีรายละเอี ยด
ค่อนข้างมาก ท าให้ไม่สามารถให้ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมด าเนินการได้ คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงมี 
 

         ความจ าเป็น... 
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ความจ าเป็นต้องจ่ายผู้ออกแบบเฉพาะจากหน่วยงานภายนอกเพ่ือด าเนินการค่าออกแบบปรับปรุงพ้ืนที่ให้บริการ
ดังกล่าว จึงท าให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ต้องขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมเพ่ิมเติมกลางปี 
 ในการนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติใช้ เงินรายได้เหลือสะสม ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2564 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ส าหรับการเรียนการสอนประจ าภาควิชา ส านักงาน และปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน 
ห้องน้ า พ้ืนที่ ให้บริการภายในอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้มีสภาพพร้อม ใช้ งาน เป็นจ านวนทั้ งสิ้ น                           
8,399,100 บาท  โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แนบเอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่าย
สะสม ประกอบด้วย รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรายการครุภัณฑ์ ใบเสนอราคาจ านวน 2-3 ร้าน แบบรูปและแบบสรุป
ราคากลางงานก่อสร้างอาคาร แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อมูลเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม โดยการขอใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสมดังกล่าว ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 24/2563 เมื่อวันที่ 29 
ธันวาคม 2563 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ตรวจสอบกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 และเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเบื้องต้นสามารถสรุป
รายละเอียดพร้อมข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ ประเภทงานสถาปัตยกรรม รายการออกแบบขนาด 
โครงการไม่ถึง 50 ล้านบาท ลักษณะไม่ซับซ้อน มีอัตราค่าจ้างไม่เกินร้อยละ 4.5 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง โดย
ค่าออกบแบบโครงการปรับปรุงห้องเรียน และพ้ืนที่ให้บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ นั้น ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างที่
ก าหนด (ร้อยละ 4 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง) 

2. รายการครุภัณฑ์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ จ านวน 20 รายการ มีรายการครุภัณฑ์ จ านวน 2 
รายการ มีราคาต่ ากว่าและสูงกว่าเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ ดังนี้ 

2.1. รายการกล้องจุลทรรศน์ราคาที่คณะฯ เสนอสูงกว่าเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ 
เนื่องจากมีคุณลักษณะมากกว่าเกณฑ์ราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด ดังนี้ 

2.1.1 เลนส์ตามีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 10 เท่า 1 คู่ (EW10X/20 mm)  
2.1.2 กระบอกตาสามารถปรับระยะห่างระหว่างตาในช่วงแคบสุดได้ ไม่น้อยกว่า                  

55 มิลลิเมตร และในช่วงกว้างสุดได้ไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร  
2.1.3 เลนส์ทั้งหมดเคลือบสารปล้องกันเชื้อรา  
2.1.4 แท่นวางวัตถุเป็นชนิดสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ชั้นฐานยึดติดกับตัวกล้อง มีขนาดไม่น้อยกว่า 

140 x 140 มิลลิเมตร ส่วนชั้นบนเป็นชั้นที่ปรับเลื่อนได้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 75 (แนวนอน) x 50 (แนวตั้ง) มิลลิเมตร  
2.1.5 ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  

ดังนั้น จึงท าให้รายการกล้องจุลทรรศน์ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอ มีราคาสูงกว่าเกณฑ์ราคากลาง
มาตรฐานครุภัณฑ์ 

2.2 รายการ Smart TV 55 นิ้ว ราคาที่คณะฯ เสนอต่ ากว่าเกณฑ์ราคากลาง แต่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์บัญชีราคากลางมาตรฐานครุภัณฑ์ก าหนด 

ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากอธิการบดี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามบันทึกข้อความคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ที่ อว 0604.8/1753 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแบบเสนอ
โครงการประกอบการเสนอขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดังนี้ 
 
 

                     ตารางท่ี 1...
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ตารางท่ี 1 รายละเอียดความต้องการครุภัณฑ์ ปรับปรุงซ่อมแซม และจ้างออกแบบ โดยใช้เงินรายได้สะสมอยู่ที่มหาวิทยาลัย ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
     (ปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564) 

ล าดับ
ที ่

รายการค่าใชจ้่าย จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน
(บาท) 

ประเภทความ
ต้องการ 

เหตุผลความจ าเป็น แหล่งงบประมาณ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(1) (2) (3) (4) (5) (3)*(5)=(6) (7) (8) (9) (10) 
1 หม้อนึ่งไอน้ าแรงดัน 

(Autoclave) 
1 ชุด 190,000 190,000  ทดแทน วศ.

0546-04-
001.3-45 

          เพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน
รายวิชา 1303 202 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1303 491 โครงงาน
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1304 262 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาส าหรับวิศวกร 1304 491 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี และชีวภาพ 2 และรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (200 คน) 

เ งินรายได้คงเหลือ
ส ะ ส ม อ ยู่
มหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
ก า ร ส ส อ น แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงาน 

2 กล้องจุลทรรศน ์ 2 เครื่อง 76,950 153,900  ทดแทน 1 
เครื่อง วศ.056-
04-001.4-45 
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 1 
เครื่อง 

         เพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน
รายวิชา 1303 202 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1304 262 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาส าหรับวิศวกร1304 203 ปฏิบัติการเคมี
ส าหรับวิศวกรเคมี และชีวภาพ 1304 491 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี และชีวภาพ 2 1304 202 ปฏิบัติการ
เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1303 491 
โครงงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม  และรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (200 คน) 

3 เครื่องวัดออกซิเจนในน้ า 
(DO meter) 

4 ชุด 9,100 36,400  เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

         เพื่อการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน
รายวิชา 1304 202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรรม
สิ่ งแวดล้อม 1303 491 โครงงานวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม และรายวิชาวิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษา
บัณฑิตศึกษา (100 คน) 

4 เครื่องดูดจา่ยสารละลาย
ชนิดกดปั๊ม (Dispens 
Mate Bottle Top 
Dispenser) 

3 เครื่อง 5,900 17,700  เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

          การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในรายวิชา 
1303 202 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม 1304 262 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ
วิศวกร1304 203 ปฏิบัติการเคมีส าหรับวิศวกรเคมี 
และชีวภาพ 1304 491 โครงงานวิศวกรรมเคมี และ
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ล าดับ
ที ่

รายการค่าใชจ้่าย จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน
(บาท) 

ประเภทความ
ต้องการ 

เหตุผลความจ าเป็น แหล่งงบประมาณ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(1) (2) (3) (4) (5) (3)*(5)=(6) (7) (8) (9) (10) 

ชีวภาพ 2 1304 202 ปฏิบัติการเคมีส าหรับ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1303 491 โครงงาน
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และรายวิชาวิทยานิพนธ์ส าหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา (200 คน) 

5 เครื่องวิเคราะห์คณุภาพ
น้ า 

1 เครื่อง 15,600 15,600  เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

          ใช้ส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ในรายวิชา 1303 202 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1304 262 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาส าหรับวิศวกร1304 203 ปฏิบัติการเคมี
ส าหรับวิศวกรเคมี และชีวภาพ 1304 491 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี และชีวภาพ 2 1304 202 ปฏิบัติการ
เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1303 491 
โครงงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม  และรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (200 คน) 

6 อ่างน้ าควบคุมอุณหภมู ิ 1 เครื่อง 83,200 83,200  เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

          ใช้ส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ในรายวิชา 1303 202 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับ
วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1304 262 ปฏิบัติการ
ชีววิทยาส าหรับวิศวกร1304 203 ปฏิบัติการเคมี
ส าหรับวิศวกรเคมี และชีวภาพ 1304 491 โครงงาน
วิศวกรรมเคมี และชีวภาพ 2 1304 202 ปฏิบัติการ
เคมีส าหรับวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม 1303 491 
โครงงานวิศวกรรมสิ่ งแวดล้ อม  และรายวิ ช า
วิทยานิพนธ์ส าหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (200 คน) 

7 ชุดสาธิตการเร่งของ
เกียร ์

1 ชุด 500,000 500,000 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  

          ใช้ส าหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
ประกอบชุดปฏิบัติการส าหรับประกอบการเรียนการ
สอนรายวิชา 1301 350 วิศวกรรมยานยนต์ จ านวน 
150 คน และรายวิชา 1301 351 เครื่องยนต์
สันดาปภายใน จ านวน 100 คน 

8 ชุดครุภณัฑ์การสื่อสาร
ความถี่วิทย ุ

1 ชุด 500,000 500,000  เพิ่มผลผลติใหม ่            เป็นครุภัณฑ์ประกอบส าหรับการเรียนการ
สอนกลุ่มวิชาไฟฟ้าสื่อสารระดับปริญญาตรีและระดับ
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ล าดับ
ที ่

รายการค่าใชจ้่าย จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน
(บาท) 

ประเภทความ
ต้องการ 

เหตุผลความจ าเป็น แหล่งงบประมาณ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(1) (2) (3) (4) (5) (3)*(5)=(6) (7) (8) (9) (10) 

บัณฑิตศึกษา จ านวนนักศึกษาใหม่ 40 คนต่อหนึ่งปี
การศึกษา รวมนักศึกษา 200 คน ในระบบสนับสนุน
ก า รสอนแบ บปกติ แ ละอ อน ไลน์  ก า รพัฒน า
ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน TABEE 

9 ชุดจ าลองเสมือนจริง 
(Virtual Reality) 

10 ชุด 21,000 210,000 เพิ่มผลผลิตใหม ่            เป็นครุภัณฑ์ที่ใช้ส าหรับพัฒนานักศึกษาให้มี
ทักษะในศตวรรษที่ 21 ในรายวิชา 1302-206 
Computer programming for Engineer วิ ช า 
1 3 0 2 - 4 2 2  Simulation จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่
เกี่ยวข้อง 180 คน/ปี 

10 เครื่องช่ังดิจิตอลทศนิยม 
3 ต าแหน่ง 

1 เครื่อง 20,400 20,400 เพิ่มผลผลิตใหม ่           ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 1302 
208 metallurgy engineering มีการชั่งตวงสารเคมี
ที่เป็นผง ซ่ึงมีความละเอียดในระดับ 2 ถึง 3 ต าแหน่ง 
จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 

11 เครื่องช่ังดิจิตอลทศนิยม 
2 ต าแหน่ง 

1 เครื่อง 4,300 4,300 เพิ่มผลผลิตใหม ่           ใช้ส าหรับการเรียนการสอนรายวิชา 1302 
208 metallurgy engineering มีการชั่งตวงสารเคมี
ที่เป็นผง ซ่ึงมีความละเอียดในระดับ 2 ถึง 3 ต าแหน่ง 
จึงมีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียด 

12 Smart TV 55 นิ้ว 4 เครื่อง 15,500 62,000 เพิ่มผลผลิตใหม ่          เนื่องจากสถานการณ์โควิด มีมาตรการเว้น
ระยะห่าง จ าเป็นต้องมีทีวี เพื่อการสอนปฏิบัติรูปแบบ
ใหม่ โดยผู้สอนจะเปิดสื่อการสอนกรรมวิธีการปฏิบัติ 
ไว้ให้นักศึกษาดูซ้ า ๆ และปฏิบัติตาม เว้นระยะห่าง
และการสัมผัส และเพื่อใช้ในการประกอบการสอน
ทฤษฎี 1303102,1302409,1302404 ทั้งนี้ 
ทีวีมีความคงทนกว่าโปรเจคเตอร์ 

13 เครื่องพิมพ์ 3 มิติ 1 เครื่อง 10,900 10,900 เพิ่มผลผลิตใหม ่           ใช้ส าหรับการเรียนการการสอนภาคทฤษฎี
และปฏิบัติการ รายวิชา อัตโนมัติอุตสาหกรรม 
1302409,ปฏิบัติการการผลิต เพื่อเตรียมพร้อม
นักศึกษาเข้าสู่ยุคแห่งการใช้หุ่นยนต์ควบคุมการผลิต
และสนองนโยบายไทยแลนด์  4.0 น าไปสร้า ง
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ล าดับ
ที ่

รายการค่าใชจ้่าย จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน
(บาท) 

ประเภทความ
ต้องการ 

เหตุผลความจ าเป็น แหล่งงบประมาณ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(1) (2) (3) (4) (5) (3)*(5)=(6) (7) (8) (9) (10) 

นวัตกรรม ผลงานทางวิชา โปรเจค งานวิจัย ส าหรับ
อาจารย์และผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ และเพื่อใช้เป็น
ชุดปฏิบัติการในการฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้
ให้กับบุคคลภายนอก 

14 ตู้เช่ือมไฟฟ้า 1 ตู้ 27,000 27,000 เพิ่มผลผลิตใหม ่           ใ ช้ ส า ห รั บ ก า ร เ รี ย น ก า รก า ร ร า ย วิ ช า 
1302308 Manufacturing Laboratory ปฏิบัติการ
งานผลิต ในฐานกระบวนการเชื่อมไฟฟ้า มีความ
จ าเป็นต้องใช้เนื่องจากมีเพียงเครื่องเดียวไม่เพียงพอ
ต่อจ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียน 

15 สว่านไขควง 1 เครื่อง 9,000 9,000 เพิ่มผลผลิตใหม ่            ใช้ ส า ห รั บก า ร เ รี ยนก า รก า รร าย วิ ช า 
1302308 Manufacturing Laboratory ปฏิบัติการ
งานผลิต เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานในการ
ท าโปรเจคของนักศึกษา 

16 เครื่องทดสอบแรงอัด
คอนกรีตแบบอัตโนมัติ
ขนาด 2,000kN 

1 เครื่อง 468,000 468,000  เพิ่มผลผลติใหม ่            ใช้ ส า ห รั บก า ร เ รี ยนก า รก า รร าย วิ ช า 
Construction Materials Lab./100 คน 

17 รถลากพาเลทแบบใช้มือ 
รับน้ าหนักได้ไม่ต่ ากว่า 
2,000 kg 

1 ชุด 10,000 10,000  เพิ่มผลผลติใหม ่            ใช้ ส า ห รั บก า ร เ รี ยนก า รก า รร าย วิ ช า 
Structure Laboratory/100 คน 

18 เครนยกเครื่อง 2 ตัน 1 ชุด 15,000 15,000  เพิ่มผลผลติใหม ่            ใช้ ส า ห รั บก า ร เ รี ยนก า รก า รร าย วิ ช า 
Structure Laboratory/100 คน 
 

19 โต๊ะโรงอาหาร 20 ตัว 6,000 120,000  เพิ่มผลผลติใหม ่            เพื่อให้บริการส าหรับนักศึกษา อาจารย์  
บุคลากรในบริเวณกลุ่มอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เนื่องจากมีการก่อสร้างอาคารโรงอาหารใหม่ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แต่ยังไม่มีครุภัณฑ์ประกอบ
อาคาร 



52 
 

ล าดับ
ที ่

รายการค่าใชจ้่าย จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน
(บาท) 

ประเภทความ
ต้องการ 

เหตุผลความจ าเป็น แหล่งงบประมาณ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(1) (2) (3) (4) (5) (3)*(5)=(6) (7) (8) (9) (10) 
20 ชุดกล้องวงจรปิด 1 ชุด 290,300 290,300 เพิ่มผลผลิตใหม ่            เพื่อปกป้องชีวิต และทรัพย์สินของนักศึกษา 

อาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงอาจ
ระงับเหตุเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียได้  โดยเป็นระบบที่
สามารถเชื่อมต่อกับระบบการรักษาความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัย 

21 ปรับปรุงห้องเรียน 
EN6201-6204 (4 
ห้อง) 

4 งาน 665,000 2,660,000 -          เพื่อให้บริการในการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสาขา
อื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงปัจจุบันมีสภาพช ารุด 
บางส่วนไม่สามารถใช้การได้ เนื่องจากมีการใช้งาน
อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เปิดเรียน อีกทั้ง ระบบ
ประกอบห้องเรียน ไมโครโฟน โต๊ะ และเก้าอี้ ไม่
เพียงพอ จึงควรมีการปรับปรุงซ่อมแซม และจัดซ้ือ 
จัดหาเพิ่มเติมให้เพียงพอรองรับกับจ านวนนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 3,000 คน 

(2) เพื่อก่อสร้าง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่ง
ปลูกสร้างอื่นหรือจัดซ้ือที่ดิน 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง
กับการด าเนินการดังกล่าว 
แ ล ะ ซ่ อ ม แ ซ ม ค รุ ภั ณ ฑ์             
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

22 ค่าออกแบบ-โครงการ
ปรับปรุงห้องเรียน คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ 

1 งาน 106,400 106,400 - 

23 ปรับปรุงห้องน้ า
นักศึกษา อาคาร EN6 
(10 ห้อง) 

10 งาน 276,900 2,769,000 -         เพื่อ ให้บริการส าหรับนัก ศึกษา อาจารย์  
บุคลากร ผู้ปกครอง และผู้เข้ามาติดต่อราชการ  ใน
บริเวณอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ (EN6) ซ่ึง
ปัจจุบันมีสภาพช ารุด และมีกลิ่นไม่พึงประสงค์
ตลอดเวลา อีกทั้ งระบบท่อส่งน้ าช าระล้าง และ
สุขภัณฑ์ในห้องน้ าซ่ึงมีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี
เกิดการช ารุด รั่วซึมส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานเป็นอย่าง
มาก และในช่วงระยะเวลาจัดงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมีผู้ปกครอง และญาติบัณฑิตมาใช้บริการ
เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปัญหาจ านวนห้องน้ าไม่
เพียงพอ จึงควรปรับปรุง ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  

24 ค่าออกแบบ-โครงการ
ปรับปรุงพื้นที่บริการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์

1 งาน 120,000 120,000 -         เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้บริการอาคารเรียนรวม 
(EN6) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงประกอบไปด้วยส่วน
ที่ให้บริการส าหรับนักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อ
ราชการของภาควิชาให้สามารถติดต่อได้อย่างสะดวกมี
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ล าดับ
ที ่

รายการค่าใชจ้่าย จ านวน หน่วยนับ ราคาหน่วย จ านวนเงิน
(บาท) 

ประเภทความ
ต้องการ 

เหตุผลความจ าเป็น แหล่งงบประมาณ ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการเงิน
และทรัพย์สิน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
(1) (2) (3) (4) (5) (3)*(5)=(6) (7) (8) (9) (10) 

ที่นั่งพักรอการติดต่อประสานงานให้บริการ อีกทั้ง ยัง
มีการปรับปรุงเพิ่มจ านวนห้องประชุมภายในอาคาร
ส านักงานเลขานุการ จ านวน 2 ห้อง ประกอบด้วย 
ห้องประชุมขนาดเล็กรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่
น้อยกว่า  30 คน และห้องประชุมใหญ่รองรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ไม่น้อยกว่า 70 คน  ซ่ึงแต่เดิมไม่
เพียงพอต่อการใช้งานส าหรับการประชุมของคณะฯ 
(เดิมมี 2 ห้อง) และปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อเป็น
ห้องรับรองแขกแก่ผู้มีอุปการะคุณ และวิทยากรจาก
หน่วยงานภายนอก ทั้ งนี้  ในภาพรวมของการ
ด า เนินงานโครงการปรับปรุงพื้ นที่อาคารคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ภายใต้ "โครงการปรับปรุงพื้นที่
บริการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ " เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้กับนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต 
และผู้มาติดต่อราชการของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
และเป็นการสร้ า งภาพลั กษณ์ที่ ดี ให้ เกิดความ
ประทับใจส าหรับผู้มาติดต่อราชการ (เป็นข้อมูลที่
เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ ทางคณะฯ มิได้เก็บสถิติหรือมาจาก
แบบส ารวจ) 

รวมงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 8,399,100.
- 

    

 

หมายเหตุ :  
ค าอธิบายเพ่ิมเติม  ประเภทความต้องการ กรณีเพ่ิมประสิทธิภาพ เนื่องจากเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของโรงงานและสถานประกอบการมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้มี

ความทันสมัย สะดวก และรวดเร็วต่อการท างาน จึงควรจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ที่รองรับกับการปฏิบัติงานและเป็นวิศวกรในอนาคต กอปรกับเป็นความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่ต้องการให้บัณฑิตมีความ
พร้อมและความช านาญในการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และครุภัณฑ์ กรณีเพ่ิมผลผลิตใหม่ เนื่องจากไม่มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ส าหรับการเรียนการสอน และมีความจ าเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่
ต้องการ จึงควรจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ใหม่ที่รองรับกับการใช้ส าหรับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน 
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จากการศึกษาความพึงพอของใจบัณฑิตต่อคุณภาพหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่
ต้องการให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดหาครุภัณฑ์การเรียนการสอน พัฒนาห้องปฏิบัติการให้มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม ทันสมัย 
เพียงพอต่อนักศึกษา รวมทั้ง ปรับปรุงบริเวณ อาคาร พ้ืนที่ให้บริการภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
ตามโครงสร้างที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อนักศึกษา และผู้ปกครอง ให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน อีกทั้ง ท าให้ผู้มาติดต่อราชการเกิดความพึงพอใจที่ใช้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้คณะวิศวกรรมศาสตร์
บริหารงานงาน และจัดการเรียนการสอนเป็นให้ตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น                                     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ และปรับปรุง 
พื้นที่ ให้บริการภายในอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้ มีสภาพพร้อมใช้งาน เป็นจ านวนทั้ งสิ้ น                           
8,399,100 บาท 

ทั้งนี้ กองแผนงานได้ประสานงานกับงานบัญชี กองคลัง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
บัญชีเงินฝากส่วนกลาง - กองคลัง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งงานบัญชี กองคลัง                   
ได้ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบว่า เงินรับฝากคณะวิศวกรรมศาสตร์มีงบประมาณทั้งสิ้น 177 ,044,219.23 บาท               
ตามบันทึกข้อความ งานบัญชี กองคลัง ที่ อว 0604.3/0468 ลงวันที่ 27 มกราคม 2564  

ดังนั้น จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้เงินรายได้
เหลือจ่ายสะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจ านวน 8,399,100 บาท  เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ใช้ส าหรับการเรียนการสอน
ประจ าภาควิชา ส านักงาน และปรับปรุ งซ่อมแซมห้องเรียน ห้องน้ า  พ้ืนที่ ให้บริการภายในอาคารของ                                           
คณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เ พ่ือพิจารณา  อนุมัติการใช้ เงินรายได้ เหลือจ่ายสะสม                   
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นจ านวนทั้งสิ้น 8,399,100 บาท 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

     ๔.๑.๑.๙  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณี ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
         ผู้ อ าน วยการกองแผนงาน   น า เสนอที่ ป ระชุ ม เ พ่ื อ พิ จา รณา                          
ด้วย ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) ขอความอนุเคราะห์ใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครื่อง
คอมพิวเตอร์ และสถานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 8 เมษายน 2564  โดยในการด าเนินงานมีค่าใช้จ่าย  เป็นจ านวน 
648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) (ตามใบเสนอราคาค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่าย เครื่อง
คอมพิวเตอร์) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มอบหมายให้ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ดูแลและรับผิดชอบการ
ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, เครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งสถานที่ในการด าเนินการจัดการสอบวัดความรู้ความสามารถ
ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 8 เมษายน 2564 แต่เนื่องจาก
งบประมาณที่จะด าเนินการจัดการสอบฯ จ านวน 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนจะส่งมอบงบประมาณให้กับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จ ซึ่งอยู่ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงใคร่ขออนุมัติ
ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ เพ่ิมเติม เป็นจ านวนเงิน 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)             
เพ่ือให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต, เครื่องคอมพิวเตอร์ และสถานที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการด าเนินการ 
 

       สอบวัดความรู้... 
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สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 8 เมษายน 
2564 

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  ข้อ 23                          
ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจา รณา
รวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม เป็นจ านวน 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามตาราง
สรุปได้ดังนี้ 
 

คณะ/
หน่วยงาน 

หมวดรายจ่าย ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1 .  ส า นั ก
คอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 
 

เงินอุดหนุนทั่วไป 
-  ค่ า ใช้จ่ ายเงิน
อุดหนุน 

โครงการบริการ
สนามสอบวัดความรู้
ทั่วไปด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์           
e-Exam ส านักงาน 
ก.พ. ประจ าปี 
2564 

เนื่องด้วยส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน  จักด าเนินการจัดการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                   
(e-Exam) ประจ าปี 2564 จึงขอความอนุเคราะห์
ใช้บริการ เครื อข่ ายอินเตอร์ เน็ต , เครื่ อง
คอมพิวเตอร์  และสถานที่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 3 - 8 เมษายน 2564 
เพ่ือด าเนินการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ประจ าปี 
2564  โดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเครือข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ตามใบเสนอราคา เป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 648,000 บาท  

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพล
เรื อนจะส่ งมอบงบประมาณให้ กับ ส านั ก
คอมพิวเตอร์ และเครื อข่ าย มหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี เมื่อด าเนินงานแล้วเสร็จ  ซึ่งอยู่
ภายในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ในการนี้ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงิน
รายได้ เพ่ิมเติม   เป็นจ านวนเงิน 648,000 บาท 
เพ่ือให้บริการเครือข่ ายอินทราเน็ต, เครื่อง
คอมพิวเตอร์  และสถานที่ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการด าเนินการสอบวัดความรู้
ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์                       
(e-Exam) ประจ าปี 2564 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ได้รับความเห็นชอบ
ปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม จาก
อธิการบดี เมื่อวันที่ 28  มกราคม 64 ตาม

648,000 
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คณะ/
หน่วยงาน 

หมวดรายจ่าย ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
บันทึกข้อความที่ อว 0604.12/136 ลง
วันที่ 20 มกราคาม 2564 และที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2564 (วาระพิเศษ)                    
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564  
 

รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 648,000 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ิมเติม ให้กับส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ในโครงการบริการสนามสอบวัด
ความรู้ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam ส านักงาน ก.พ. ประจ าปี 2564 รหัสกิจกรรม 010000100028 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 648,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
 

  มติที่ประชุม  อนุมัติ 
        
            ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   

 ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
        และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
        ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 

       ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่  9.2 การบริหารงาน  ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงิน
งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือป้องกันการทุจริต)                 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี (OKRs) และแผนปฏิบัติ
ราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓                                
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 

กองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนฯ ที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และจัดประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เพ่ือประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้ ดังนี้  

 
 
 

                  ๑. แผนยุทธศาสตร์… 
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1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 256๓ - 256๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4                

มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 27 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
ตัวช้ีวัด ที่มีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 16 59.26 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 2 7.41 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 9 33.33 

รวม 27 100.00 
 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังสรุปในแผนภูมิที่ 1 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนกความส าเร็จต่อการบรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้ 

 

1. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 16 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 59.26 

2 ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76 - 99 มีจ านวน 2 ตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงน้อย 
3. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75 มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด   

ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               วิสัยทัศน์... 
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แผนภูมิที่ 1 สรุปผลการประเมินผล การด าเนนิงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 256๓ - 256๗ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

             กรณีที่ 1... 

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม 
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 กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง หรือมีผลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายเพียง ร้อยละ 75 และต่ ากว่า มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียดมีดังนี้ 
 

1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการภายในระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 
20.00% ผล: ร้อยละ 13.23% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
ปัญหาอุปสรรค 

 1. ขาดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหลักสูตรกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดย่อม
และผู้ประกอบการ  

 2. กฎ ระเบียบไม่สนับสนุนให้จัดตั้งบริษัทจ าลอง 
 3. ขาดสถานปฏิบัติงานให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติในมหาวิทยาลัย 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. สร้างเครือข่าย ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน วิสาหกิจขนาดย่อมและผู้ประกอบการ  
2. สนับสนุนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับสถานประกอบการโดยเรียนรู้จาก

ประสบการณ์จริงเพ่ือเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการ 
3. ปรับปรุงแก้ไขกูฏ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทจ าลองใน

มหาวิทยาลัย 
4. สร้างสถานปฏิบัติงานหรือบริษัทจ าลองให้นักศึกษาทดลองปฏิบัติในมหาวิทยาลัย 

 

 1.2 รายได้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย: 3 ล้านบาท ผล: 1,021,592 ล้าน
บาท (ตัวชี้วัดใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในทางพาณิชย์ยังมีน้อย และต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม 
2. สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ขอใช้สิทธิ์ไปแล้วท าการตลาดได้น้อย รวมทั้งเอกชน

ที่ร่วมตกลงไว้มีการชะลอการตัดสินใจ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
2. สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเพ่ิมช่องทางในการให้สิทธิ์แก่ภาคเอกชนอุตสาหกรรม 
 

1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น ค่าเป้าหมาย: 5,000 บาท 
ผล: 2,250 บาท (ตัวชี้วัดใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายไปยังหน่วยงานย่อยที่ไม่สอดคล้องกับแผน 
2. ยากต่อการเก็บข้อมูล และความไม่ต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส       

โคโรน่า 2019 สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือ และการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 
3. โครงการปรับแผนการด าเนินงาน เพ่ือให้เหมาะกับสถานการณ์โรคระบาดท าให้ไม่เอ้ือต่อการเพ่ิมรายได้

ของผู้ร่วมโครงการ  
4. งบประมาณสนับสนุนโครงการบริการวิชาการลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ก าหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด 
           2. พัฒนา… 
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2. พัฒนาระบบในการติดตามข้อมูลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ให้ครอบคลุมทุกแหล่ง
งบประมาณ 

* ในปีงบประมาณ 2564 ปรับลดค่าเป้าหมายในการด าเนินการจาก 6,000 บาทต่อเดือน เป็น 5,000 บาท
ต่อเดือน 

 

1.4 ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00% ผล: ร้อยละ 
56.43% (ตัวชี้วัดใหม่) 
 ปัญหาอุปสรรค 

 1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้โครงการส่วนหนึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน 
 แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

 1. ปรับแผนการด าเนินงานในรูปแบบอื่น 
* ในปีงบประมาณ 2564 ปรับลดค่าเป้าหมายในการด าเนินการจาก   ร้อยละ 81.00 เป็น ร้อยละ 80.00 
 

 1.5 จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ค่าเป้าหมาย: 5 ชุมชน ผล: 2 ชุมชน (ตัวชี้วัดใหม่) 
 ปัญหาอุปสรรค 

 1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้โครงการส่วนหนึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
แผน และมีการปรับแผนการด าเนินงานในรูปแบบอื่น เช่น การผลิตสื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ก าหนดเป้าหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนตัวชี้วัด และปรับเปลี่ยนรูปแบบการ

ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ 
* ในปีงบประมาณ 2564 ปรับลดค่าเป้าหมายในการด าเนินการ จาก 6 ชุมชน เป็น 5 ชุมชน 
 

1.6 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น ค่าเป้าหมาย: 2 ล้านบาท ผล: 650,000 
บาท (ตัวชี้วัดใหม่) 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. ยากต่อการเก็บข้อมูล และความไม่ต่อเนื่องในการเก็บข้อมูล  
2. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการจ าหน่าย

สินค้าและบริการที่สร้างรายได้ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. ปรับแผนการด าเนินงานด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น
ให้เหมาะกับสภาเศรษฐกิจปัจจุบัน 

* ในปีงบประมาณ 2564 ปรับลดค่าเป้าหมายในการด าเนินการจาก 5 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท 
 

1.7 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ (ทุกคณะ/-
วิทยาลัย) ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70.00% ผล: ร้อยละ 60.01% (ตัวชี้วัดใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค 
 1. การได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนที่จะท าให้รายวิชามีความสมบูรณ์ ทั้งด้านของกิจกรรม ข้อมูล สื่อ

การสอน 
 
 
            แนวทาง… 
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แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ส่งเสริม อบรมสร้างความตระหนักให้อาจารย์ผู้สอนสร้างรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU 

LMS เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. ท ากิจกรรม Road Show เพ่ือสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอน 
3. มอบเป็นตัวชี้วัด (OKRs) ให้กับผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

* ในปีงบประมาณ 2564 ปรับลดค่าเป้าหมายในการด าเนินการจาก ร้อยละ 75.00 เป็น ร้อยละ 70.00 
 

1.8 จ านวนหน่วยงานที่ มีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
(EdPEx/TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป ค่าเป้าหมาย: 3 หน่วยงาน ผล: 2 หน่วยงาน (ตัวชี้วัดใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยการใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารเพ่ืออบรมผู้บริหารให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเพิ่มข้ึน ทั้งนี้ในส่วนปี 2564           

มี หน่ วยงานที่ ส่ ง เ ข้ า ในรอบ Screenning ของ โครงการ  EdPEx ครั้ งที่  8  จ านวน  5  หน่ วยงาน  ได้ แก่                                                                 
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2) คณะบริหารศาสตร์ 3) คณะพยาบาลศาสตร์ 4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
และ 5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2564 และหน่วยงานต้องส่ง SAR ภายในเดือน 
มีนาคม โดย ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้มีกระบวนการเพื่อส่งเสริมการจัดท า SAR และพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบจัดท ารายงาน SAR 

1.9 ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings ของ THE ค่าเป้าหมาย: 300+ ผล: 400-600                  
(ตัวชี้วัดใหม่) 
 ปัญหาอุปสรรค 

1. ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่อยู่ในฐาน Scopus Q1-Q2 ใน SDG ที่สมัครเข้าร่วมพิจารณาการจัด
อันดับยังมีน้อย 

2. ยังขาดการวิเคราะห์โครงการ หรือกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ SDG เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัดโครงการ
หรือกิจกรรมที่สอดคล้องอย่างต่อเนื่องและส่งผลกระทบสูง 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัย Scopus Q1-Q2 โดยเฉพาะผลงานวิจัยสอดคล้องกับ SDG ที่สมัครเข้าร่วมจัด

อันดับ 
2. วิเคราะห์ผลการด าเนินงานจากรอบที่ผ่านมาจากฐานข้อมูลของ THE เพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการจัด

โครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDG ที่เข้าร่วมการจัดอันดับ 
 

กรณีที่ 2 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับความเสี่ยงน้อย แต่ผลการด าเนินงานมีแนวโน้มลดลง ซึ่งอาจเป็น
ปัญหาหรือมีระดับความเสี่ยงที่เพ่ิมข้ึน และเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ จ านวน 1 ตัวชี้วัด 

2.1 ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00% ผล: ร้อยละ 78.12% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

 

ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ ๘๕.00% 
ผลการด าเนินงาน:  78.12% 
ร้อยละการบรรลเุป้าหมาย  91.91% 
 

แนวโน้มการ
ด า เ นินงาน 
(ปี 60-63) 
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ปัญหาอุปสรรค 
1. ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการก าลังคนของประเทศเปลี่ยนไป 
2. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
3. การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนตามอาเซียน ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาช้า 
 4. การเข้าร่วมรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  
* (ข้อ 2-4 ท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาล่าช้า ส่งผลต่อคุณสมบัติการสมัครงาน: ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 

 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. มีนโยบายส าหรับผู้บริหาร/คณบดีเพ่ือให้ขับเคลื่อนการติดตามผลการมีงานท าของบัณฑิตเพ่ิมข้ึน 
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการก าลังคนของประเทศและรองรับอาชีพใหม่ที่เกิดจากการ 

Disruption เช่น การหลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนครบวงรอบ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและ
การลงทุน (64) สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจสุขภาพ (64) สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (64) 
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (64) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (63) สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูลและนวัตกรรมซอฟต์แวร์ (63) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (63) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
(64) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนวัตศิลป์ (63) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (63) 

3. ยกเลิกการเข้าร่วมรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
 

2. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓  
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีตัวชี้วัด

ความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 73 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 47 64.38 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 15 20.55 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 11 15.07 

รวม 73 100.00 
 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                     
ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังสรุปในแผนภูมิที่ 2 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนกความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 47 ตัวชี้วัด คิดเป็น                
ร้อยละ 64.38 

2 ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76 - 99 มีจ านวน 15 ตัวชี้วัด มีระดับความ
เสี่ยงน้อย 

3. ตัวชี้วัด ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75 มีจ านวน 11 ตัวชี้วัด 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 
  

 

 

                                   แผนปฏิบัติ...
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แผนภูมิที่ 2 สรุปผลการประเมินผล การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

 
แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ 
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จากแผนภูมิที่ 2 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด โดยมี 9 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 75 และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด  โครงการ
ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95.00% ผล: ร้อยละ 68.66% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง จึงลาพักการศึกษา/พ้นสภาพเนื่องจากไม่ช าระค่าธรรมเนียม 
2. นักศึกษาตกและเรียนซ้ าในรายวิชาภาษาอังกฤษท าให้เพ่ิมระยะเวลาการศึกษา 
3. นักศึกษาขาดทักษะการใช้ชีวิตนอกบ้าน 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. จัดหาทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบ เช่น ทุนให้เปล่า จ้างงานระหว่างเรียน ทุนอาหารกลางวัน เป็นต้น 
2. จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการให้สอดแทรกภาษาอังกฤษในรายวิชา 
3. จัดโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ 

 

2. ร้อยละโครงการวิจัยท่ีแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
2.1 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ  
      ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00% ผล: ร้อยละ 50.00% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

  2.2 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ  
        ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00% ผล: ร้อยละ 62.50% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 
  2.3 โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน  
        ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00% ผล: ร้อยละ 50.00% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ เช่น การเก็บข้อมูล การ

ปิดการใช้ห้องปฏิบัติการ การเดินทางไปต่างประเทศ เป็นต้น 
2. ได้รับงบประมาณล่าช้าส่งผลให้การด าเนินงานล่าช้าไปด้วย 
3. การบริหารจัดการการเงินและพัสดุของโครงการวิจัยของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกันส่ง ผลต่อการ

ด าเนินงานของการวิจัยในภาพรวม 
4. จ านวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษามีจ านวนลดลง และมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ให้หน่วยงานสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทีมวิจัยจัดเตรียมแผน เพ่ือปรับแผนด าเนินการให้

เหมาะสมกับสถานการณ ์
2. มีนโยบายสนับสนุนเงินส ารองจ่ายกรณีแหล่งทุนล่าช้า 
3. สร้างกลไกและหน่วยงานเพื่อจัดการการวิจัยแบบองค์รวมเพื่อการท างานวิจัยอย่างเป็นเอกภาพ 
4. เพ่ิมจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนทุนเพ่ือการวิจัยส าหรับ

บัณฑิตศึกษา ส่งเสริมหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 

3. จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ  โครงการการวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ค่าเป้าหมาย: 12 ผลงาน ผล: 3 ผลงาน (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

 
                                    ปัญหา... 
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ปัญหาอุปสรรค 
1. เนื่องจากโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายมีจ านวนน้อย 
2. นักวิจัยยังมีความสามารถในการจัดเตรียมบทความทางวิชาการไม่เพียงพอ และมีโครงการวิจัยส่วนหนึ่งที่ไม่มี

เงื่อนไขในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. สร้างกลไกให้โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามระยะเวลามากข้ึน 
2. พัฒนานักวิจัยโดยมุ่งเป้ายกระดับความสามารถในการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 
3. ก าหนดตัวชี้วัดในโครงการวิจัยให้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 

 

4. ร้อยละของผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้าง
องค์ความรู้พ้ืนฐานของประเทศ ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 80.00% ผล: ร้อยละ 19.54% (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การก าหนดเป้าหมายเรื่องการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ยังไม่ชัดเจน 
2. ยังไม่มีมาตรการการส่งเสริมการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ยังไม่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ก าหนดเป้าหมายเรื่องการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ให้ชัดเจน 
2. ก าหนดมาตรการการส่งเสริมการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
 

5. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมาย: 145 
โครงการ ผล: 99 โครงการ (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. งบประมาณลดลง 
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบ โครงการเชิงบูรณาการ 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. ปรับค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินการของโครงการเชิงบูรณาการ 
2. กระตุ้น หรือ ส่งเสริมให้หน่วยงานจัดหาแหล่งทุนอื่น เพ่ือใช้ด าเนินงานโครงการ 

 

6. ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์ (ทุกคณะ/
วิทยาลัย) โครงการพัฒนาระบบจัดการเรียนรู้ UBU LMS และพัฒนาอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 
70.00%        ผล: ร้อยละ 60.01% (ตัวชี้วัดใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. การได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้สอนที่จะท าให้รายวิชามีความสมบูรณ์ ทั้งด้านของกิจกรรม ข้อมูล           

สื่อการสอน 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. ส่งเสริม อบรมสร้างความตระหนักให้อาจารย์ผู้สอนสร้างรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU 
LMS เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. ท ากิจกรรม Road Show เพ่ือสื่อสารให้ความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ผู้สอน 
3. มอบเป็นตัวชี้วัด (OKRs) ให้กับผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย มากกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาที่เปิดสอน 

* ในปีงบประมาณ 2564 ปรับลดค่าเป้าหมายในการด าเนินการจาก ร้อยละ 75.00 เป็น ร้อยละ 70.00 
 
                  7. จ านวน… 
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7. จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) 
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป ค่าเป้าหมาย: 3 หน่วยงาน ผล: 2 หน่วยงาน (ตัวชี้วัดใหม่) 

ปัญหาอุปสรรค 
1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยการใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 
1. จัดท าแผนพัฒนาผู้บริหารเพ่ืออบรมผู้บริหารให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ในส่วนปี 2564 

มีหน่วยงานที่ส่งเข้าในรอบ Screenning ของโครงการ EdPEx ครั้งที่ 8 จ านวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ 1) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 2) คณะบริหารศาสตร์ 3) คณะพยาบาลศาสตร์ 4) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  และ 
5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 21 มกราคม 2564 และหน่วยงานต้องส่ง SAR ภายในเดือน 
มีนาคม โดย ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้มีกระบวนการเพื่อส่งเสริมการจัดท า SAR และพัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการส าหรับหน่วยงานที่ผ่านเข้ารอบจัดท ารายงาน SAR 
 

8. ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 85.00% ผล: ร้อยละ 0.00% เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ยังด าเนินการอยู่ไม่มีก าหนดแล้ว
เสร็จโครงการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานได้ 
 

9. จ านวนผู้ป่วยใน โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ค่าเป้าหมาย: 2 ,920 คน/ปี                    
ผล: 0 คน/ปี เนื่องจากยังไม่มีการเปิดบริการผู้ป่วยใน ซึ่งจะเปิดให้บริการภายในปี 2564 จ านวน 24 เตียง 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒.๒  โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบ
ลอยน้ า (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

   รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีนโยบายลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และมุ่งเน้นการ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2563 - 2567 นั้น 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประสานความร่วมมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือวิเคราะห์และสนับสนุน
การบริหารจัดการด้านพลังงานให้แก่มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยกองบริการธุรกิจจัดการพลังงานและดิจิทัล ได้เข้าส ารวจและประเมิน
ศักยภาพการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีข้อมูลพื้นฐานความต้องการใช้ไฟฟ้าตลอดปี พ.ศ. 2562 ดังนี้ 
ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง Peak น้อยที่สุดเท่ากับ 3,600 Kw ความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง Offpeak น้อยที่สุด
เท่ากับ 2,520 Kw และความต้องการก าลังไฟฟ้าช่วง Holiday น้อยที่สุดเท่ากับ 1,380 Kw 

2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เสนอโครงการวิจัยด้านการบริหารจั ดการพลังงานร่วมกันระหว่าง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบ
ลอยน้ า (Solar Floating) ขนาด 1,605 kWp (ค านวณที่ประสิทธิภาพ 85 % ) ใช้พ้ืนที่ในการติดตั้งประมาณ 7,800  

                    ตารางเมตร… 
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ตารางเมตร (ประมาณ 5 ไร่) บนอ่างเก็บน้ าหนองอิเจม ซึ่งมีพ้ืนที่โดยรวมประมาณ 150 ไร่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็น
ผู้ลงทุนติดตั้งและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 19 ปี 6 เดือน และหลังสิ้นสุดโครงการดังกล่าวทรัพย์สินทั้งหมดในโครงการจะตกเป็นของมหาวิทยาลัย 
โดยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการจะเชื่อมต่อเข้ากับระบบจ าหน่ายไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย และการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจะคิดค่าบริหารจัดการพลังงานเป็นส่วนลดให้กับมหาวิทยาลัยในอัตราร้อยละ 15 ของปริมาณพลั งงานไฟฟ้า
ทั้งหมดที่ผลิตได้จากโครงการ (ค านวณจากอัตราค่าไฟฟ้าตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในช่วง peak และ off 
peak) ท าให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถประหยัดค่าพลังงานไฟฟ้าตลอดอายุโครงการ ได้ประมาณ 
22,854,822 บาท  (เอกสารประกอบการประชุม 1 และ 2) 

3. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและ
พัฒนาการใช้พลังงานทดแทน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 187 /2564 (เอกสารประกอบการประชุม 3) 
เพ่ือศึกษา รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) และคณะท างานมีความเห็นเสนอต่ออธิการบดี ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 : ประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยคาดว่าจะได้รับ 
1) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านต่างๆ ในคณะวิชาที่เก่ียวข้อง อาทิเช่น 

- การศึกษาวิจัยด้านพลังงานทดแทนจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
- การศึกษาวิจัยด้านการใช้พลังงานสะอาด เช่น รถไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า 
- การศึกษาวิจัยด้านระบบนิเวศน์ภายหลังติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าแบบชนิดทุ่นลอยน้ า 

2) ส่งเสริมนโยบายการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดตามยุทธศาสตร์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 

3) ส่งเสริมภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ วิจัย และบริการวิชาการด้านพลังงาน
ทดแทน และสามารถใช้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต  

4) ลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาพลังงานทดแทน 
ประเด็นที่ 2 : ผลกระทบด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
1) ผลกระทบของการใช้พื้นที่  
คณะท างานมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากพ้ืนที่ ในการติดตั้งเป็นพ้ืนที่บริเวณผิวน้ า และคิด

เป็นร้อยละ 3 ของพ้ืนที่อ่างเก็บน้ าหนองอิเจมทั้งหมด 
2) ผลกระทบด้านทัศนียภาพ   
คณะท างานมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากใช้พ้ืนที่น้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดของอ่างเก็บน้ า

หนองอิเจม และมหาวิทยาลัยสามารถพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็น Land mark หรือแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตได้
เช่นเดียวกับ Solar Floating ของเขื่อนสิรินธร 

3) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
คณะท างานมีความเห็นว่ามีผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนทุ่นลอยน้ า

และมีการออกแบบให้แสงสว่างสามารถทะลุผ่านได้บางส่วน   
4. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 
คณะท างานมีความเห็นว่า กรณีมหาวิทยาลัยมีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นหรือน้อยลงกว่าปัจจุบัน ในระหว่าง

ระยะเวลาของการด าเนินโครงการนั้น ไม่มีผลกระทบเนื่องจากก าลังการผลิตของโครงการอยู่ที่ 1,605  kWp ซึ่งเป็น
ปริมาณพลังงานต่ าสุดของความต้องการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย คณะท างานจึงเห็นว่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้ 
 
                           จากโครงการ... 
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จากโครงการนี้ มีความเหมาะสม หากมหาวิทยาลัยมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น อาจมีการขยายก าลังการผลิตได้ใน
อนาคต 

5. ผลกระทบด้านงบประมาณในการบ ารุงรักษา 
คณะท างานมีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมตลอดอายุโครงการ  
ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จ าหน่ายไฟฟ้าให้แก่ส่วนราชการตาม

พระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2503 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสามารถช าระค่าสาธารณูปโภคให้แก่
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ตามกฎหมาย 

คณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน                       
มีข้อเสนอต่ออธิการบดี ว่าเห็นสมควรตอบรับการเข้าร่วมโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ที่
ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในขั้นต้น เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และ
อธิการบดีได้สั่งการให้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ
ขั้นตอนต่อไป (เอกสารประกอบการประชุม 4) 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 4/2563  วาระพิเศษ เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วม 
โครงการวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า                     
(Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

คณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนได้
ขอความอนุเคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านการบริหารจัด
การพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.2/147 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
2564 (เอกสารประกอบการประชุม 5) 

ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ให้ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านการบริหารจัด
การพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเห็นในเบื้องต้น ดังนี้  (บันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/226                          
ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 )  

๑. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นรัฐวิสาหกิจในก ากับของกระทรวงมหาดไทย มีฐานะเป็นนิติ
บุคคล มีวัตถุประสงค์ในการผลิต จัดให้ได้มา จัดส่งและจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและ
ธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวเนื่องหรือที่เป็นประโยชน์แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบบริหาร
กิจการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เป็นตามวัตถุประสงค์และมีอ านาจกระท าการแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือจะมอบ
อ านาจให้ตัวแทนหรือบุคคลใด ๆ ปฏิบัติกิจการเฉพาะอย่างแทนได้ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
พ.ศ. ๒๕๐๓ มาตรา ๖ มาตรา ๙ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐  

๒. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นส่วนราชการและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็น รัฐวิสาหกิจ                        
มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๔ วรรคสี่ 
และวรรคแปด โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบ
ลอยน้ า (Solar Floating) จึงเป็นโครงการระหว่างหน่วยงานของรัฐไม่ใช่ โครงการร่วมลงทุนระหว่างหน่วยงานของรัฐ
กับเอกชน ไม่อยู่ภายใต้บังคับท่ีจะต้องด าเนินการตามข้ันตอนและวิธีการที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติดังกล่าว  

 
           ๓. โครงการ… 
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๓. โครงการดังกล่าวจะต้องมีมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยตามระเบียบ
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย มาตรการป้องกัน และติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส าหรับ
ผู้ประกอบการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคโนโลยีโฟโวลเตอิก  แบบทุ่น ลอยน้ า พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ระเบียบคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ว่าด้วย การรับฟังความเห็นและท าความเข้าใจกับประชาชนและผู้มีส่วนได้
เสียในการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๔ และโครงการดังกล่าวจะต้องจัดท ารายงาน
เกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การท ารายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้น การจัดให้มีมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานความปลอดภัยและรายงานเกี่ยวกับการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ดังกล่าว จึงเป็นหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวข้างต้นและมหาวิทยาลัยมีหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด าเนินการรับฟัง
ความเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. โครงการดังกล่าวเป็นการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) บน
พ้ืนที่หนองอีเจม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีก าลังผลิตไฟฟ้าสูงสุดประมาณ ๑,๖๐๕ KWp จึงเป็นการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานควบคุม เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด าเนินการตามขั้นตอนในข้อที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคที่จะต้องด าเนินการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดังนี้  

๔.๑ ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.๒) ตามพระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริม 
พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ประกอบพระราชกฤษฎีกาก าหนดพลังงานควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๖                 
ข้อ ๓  

๔.๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตไฟฟ้า (รง.๔) ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
มาตรา ๕ วรรคสอง มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๓ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕  

๔.๓ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (อ.ด) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔ 
วรรคสอง มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๑๒) ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

๔.๔ ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน                    
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ วรรคห้าและวรรคหก ประกอบมาตรา ๔๘  

๕. ในการด าเนินโครงการดังกล่าวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะต้อง จัดท า
สัญญาให้บริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) สัญญาดังกล่าว จะต้องผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นโดยส านักงานอัยการสูงสุด ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรีที่ นร ๑๒๐๔/๓๗๕ ลงวันที่ 
๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๕ เรื่อง การปรับปรุงแก้ไขมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการส่งร่าง สัญญาให้กับส านักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณา “ที่ก าหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ จะต้องส่งร่างสัญญาให้ ส านักงานอัยการสู งสุดตรวจพิจารณาก่อนลง
นามสัญญา” เว้นแต่ส านักงานอัยการสูงสุดเคยมีการตรวจสอบให้ ความเห็นสัญญาดังกล่าวของหน่วยงานอ่ืนไว้แล้ว 
รวมทั้งจะต้องก าหนดหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ไว้ในสัญญาดังกล่าวด้วย ซึ่งเมื่อได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับสัญญาดังกล่าวแล้วก่อนลงนามในสัญญาจะต้องส่งให้ส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้องของสัญญาอีกครั้งหนึ่ง 
 
 
 
 

            จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการวิจัยการ 
บริหารจัดการพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ร่วมกับการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ
และการติดตั้ งโดยภาคเอกชน ทั้ งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด                         
โ ดยศึ กษาตั ว อย่ า ง จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ  ที่ ไ ด้ มี ก า รติ ดตั้ ง โ ซล่ า เ ซ ลล์ กั บภาค เอกชน ไปแล้ ว  เ ช่ น 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมทั้ง ศึกษาการขยายขนาดของพ้ืนที่ในการติดตั้งโซล่า
เซลล์เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด ทั้งนี้ เมื่อ
ด าเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั้งที่จะเป็นการด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือภาคเอกชนนั้นให้เป็นไป                       
ตามระเบียบคณะการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งข้อกฎหมายอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
และเม่ือด าเนินการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

๓. มอบมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปก่อน ครั้นเมื่อผลการศึกษา 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบต่างๆ แล้ว จึงพิจารณาการตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้ง  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย
วาระการด ารงต าแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ของ นายขรรค์เพชร ชายทวีป จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๒8 
พฤษภาคม ๒๕๖4 ซึ่งตามข้อ ๑๐ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของ
ส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก าหนดว่า “หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณบดีส่วนงาน
ภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย” ดังนั้น การสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ จึงต้องด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และฉบับที่ 3                       
พ.ศ. 2563 

ตามข้อ ๕ ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  
ก าหนดว่า ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี หรือก่อนครบวาระการด ารงต าแหน่งของคณบดีไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน                     
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีและด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๘ แล้ว
เสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า ๒ ชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา เว้นแต่มีผู้ตอบรับการทาบทาม
เพียงหนึ่งรายและคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้นั้นมีความเหมาะสมก็ให้เสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาเท่าที่มี 

               ดังนั้น… 
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ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอที่
ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย 

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

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

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

๔)  ประธานสภาอาจารย์         เป็นกรรมการ 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี               
คณะนิติศาสตร์ 
  

 มติที่ประชุม อนุ มัติ  ให้แต่ งตั้ งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์                                  
ดังรายนามต่อไปนี้ 
  ๑) นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล ประธานกรรมการ 
   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
    ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการ 
    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
   ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ กรรมการ 
    คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
    ๔) นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการ 
       คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
   ๕) ประธานสภาอาจารย์ กรรมการ 
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) 
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษา
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๒/๒๕๖๔) จ าแนกตาม
ระดบัและสังกัด ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์       จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

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

-  สาขาวิชา  ภาษาไทย จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๒/๒๕๖๔) 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  ขอความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แบ่งส่วนงานภายใน 

      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๒ ฉบับ 
    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้              
    ๑) ด้วยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 

๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓  มีมติเห็นชอบในการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของภาระ
งานและเพ่ิมความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  (๑) เห็นชอบให้ ปรับโครงสร้างโดยการถ่ายโอนภารกิจของอัตราก าลังของ (๑) ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (๒) ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงาน ระดับส านักงาน ในสังกัดส านักงานอธิการบดีไป
เป็นภารกิจและอัตราก าลังของ กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
  (๒) เห็นชอบให้ แบ่งส่วนงานภายใน กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี จากเดิม ๔ งานเป็น ๕ 
งาน ให้สอดคล้องกับภารกิจและอัตราก าลังที่มีการถ่ายโอนมา และสามารถรองรับการท า งานเชิงรุกกับบริบทของ
มหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนแปลงไป 
  (๓) มอบหมายกองบริการการศึกษา จัดท าร่างประกาศมหาวิทยาลัย ในการปรับโครงสร้างองค์กร 
ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 
  2) บัดนี้ กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยจ านวน ๒ 
ฉบับ ได้แก่  (๑) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะ ส านัก มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ ๒) และ (๒) ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในของส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือด าเนินการปรับ โครงสร้างองค์กรตามมติสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้น 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาและออกประกาศมหาวิทยาลัย 
ต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบในการออกประกาศ เรื่อง แบ่งส่วน 
ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๒ ฉบับ 
 

   มติที่ประชุม...  
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 มติที่ประชุม  เห็นชอบในการออกประกาศ เรื่อง แบ่งส่วนส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จ านวน ๒ ฉบับ  และทั้งนี้ให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 
      

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระลับ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 
  ๖.๒  ทบทวนการด าเนินการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ให้ถูกต้อง 
     ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

            
ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม 
๒๕๖๔ 
 
 

 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.0๐  น. 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


