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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑1/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

 วิจัยและนวัตกรรม  กรุงเทพมหานคร และ 
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ช้ัน ๖  

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

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

๖. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๒. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
      คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๓. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๔. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๕. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
    

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑๖. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
        ๑๗. นายประวิทย์...   
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๑๗. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
๑๘. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๙. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๖. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๗. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ   
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๐. นายปิยณัฐ  สร้อยค า      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ 
๑๑. นายนรินทร  บุญพราหมณ ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๑๒. รองศาสตราจารศักดิ์ศรี  สุภาษร (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัชวินนท์  แสงจันทร์ (แทน) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๕. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  แว่นรัมย์ (แทน) ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๗. นายประเสริฐ  โสนะจิตร นิติกรปฏิบัติการ  ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๑๕ ท่าน และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๒ ท่าน และมาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
                  ๒ ท่าน… 
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๒ ท่าน ครบองค์ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๗ 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 ๓ ท่าน ดังนี้ 
       

    ๑. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  
   ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  
   ๓. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      
   

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย มอบหนังสือ  
 การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา 

   ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  ตามท่ีสถาบันคลังสมองของชาติ ได้จัดส่งหนังสือ 
การบริหารความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือใช้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในหลักสูตร            
“การก ากับและบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย” ส าหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารระดับสูงของ
มหาวิทยาลัย  เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะ ส่วนงาน และกรรมการที่รับผิดชอบ             
ด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะและมหาวิทยาลัย อันจะเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการก ากับ
ดูแลความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดท าโดยสถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริม
ทบวงมหาวิทยาลัย มอบให้มหาวิทยาลัย จ านวน 20 เล่ม เพ่ือให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
  

   จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๑.๓  การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education) 
 ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  มีหนังสือเรียนนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การขับเคลื่อนหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษา (Anti - Corruption Education)   ด้วยส านั กงาน ป.ป.ช .  ได้จัดท าหลักสู ตรต้ านทุจริ ตศึกษา                                      
(Anti - Corruption Education) ประกอบด้วย ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (รายวิชาเพ่ิมเติม                      
การป้องกันการทุจริต)  หลักสูตรอุดมศึกษา (วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”) หลักสูตรกลุ่มทหาร
และต ารวจ (ตามแนวทางรับราชการ กลุ่มทหารและต ารวจ) หลักสูตรวิทยากร ป.ป.ช./บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
(สร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต) และหลักสูตรโค้ช (โค้ชเพ่ือการรู้คิดต้านทุจริต) ซึ่ง
สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ก าหนดให้รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่
ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ วาระการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบฯ ตลอดจนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ 

    มิชอบ… 
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มิชอบและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้น าหลักสูตรต้าน
ทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมของหน่วยงาน  
 ในการนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย
ตามวัตถุประสงค์การจัดท าหลักสูตรและนโยบายการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ จึงขอความ
ร่วมมือในการขับ เคลื่ อนหลักสูตรต้ านทุจริ ตศึกษา (Anti - Corruption Education)  หลักสู ตร อุดมศึกษา                            
(วัยใสใจสะอาด “Youngster with good heart”) ในสถาบัน อุดมศึกษาตามความเหมาะสมต่อไป ดังนั้น                                  
จึงมอบอธิการบดีมหาวิทยาลัยช่วยพิจารณาด าเนินการเก่ียวกับหลักสูตรดังกล่าวต่อไป 
 

  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 าเดือนตุลาคม ๒๕๖๓   

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
              

๑.๒.๒  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ 
    สังคมศาสตร์ ระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ  
    มหาวิทยาลัยเครือข่ายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 23 สถาบัน 
 

    - ขอถอนระเบียบเพื่อน าไปปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 
 

            ๑.๒.๓  การจัดท า... 
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  ๑.๒.๓  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง การไฟฟ้า 
    ส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ   
ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ                 
ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอธิการบดีมีค าสั่งการมอบกองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นต้นเรื่องในการประสานงาน
และเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และได้มอบส านักงานกฎหมายและนิติการ ส านักงาน
อธิการบดี ตรวจสอบร่างบันทึกข้อตกลงให้เป็นตามรูปแบบที่สภาก าหนด โดยเพ่ือให้ด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (อ้างอิงประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) นั้น 

ด้วยการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและ   
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่  16/2563  เมื่อวันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563                
มติเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการลงนาม 

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

 

หน่วยงานที่ร่วมลงนาม 
1. ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (กฟฉ.2) 
บุคคลที่ติดต่อ  นายประกรรษวัต ทาเคลือบ 
ที่อยู่   เลขที่ 195 หมู่ 7 ถนนเลี่ยงเมือง ต าบลแจระแม อ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 

34000 
โทรศัพท์  0863092666 
โทรสาร  045242434 
E-mail   herenatt@hotmail.com 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. วัตถุประสงค ์

เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษา การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้าน 
วิศวกรรมศาสตร์บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่าย  

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
 ระบุเป็น 6 หัวข้อใหญ่ ได้แก่ 

1)  วัตถุประสงค์ 
2)  การเปิดเผยข้อมูล 
           3) ข้อตกลง… 

mailto:herenatt@hotmail.com
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3) ข้อตกลงและความร่วมมือ 
4) การรักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญา 
5) ระยะเวลา การแก้ไขเปลี่ยนแปลง และการยกเลิกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
6) ค าบอกกล่าว 

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ไม่ได้ก าหนดไว้  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือนายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้อ านวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๒ ภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
วิศวกรรมศาสตร์ ระหว่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อทราบต่อไป 

   

  มติที่ประชุม         รับทราบ  
        

  ๑.๒.๔  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนหรือเป็นไปตามวาระการ
ประชุมที่จ าเป็นเร่งด่วนนั้น ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่ผ่านมาการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประชุม
เป็นไปตามแผนการจัดประชุม  และก าหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะหมดลงในสิ้นปีนี้   
 

 ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอรายงานผลการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ตามแผนการประชุมที่ก าหนด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี                        
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๓. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล ประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
        

 และในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอก าหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ครั้งที่... 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ก าหนดการปฏิทินการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

 มติที่ประชุม  รับทราบ   
     

  ๑.๒.๕  รายงานค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีการปรับฐานค่าจ้างพนักงาน 
    มหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ  
    (คดีหมายเลขด าที่ อ.333/2559 คดีหมายเลขแดงท่ี อ.854/2563) 

ส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยนายประเสริฐ  โสนะจิตร  นิติกรปฏิบัติการ   
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 

ผู้ฟ้องคดี คือ จ่าสิบตรี จอห์นนพดล วศินสุนทร  
ผู้ถูกฟ้องคดี คือ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๑ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๒ 

และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓  
เรื่อง  

คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการโดยไม่ชอบด้วย 
กฎหมาย และการกระท าละเมิดอันเกิดจากการออกกฎ (อุทธรณ์ค าพิพากษา) 

ชื่อตุลาการ... 

คร้ังท่ี ก ำหนดวันประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม ก ำหนดเสนอ/ส่งวำระ

๑ วันเสาร์ท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๔ ๑. รายงานผลการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๓ วันศุกร์ท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

๒. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๔

๓. การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ

๔. เสนอ (ร่าง) วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา ๒๕๖๕

๕. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๔

๒ วันเสาร์ท่ี ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ วันศุกร์ท่ี ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๓ วันเสาร์ท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ๑. พิจารณาอนมุัติหลักสูตรใหม่ (ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕) คร้ังท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๔ วันเสาร์ท่ี ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ๑. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒. พิจารณาอนมุัติหลักสูตรใหม่ (ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๕) คร้ังท่ี ๒

๓. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔

๕ วันเสาร์ท่ี ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ วันศุกร์ท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๖ วันเสาร์ท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ๑. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ปีการศึกษา ๒๕๖๔ วันศุกร์ท่ี ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๗ วันเสาร์ท่ี ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ วันศุกร์ท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

๘ วันเสาร์ท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ ๑. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๕ วันศุกร์ท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔

๒. พิจารณางบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๕

๓. พิจารณาแผนการใชเ้งินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

 พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔

๕. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๒

๙ วันเสาร์ท่ี ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ วันศุกร์ท่ี ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑๐ วันเสาร์ท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ๑. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ คร้ังท่ี ๓ (คร้ังสุดท้าย) วันศุกร์ท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔

๑๑ วันเสาร์ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๖๔ ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๔ วันพฤหัสบดีท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
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 ชื่อตุลาการองค์คณะในศาลปกครองสูงสุด 
(๑) นายสมชาย เอมโอช   ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ตุลาการเจ้าของส านวน  
(๒) นายไชยวัฒน์ ธ ารงศรีสุข   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด   
(๓) นายประสาน บางประสิทธิ์   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
(๔) นายโสภณ บุญกูล    ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
(๕) นางสาวพยุง พันสุทธิรางกูร   ตุลาการศาลปกครองสูงสุด 
(๖) นายสมสกุล ณ บางช้าง    ตุลาการผู้แถลงคดี 

 

ข้อเท็จจริงแห่งคดี 
ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่ง 

อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ได้รับความ
เดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้มีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
พิจารณา ปรับปรุงตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสนอให้ปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑.๕ เท่า 
ของเงินเดือนข้าราชการ ส าหรับ ๐.๒ เท่าของเงินเดือนข้าราชการ ใช้ส าหรับเป็นสวัสดิการ เช่น เงินต าแหน่งทาง
วิชาการ กองทุนสวัสดิการ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป และในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ มี
มติให้ปรับฐานเงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ๑.๕ เท่า ของเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๑ เป็นต้นไป และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้น าส่วนหัก ๐.๒ เท่า ของเงินเดือนข้าราชการ ไปใช้จ่ายเป็นค่าต าแหน่งทาง
วิชาการ เงินสมทบประกันสังคม ทั้งที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติการปรับค่าจ้างและค่าครองชีพส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย โดยให้ใช้บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า – ขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ มีผลใช้บังคับส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป โดยประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิ
ปริญญาโท อัตราค่าจ้างขั้นต่ า ๑๕,๘๕๐ บาท ขั้นสูง ๓๔,๖๓๐ บาท ส่วนพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ 9 
ตุลาคม ๒๕๕๕ ประเภทวิชาการ คุณวุฒิปริญญาโท ให้ปรับค่าจ้างโดยค านวณจากระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน คูณ ๓00 
บาท โดยอายุงานให้นับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท แต่ไม่ก่อนวันที่บรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้น ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมาใช้ปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๕๖  อันเป็นการกระท าท่ีขัดแย้งกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเม่ือวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ 
และไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕4๒ ที่อนุมัติให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างพนักงานในลักษณะ
การจ้างพิเศษท่ีมีวาระการจ้าง ก าหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่ โดยให้ได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณ
แผ่นดิน หรือเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ เป็นต้นไป และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ 
ที่ให้จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้นจากเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ คือ 
เพ่ิมขึ้น ๑.๒ เท่า จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุข้าราชการ ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการหรือสาย ก ตาม
ข้อเสนอของคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ (คปร.) จนกว่ามหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยน                             
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ และหลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีค าสั่งตกเบิกเงินชดเชย ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 
๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ที่ให้
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งเป็นส่วนราชการและมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยให้สัมพันธ์กับการปรับปรุงค่าตอบแทน ภาคราชการ ซึ่งต้องรวมการคูณสายก ๑.๗ และ                         
สาย ข ๑.๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นด้วย อีกทั้ง ยังขัดกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ที่ให้
มหาวิทยาลัยน าเงินรายได้ มาใช้จ่ายเพ่ือเป็นเงินปรับเพ่ิมอัตราค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยไปก่อนจนกว่า
จะได้รับอนุมัติวงเงินเพ่ิม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ ที่ให้ปรับเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การกระท าของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสาม 

              ดังกล่าว… 
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ดังกล่าวไม่ชอบด้วยมติคณะรัฐมนตรี และไม่เป็นธรรมกับ ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้อง
ด าเนินการปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการเพ่ิมจากเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการเป็น ๑.๗ เท่า และ
ท าการตกเบิกเงิน ค่าจ้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงาน ก.พ. ก าหนด โดยไม่อาจ
กล่าวอ้างได้ว่ายังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาลหรือจะไม่จ่ายเงินให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่ง ดังนี้ 
๑. เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ที่เก่ียวข้อง

กับการฟ้อง รวมถึงระเบียบอื่นๆ ที่ด าเนินการตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ที่มีการฟ้องคดีนี ้
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปรับอัตราค่าจ้างให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไป ตามมติคณะรัฐมนตรีที่

เกี่ยวข้อง หรือเป็นไปตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ และ
ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นไปตามหลักการเดิมของมติคณะรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข้อง 

3. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ จ่ายเงินตกเบิกส่วนต่างตามสิทธิที่พนักงานมหาวิทยาลัย พ่ึงได้รับอย่างถูกต้องและเป็น
ธรรม 

4. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ คืนเงิน ๐.๒ ที่หักจากเงินค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 
5. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการท าละเมิดพร้อมดอกเบี้ย เป็นเงินจ านวน ๑๗๐,๕๔๑ 

บาท และคิดอัตราค่าจ้างที่ถูกต้องตั้งแต่วันยื่นฟ้อง พร้อมดอกเบี้ย ร้อยละสิบห้าต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ             
ช าระเสร็จ 

ค าพิพากษาศาลปกครองช้ันต้น (สรุปมาเฉพาะค าวินิจฉัยท่ีส าคัญเท่านั้น) 
คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า  
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ า 

ต าแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ออกตามมติของผู้ถูกฟ้องคดี 
ที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

เมื่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่งของ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ออกตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๖ เป็นหลักเกณฑ์ในการจ่ายเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง ค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ทุกคน 
ทั้งเป็นหลักเกณฑ์ที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดหรือแก่พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่รายใดเป็นการเฉพาะ จึงมีลักษณะเป็นกฎ ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ เห็นชอบให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสามารถด าเนินการตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  9 มิถุนายน ๒๕๔๒ และวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม ๒๕๔๒ ที่ให้ปรับฐานค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ บวกด้วย
อัตราเพ่ิมอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ 
๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ และครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ อนุมัติให้ปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย  
สายวิชาการ ในอัตรา ๑.๕ เท่า ของอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ และอีก ๐.๒ เท่า ของอัตราดังกล่าว แบ่งเป็น 
สวัสดิการเงินต าแหน่งทางวิชาการ กองทุนสวัสดิการ และมีมติในการประชุมครั้งที่ ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน 
๒๕๕๖ อนุมัติให้ปรับค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ ประเภทวิชาการ ต าแหน่ง
อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ขั้นต่ า ๑๔,๘๕๐ บาท ขั้นสูง ๓๔,๖๓๐ บาท ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นการปรับ
ฐานค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี
ดังกล่าว มติในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ดังกล่าว จึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
 

   และเม่ือ… 
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และเมื่อระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ในส่วนที่ออกโดยอาศัยมติในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายเช่นกัน  

(๒) การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ดังกล่าว เป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ หากเป็นการกระท าละเมิด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องช าระค่าจ้าง
เพิ่มและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด  

พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จ่ายค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 
คุณวุฒิปริญญาโท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยอ านาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ดังกล่าวที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย และเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างที่มีสิทธิจะได้รับตามมติคณะรัฐมนตรี จึงเป็นการ
กระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ
จ านวนทั้งสิ้น 493,510 บาท แต่ปรากฎว่าผู้ฟ้องคดีได้รับค่าจ้างทั้งสิ้น 348,340 บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิด
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเท่ากับจ านวนค่าจ้างที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับเพิ่มข้ึนอีกเป็นเงิน ๑๔๕,๑๗๐ บาท 

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาดังนี้ (สรุปมาเฉพาะค าบังคับที่ส าคัญเท่านั้น) 
(๑) เพิกถอนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ า 

ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนที่ให้ปรับเพ่ิมฐานค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ขั้นต่ า ๑๕,๘๕๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ ออกระเบียบ  

(๒)  ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๓ ช าระค่าจ้างจ านวน ๑๔๕,๑๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ให้แก ่
ผู้ฟ้องคดีนับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีไปจนกว่าจะช าระเสร็จ  

ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด 
คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า การก าหนดอัตราค่าจ้างในบัญชีอัตราค่าจ้างที่ขั้นต่ า – ขั้นสูงของ

พนักงานมหาวิทยาลัย ตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เม่ือวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

เห็นว่า เมื่อพิจารณาหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๕/๒๓๘๔ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ 
ถึงรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ขออนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้าง บุคลากรทดแทนอัตรา
ข้าราชการ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๔๒ ว่า (๑) อนุมัติในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้าง
ลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้าง ที่ก าหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่...  เพ่ือเป็นการ
บรรเทาปัญหาการว่างงาน ควรพิจารณาจ้างผู้ว่างงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถ ฯลฯ หลังจากนั้น 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๒๐๕/๑๑๗๕๗ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 
๒๕๔๒ ถึงรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย เพ่ือขอทบทวนการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจ้าง บุคคลทดแทน
อัตราข้าราชการว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ว่า.... ๒. เห็นชอบหลักการ ๒.๑ ให้ส านัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างบุคคลตามสัญญาจ้างในอัตราต่อไปนี้ จนกว่า 
มหาวิทยาลัย/สถาบันจะปรับเปลี่ยน สถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย/สถาบันในก ากับ ๒.๑.๑ บุคลากรสาย ก จ้างในอัตรา
ข้าราชการ แรกบรรจุซึ่งเป็นอัตราปัจจุบัน คือ อัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ เงินเดือน
และเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. ๒๕๓๘ บวกด้วยอัตราเพ่ิมอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ โดยอัตราดังกล่าวรวมถึง
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ย่อมแสดงให้เห็นว่า การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยยังคง
อยู่บนหลักการเดิมที่ว่าให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทนที่สูงกว่าเงินเดือน ข้าราชการ ทั้งนี้                         
เพ่ือทดแทนการบรรจุบุคคลเข้าเป็นข้าราชการ ซึ่งจะมีข้อผูกพันและเป็นภาระ แก่ รัฐมากกว่าการจ้างเป็นพนักงาน 
ดังนั้น รัฐจึงชดเชยให้โดยการก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้สูงกว่าการบรรจุเป็นข้าราชการ และให้ถือหลักการนี้เป็นแนวทาง 

     ปฏิบัติ… 
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ปฏิบัติต่อเนื่องมา นับแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยไม่ปรากฏว่าได้มีการยกเลิกมติ คณะรัฐมนตรี
ดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ 
จึงมีมติอนุมัติให้ใช้บัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า –ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ 
เป็นต้น ไป ซึ่ งตามตารางการปรับค่าจ้ างระบุว่ า  สายวิชาการ  ปริญญาโท ดั งนี้  เ งิ น เดื อน ข้ าราชการ                                        
ณ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ ค่าจ้าง ๑๔,๓๐๐ บาท เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย อัตรา ๑.๕ ค่าจ้าง ๒๒,๗๕๐ บาท                              
ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้น ามติดังกล่าวมาใช้ปรับอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป 
โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ า
ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ใช้บังคับตามมติดังกล่าว มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 
๒๕๕๕ โดยประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าจ้างขั้นต่ า ๑๕,๘๕๐ บาท ขั้นสูง ๓๔,๖๓๐ 
บาท จึงเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก าหนดอัตราค่าจ้างไว้ในบัญชีอัตราค่าจ้างที่ขั้นต่ า – ขั้นสูง ของพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่แนบท้ายระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตรา ค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่ง
ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไว้เป็นจ านวนที่น้อยกว่าอัตรา ๑.๕ เท่า ของเงินเดือนข้าราชการ
แรกบรรจุ ซึ่งไม่สอดคล้องกับมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
และในการประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ที่ต้องก าหนดเงินค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย                         
ในอัตรา ๑.๕ เท่า ของเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ คือ ขั้นต่ า ๒๒,๔๕๐ บาท ย่อมเป็นการกระท าที่ไม่มีอ านาจและ             
ไม่เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของค่าตอบแทน ทั้งยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่                
๓๑ มกราคม ๒๕๕๕ วันที่ 9 มิถุนายน ๒๕๔๒ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ และวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้รับค่าจ้างหรือค่าตอบแทน ที่สูงกว่าเงินเดือนข้าราชการ  

ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ มีมติอนุมัติบัญชี
อัตราค่าจ้างขั้นต่ า – ขั้นสูงของพนักงาน มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๕ ในส่วน
พนักงาน มหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ขั้นต่ า ๑๕,๘๕๐ บาท ขั้นสูง ๓๔,๖๓๐ 
บาท และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และ                   
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงเป็นการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ด าเนินการ หักอัตราค่าจ้าง ๐.๒ ของเงินเดือน
ข้าราชการแรกบรรจุไว้ส าหรับค่าสวัสดิการ เป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

เห็นว่า เมื่อพิจารณามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ 
ประกอบกับในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
๖.๔ การปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ระบุว่า 
รัฐบาลมีนโยบายก าหนดไว้ชัดเจนว่า กรณีพนักงานมหาวิทยาลัยนั้น ให้มหาวิทยาลัยพยายามจ่ายเงินเดือนให้สูงกว่า
ข้าราชการ เพ่ือเป็นการชดเชยที่รัฐบาลไม่ได้จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งพิจารณาแล้ว อนุมัติให้หัก
เงินค่าจ้าง ๐.๒ เท่า ใช้ส าหรับสวัสดิการ ฯลฯ เช่น เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ กองทุนสวัสดิการ เพ่ือประโยชน์ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสายวิชาการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องดูแล ช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน จะเห็นได้ว่า                              
เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการเป็นค่าตอบแทนที่อยู่ในความหมาย ตามระเบียบสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากร ประจ า พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งระเบียบดังกล่าวข้อ ๑๐ ก าหนดว่า บุคลากร
สายวิชาการมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนต าแหน่งทางวิชาการ... กรณีดังกล่าว จึงเป็นสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนเฉพาะ                    
ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะต้องจัดสรรเงินมาทดแทน มิใช่น าเงินสวัสดิการ มาใช้ประโยชน์เพ่ือการนี้                
อีกทั้งมิใช่ความหมายของค าว่าสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล ที่บุคลากรทุกรายมีสิทธิได้รับจากหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง เพราะในทางปฏิบัติ บุคลากรเป็นผู้ต้องจ่ายเงินในส่วนนี้เพื่อผู้อื่นเสียเอง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑  
 

   อุทธรณ์… 
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อุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ มีสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลให้พนักงานมหาวิทยาลัย ได้แก่ เงินประจ าต าแหน่ง           
ทางวิชาการ เงินประจ าต าแหน่งบริหาร เงินสมทบกรณีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เป็นต้นนั้น จึงฟังไม่ข้ึน  

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑ และในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๑ ให้หักเงิน ค่าจ้างในอัตรา ๐.๒ เท่า ของเงินเดือนข้าราชการ
แรกบรรจุ เพ่ือใช้เป็นสวัสดิการ เป็นการใช้ดุลพินิจ ที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒ ในส่วนหลักการเกี่ยวกับสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของพนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ กระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีหรือไม่ 
หากเป็นการกระท าละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพียงใด 
เห็นว่า เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ และในการประชุม
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง 
ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังได้
วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น ซึ่งการกระท าดังกล่าวมีผลให้ผู้ฟ้องคดี ไม่ได้รับเงินค่าจ้างครบถ้วนตามบัญชีอัตราค่าจ้างขั้นต่ า – 
ขั้นสูง ของพนักงานมหาวิทยาลัย อันเป็นเหตุให้ผู้ ฟ้องคดีได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน จึงเป็นการกระท าละเมิดต่อ          
ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฯลฯ นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วยบางส่วน 

พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย งใหม่            
ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ าต าแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะ
ส่วนที่ให้ปรับเพ่ิมฐานค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโทขั้นต่ า ๑๕,๘๕๐ 
บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ คือ วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๕ ทั้งนี้ ให้มีการประกาศ             
ผลค าพิพากษาในราชกิจจานุเบกษา และให้การประกาศมีผลเป็นการเพิกถอนระเบียบดังกล่าว และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ 
ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน ๘๑,๐๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจาก
วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะช าระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี ฯลฯ    

สรุปค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 
7.1 ให้เพิกถอนระเบียบ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินประจ า

ต าแหน่ง ของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ เฉพาะส่วนที่ให้ปรับเพ่ิมฐานค่าจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโทข้ันต่ า ๑๕,๘๕๐ บาท โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ระเบียบดังกล่าวมี
ผลใช้บังคับ คือ วันที่ 9 ตุลาคม ๒๕๕๕ 

7.2 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินจ านวน ๘๑,๐๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 
๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่า จะช าระเสร็จสิ้นให้แก่ผู้ฟ้องคดี 

คดีปกครองท่ีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้องคดี  
ข้อเท็จจริงปรากฏว่า มีกลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจ านวน 30 ราย ได้ยื่นฟ้องมหาวิทยาลัยต่อ

ศาลปกครองอุบลราชธานีโดยมีข้อเท็จจริงแห่งคดีมีลักษณะเดียวันกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวข้างต้น ซึ่ง
ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองอุบลราชธานี ดังนี้ 

(1) คดีหมายเลขด าที่ 341/2562 ลงวันที่ 13 เมษายน 2563 ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีรวม 7 ราย ดังนี้ 
1. นางสาวสุวภรณ์  แดนดี 
2. นายปรีดา ปราการกมานันท์ 
3. นางสาวกาญจนา แปงจิตต์ 
4. นางสาววัลวิสาข์ สุวรรณเลิศ 
5. นางสาวลติพร อุดมสุข 

   6. นางสาวรสริน… 
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6. นางสาวรสริน การเพียร 
7. นายเชาวลิต  ยั่วจิตร 

(2) คดีหมายเลขด าที่ 302/2562 ลงวันที่ 15 เมษายน 2563 ประกอบด้วยผู้ฟ้องคดีรวม 22 ราย ดังนี้ 
1. นายศักดิ์สกล ปรัสพันธ์  
2. นางนิภาพร เมืองจันทร์ 
3. นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน์ 
4. นางสาวอุไรวรรณ อกนิตย์ 
5. นางสาวธนวดี ปรีเปรม 
6. นางสาววันนิศา คงใต้ 
7. นางสาวฑิภาดา สามสีทอง 
8. นางสาววรนันท์ รังสิมาวงศ์ 
9. นางสาวณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ 
10. นายอธิคม เทียนทอง 
11. นายณัฐพล  ทองปลิว 
12. นางสาวสุรีวัลย์ ดวงจิตต์ 
13. นางสาวอรทัย ทุมทัน 
14. นางสาวอ้อฤทัย  ใจบุญ 
15. นางสาวจีรภัทร นุตริยะ 
16. นายวราวุฒิ ผ้สเจริญ 
17. นางสาวพัชรี งวษาสนธิ์ 
18. นางสาวพีชญาดา  พ้ืนผา 
19. นายพฤกษ์  เถาถวิล 
20. นางสาวสุภาวดี หิรัญพงศ์สิน 
21. นางสาวกาญจนา ศิวเลิศพร 
22. นางสาวสุภาพ  ตาเมือง 

(3) คดีหมายเลขด าที ่ 28/2563 ลงวันที ่ 14 เมษายน 2563 จ านวน 1 ราย รายนายขวัญชัย                      
เกิดแดน ผู้ฟ้องคดี 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีการปรับฐาน
ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ (คดีหมายเลขด าที่  อ.333/2559              
คดีหมายเลขแดงท่ี อ.854/2563) และพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี (เพ่ิมเติม) ในค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  เพ่ือท า
หน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และ
ให้เสนอเข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

  ๑) นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล    คณะท างาน 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
                    ๒) นางสาวเฟ่ืองฟ้า...   
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  ๒) นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์   คณะท างาน 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๓) นายประวิทย์  อนันตรวราศิลป์   คณะท างาน 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 โดยในเบื้องต้น อาจพิจารณาน าค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางการ

ด าเนินการ ทั้งนี้ ในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ควรค านึงถึงความสามารถใน
การหารายได้และสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย และภาระทางงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรใน
ภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงเงินสวัสดิการต่างๆ (ถ้ามี) ที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้แก่พนักงาน   
มหาวิทยาลัยด้วย รวมทั้งแหล่งงบประมาณที่จะต้องใช้เพ่ือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น เงินสมท บกองทุน
ประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นต้น 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณานโยบายการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในอนาคต และพัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยก าหนดตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
และให้ค านึงถึงศักยภาพในการหารายได้ของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการพิจารณาการจ้างพนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วย ทั้งนี้ หากการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีภาระ
ทางงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลากรเพ่ิมขึ้นแล้ว มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาปรับลดขนาดอัตราก าลังของคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ๓. มอบมหาวิทยาลัยศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากหน่วยงาน
ภาครัฐต่างๆ หรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น มติคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เป็นต้น แล้วจึงรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

 ๔. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา และจัดท าข้อมูลการจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ เงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่เบิกจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจง
และท าความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ๕. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการชี้แจงและท าความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทราบถึง
ความพยายามของมหาวิทยาลัย และขั้นตอนในการด าเนินงานในการแก้ปัญหา อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

     ๑.๒.๖  การตอบกลับกรณีขอท าความตกลงน าเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงิน 
           อุดหนุนทั่วไปมาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง)  

           จากกรมบัญชีกลาง 
                รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 
     ๑) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีหนังสือที่ ศธ ๐๕๒๙/๙๐๙๙ ลงวันที่ ๑๙ 
ธันวาคม ๒๕๖๑  ถึงกระทรวงการคลัง (อธิบดีกรมบัญชีกลาง) ขอท าความตกลงการจ่ายเงินสวัสดิการ สิทธิประโยชน์แก่
พนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินอุดหนุนทั่วไป จากเงินส่วนต่างที่จ่ายเป็นค่าจ้างบุคลากร ภายในงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรรายการเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ในส่วนของนายจ้าง) อัตราจ่ายตามท่ีก าหนดใน (ร่าง) ข้อบังคับ 
                    มหาวิทยาลัย... 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ... .  โดยถือ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือเป็นสวัสดิการกรณีเสียชีวิตหรือออกจากงาน 
  ๒) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒   วาระเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ ๔.๔.๑ มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ... โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการปรับปรุง ร่างข้อบังคับฯ ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (นายโกเมท ทองภิญโญชัย) 
แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป ทั้งนี้ มติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว                      
มีเงื่อนไขว่า จะด าเนินการตามมติได้ก็ต่อเมื่อกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้อนุมัติให้น างบประมาณแผ่นดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมาสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยใน
ส่วนของนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้ขอท าความตกลงไป ในข้อ ๑.๑ 
   ๓) มหาวิทยาลัยเห็นว่า ระยะเวลาการพิจารณาตอบข้อตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลังล่วงเลยมาเป็นระยะเวลากว่า ๑ ปี ๕ เดือนแล้ว จึงได้มีหนังสือ ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลางหลายครั้ง เพื่อ
ขอสอบถามความคืบหน้าการขอท าความตกลงการจ่ายเงินสวัสดิการ สิทธิประโยชน์แก่ พนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจากงบประมาณแผ่นดิน เงินอุดหนุนทั่วไป 
  ๔) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับหนังสือจาก
กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๒.๒/๕๑๘๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มี
หนังสือตามข้อ ๑.๑ และหนังสือติดตามความคืบหน้าตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ มายังกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอท าความตก
ลงกับกระทรวงการคลัง ขอน าเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(ส่วนของนายจ้าง) เพ่ือเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในวงเ งินที่ได้รับจัดสรรนั้น 
ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถอาศัยอ านาจของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้น าเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป                    
มาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังแต่อย่างใด” 
  ๕) กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการบริหารงานบุคคลและ
สวัสดิการของบุคลากร จึงน าเรียนต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ เพ่ือโปรดทราบการตอบกลับกรณีขอท าความ
ตกลงน าเงินงบประมาณแผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของ
นายจ้าง) จากกรมบัญชีกลาง กระทรงการคลัง 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ให้ชะลอการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไปก่อน เม่ือได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงาน
มหาวิทยาลัยจากคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แล้วจึงด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

              ๑.๒.๗  รายงาน... 
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  ๑.๒.๗  รายงานผลค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี กรณีการสรรหาคณบดี 
    วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คดีหมายเลขด าที่ บ.51/2563  

 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.55/2563  
    รองอธิการบดีฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ                         
ด้วย นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครอง
อุบลราชธานี โดยสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มอบอ านาจให้ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไปศาล เพื่อไต่สวนในชั้นวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษา และไต่สวนข้อเท็จจริงในคดี  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ กระบวนการพิจารณาของศาล
ปกครอง  ค าฟ้องของผู้ฟ้องคดี  ค าให้การและค าคัดค้านวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง 
ประเด็นการพิจารณาของศาล และสรุปค าพิพากษา ดังนี้ 

๑. สรุปกระบวนการพิจารณาของศาลปกครอง 
 ๑.๑ วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดี ยื่นค าฟ้องต่อศาลปกครองอุบลราชธานี 
   ๑.๒ ศาลปกครองอุบลราชธานี  มี ค าสั่ ง เมื่ อวั นที่  ๓ พฤศจิ กายน ๒๕๖๓ แจ้ ง ให้ ผู้ ถู กฟ้ องคดี 
ทั้งสองทราบค าฟ้อง และมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปศาล เพ่ือไต่สวนในชั้นวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา และ 
ไต่สวนข้อเท็จจริงในคดี โดยให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองส่งค าชี้แจง และค าให้การพร้อมเอกสารให้ศาลเพ่ือประกอบการพิจารณา 
โดยส่งอย่างช้าภายในวันที่ท าการไต่สวน ซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี มีค าสั่งให้พิจารณาคดีเป็นการ
เร่งด่วน ตามความในข้อ 49/2 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยพิธีพิจารณาคดีปกครอง 
พ.ศ. 2543 
 ๑.๓ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดี และผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปศาลเพ่ือให้ศาล               
ไต่สวนวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาและไต่สวนข้อเท็จจริงในคดี โดยในวันดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้ยื่นเอกสารเพ่ิมเติม      
ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ได้ยื่นค าชี้แจงคัดค้านค าขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาและยื่นค าให้การ   
ในคดี และศาลได้ท าการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมในวันนั้น 
 ๑.๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ศาลปกครองอุบลราชธานี ส่งแจ้งหมายนัดนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก และ
สรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของส านวนให้ผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทราบ และก าหนดวันนั่งพิจารณาคดี                
ครั้งแรก ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 ๑.๕ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ฟ้องคดี และผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไปศาล ผู้รับมอบ
อ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ตุลาการเจ้าของส านวนสรุปข้อเท็จจริง ตามค าให้การที่ได้ยื่นไปแล้วไม่ครบถ้วน 
จึงยื่นค าแถลงขอให้ตุลาการเจ้าของส านวนสรุปข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมเข้าไปในส านวน ศาลรับค าแถลงไว้พิจารณา ทั้งนี้    
ในวันดังกล่าว ตุลาการผู้แถลงคดีได้เสนอรายงานความเห็นต่อองค์คณะพิจารณา และได้อ่านความเห็นต่อหน้าผู้ฟ้องคดี
และผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง เป็นอนัเสร็จสิ้นกระบวนพิจารณาในวันดังกล่าว 
 ๑.๖ วันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้ ฟ้อ งคดี  และผู้ รั บมอบอ านาจจากผู้ ถู ก ฟ้องคดีทั้ งสอง 
ไปศาล ศาลได้ออกนั่งอ่านค าสั่งวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา และอ่านค าพิพากษาต่อหน้าผู้ฟ้องคดี และผู้รับมอบ
อ านาจจากผู้ฟ้องคดีท้ังสอง เป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาคดีในศาลปกครองชั้นต้นส าหรับคดีนี้ 

๒. สรุปค าฟ้อง 
 คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามค าสั่งสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยมีวาระด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ 9 
ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  ต่อมาเมื่อวันที่  ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกค าสั่ง
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ เพ่ือท าหน้าที ่ 
 

                       สรรหา… 
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สรรหาบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
พิจารณาแต่งตั้งตามที่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ก าหนด หลังจาก
นั้น เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ด าเนินการสรรหา โดยจัดให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และบุคลากรของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทาบทาม ซึ่งในการเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติ  ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอชื่อจ านวนหนึ่งได้เสนอชื่อผู้ ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๕                          
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ทาบทาม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ ได้มีมติใน
การประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรร
หาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ได้รับการ
แต่งตั้ง จึงขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ วรรคสอง (๑) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)                   
พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับดังกล่าว ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจาก
เป็นการก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ใน มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงเป็น
เหตุให้มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่อ้างข้อ ๕ วรรคสอง (๑) ของข้อบังคับดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน ผู้ฟ้องคดีจึง
ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานี โดยขอให้ศาลมีค าพิพากษา ดังนี้ 
 ๑. เพิกถอนข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)                     
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ไม่
ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

นอกจากนี้  ผู้ ฟ้องคดี ได้ ยื่ นค าขอให้ศาลมีค าสั่ งทุ เลาการบั งคับตามข้อ  ๕ วรรคสอง (๑ )  และ 
ข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมีค าสั่งทุเลาการบังคับตามมติของผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดี เพ่ือเสนอชื่อ
เข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข รวมทั้งมีค าสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชะลอ
การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

๓. สรุปค าให้การและค าคัดค้านวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา 
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ อันเป็นประเด็นในคดีนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ได้ออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕ ประกอบกับ
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ เป็นข้อบังคับที่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ฟ้องคดี
กล่าวอ้างมาในค าฟ้องและค าขอวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ออกข้อบังคับดังกล่าว โดยไม่มีอ านาจ
หรือนอกเหนืออ านาจและขัดต่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.  ๒๕๓๓ จึงเป็นความเข้าใจที่
คลาดเคลื่อนในหลักกฎหมายที่ถูกต้องของผู้ฟ้องคดี เพราะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ไม่ใช่ส่วนราชการ 

    ที่จัดตั้ง… 
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ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓ หากแต่เป็นส่วนงานภายในที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวก าหนดให้ ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ มีอ านาจออกกฎเกณฑ์ในการบริหารงาน รวมทั้งก าหนดคุณสมบัติของคณบดีด้วย ดังนั้น กฎหมายที่ใช้ในการ
บริหารและด าเนินงานวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขอันเป็นหน่วยงานที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์ที่จะเข้ารับการ
สรรหาเป็นคณบดีนั้นคือข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานส่วนงานภายในที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ออกตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงาน
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาฯ ดังนั้น  ในการพิจารณาว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติในการเป็นคณบดีส่วนงานภายในหรือไม่
นั้นจึงต้องพิจารณาจากข้อบังคับดังกล่าว ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) เป็นหลัก มิได้พิจารณาจากพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด เพราะคุณสมบัติของคณบดีตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ นั้นใช้บังคับเฉพาะคณะที่มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งมีฐานะเป็น
ส่วนราชการเท่านั้น 

นอกจากนี้ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) โดยก าหนดคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะได้รับการสรรหาให้ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปี
บริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ก็เพ่ือให้สอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ และห้ามมิให้มีการต่ออายุราชการของผู้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ด าเนินการกับข้อบังคับว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีคณะอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน ดังนั้น ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 
๒๕๕๙ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการออกข้อบังคับก าหนด
คุณสมบัติของบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นอกเหนือจากคุณสมบัติที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่าง
ใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดี
เพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  โดยเห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุเกิน
หกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ วรรคสอง (๑) ของข้อบังคับดังกล่าว มติของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองของผู้
ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้รับการทาบทามเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อีกท้ัง 
ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับเมื่อพ้นระยะเวลาการฟ้องคดี ขอให้ศาลพิพากษายกฟ้อง และ 
มีค าสั่งไม่รับค าขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา 

๔. สรุปประเด็นการพิจารณาของศาล 
 ศาลปกครองอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นวินิจฉัยรวม ๔ ประเด็น โดยได้พิเคราะห์ วินิจฉัย และมีความเห็น

ในประเด็นต่างๆ จนน าไปสู่ค าพิพากษา ดังนี้ 
๔.๑ ประเด็นที่หนึ่ง ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย 
 
 

ข้อบังคับ... 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ วรรคสอง (๑)และข้อ ๑ ภายในระยะเวลาการฟ้องคดีหรือไม่ 

ในประเด็นนี้ ศาลปกครองอุบลราชธานี เห็นว่า ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และ
การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ มิได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แต่มีการประกาศโดยวิธี มีหนังสือแจ้ง
และวิธีปิดประกาศในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้ทราบโดยทั่วกัน โดยข้อบังคับพิพาทมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่มีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ผู้ฟ้องคดี ซึ่งด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จึงเป็นบุคคลที่ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ ในบังคับ
ของข้อบังคับพิพาทในวันที่มีการประกาศใช้บังคับ ผู้ฟ้องคดีจึงยังมิใช่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะ
เดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีเพ่ือขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับพิพาท ตาม
มาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การนับ
ระยะเวลาในการฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือโต้แย้งความชอบด้วยกฎหมายของข้อบังคับพิพาทในกรณีเช่นว่านี้  จึงต้องเริ่ม
นับตั้งแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดี เพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีอยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับ
พิพาทแล้ว และเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มี
สิทธิฟ้องคดีเพ่ือ ขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับพิพาทตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จึง
ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีข้อหานี้ เม่ือวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดี
ข้อหานี้เม่ือวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ จึงเป็นการฟ้องคดี ต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่ง
การฟ้องคดี ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ การที่
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับพิพาทเม่ือพ้นระยะเวลาการ
ฟ้องคดี จึงเป็นข้อโต้แย้งที่ไม่อาจรับฟังได้ 

๔.๒ ประเด็นที่สอง  ผู้ ฟ้องคดีมีสิทธิ ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนมติของ ผู้ ถูกฟ้องคดีที่  ๒ 
ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ และการสาธารณสุข หรือไม่ 

ในประเด็นนี้  ศาลปกครองอุบลราชธานี เห็นว่ า  การที่ ผู้ ถูก ฟ้องคดีที่  ๒  ได้มีการประชุมครั้ งที่ 
๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยได้พิจารณารายชื่อบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติที่จะทาบทาม เพ่ือเสนอชื่อเข้า
สู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเดิมโดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                   
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งมีบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้ทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๐ คน รวมทั้งผู้ฟ้องคดีด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ซึ่งได้เข้ามาในกระบวนการ
พิจารณาทางปกครอง เนื่องจากได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตรวจสอบคุณสมบัติว่าสมควรได้รับการ
ทาบทามเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขหรือไม่ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็น
คู่กรณี ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๗ วรรคหนึ่ง (๔) 
และข้อ ๔ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลั ย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 เม่ือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติไม่ทาบทาม ผู้ฟ้องคดีเพื่อเสนอชื่อเข้าสู่
กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้เหตุผลว่าผู้ฟ้องคดีมีอายุเกินหกสิบปี 

บริบูรณ์… 
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บริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งอันถือว่าขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๕ วรรคสอง (๑) ของข้อบังคับดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี
จึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย และเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีข้อหานี้ต่อศาล ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 

การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีในกระบวนการพิจารณาทางปกครองของผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๒ จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากมติของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาล
พิพากษาเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงเป็นข้อโต้แย้งที่ไม่อาจรับฟังได้ 

๔.๓ ประเด็นที่สาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติม โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และ
ข้อ ๕/๑ เป็นกฎที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 

ในประเด็นนี้ ศาลปกครองอุบลราชธานี เห็นว่า มาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดคุณสมบัติของคณบดี ไม่มีการบัญญัติว่าผู้ที่สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณบดี
จะต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง อันแสดงให้เห็นว่าการให้ผู้ซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ใน
วันที่ได้รับการแต่งตั้งด ารงต าแหน่งคณบดี ไม่ได้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการภารกิจของคณะหรือ
วิทยาลัยตามอ านาจหน้าที่ของคณบดีแต่อย่างใด รวมทั้งยังเป็นโอกาสให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง สามารถคัดเลือกบุคคลที่มี
คุณสมบัติทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ท่ีเหมาะสมมากท่ีสุดมาด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกด้วย ประกอบกับมาตรา ๓๖ 
แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน บัญญัติว่า วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งข้อ ๕ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ วิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่เป็นข้อก าหนดคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่ง
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม 
๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ก็มิได้ห้ามผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งสมัครเข้ารับ
การสรรหาหรือด ารงต าแหน่งคณบดี  อีกทั้ง การใช้บังคับข้อ ๕ ของข้อบังคับดังกล่าวมาเป็นเวลาเกือบสามปี ไม่
ปรากฏว่าเคยมีปัญหากรณีผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีที่อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่
ก่อให้เกิดผลกระทบหรือผลเสียหายต่อการบริหารจัดการภารกิจของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
นอกจากนั้น เม่ือพิจารณาเทียบเคียงจากผู้ที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนราชการก็ดี 
หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐก็ดี จะเห็นได้ ว่า
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาทั้งสองลักษณะดังกล่าว ก็มิได้ก าหนดห้ามผู้ที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดีแต่อย่างใด ทั้งที่การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยตามอ านาจหน้าที่ของอธิการบดีมีขอบเขตความ
รับผิดชอบมากกว่าคณบดีเป็นอย่างมาก กรณีจึงเห็นได้ว่า การที่ผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุขมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้งหาได้มีผลกระทบหรือท าให้เกิดความเสียหายต่อการปฏิบัติ
ภารกิจในฐานะคณบดีแต่อย่างใดไม่ ผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจึงไม่จ าเป็นที่จะต้องมีอายุไม่
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ดังนั้น ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่
แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่สมควรได้รับการสรรหาให้
ด ารงต าแหน่งคณบดีว่าต้องมีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีให้พ้นจากต าแหน่งเม่ือมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปี
บริบูรณ์จึงเป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
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อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้  ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งว่า การพิจารณาว่าบุคคลใดมีคุณสมบัติ 
ที่จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ซึ่งเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะ จ าต้องพิจารณาจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน
ที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ออกตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และพิจารณาจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรร
หาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกัน โดยจะพิจารณาจากมาตรา 
๒๕ แห่งพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มิได้ เนื่องจากคุณสมบัติของคณบดีตามบทบัญญัติ
ดังกล่าว จะใช้บังคับกับคณะตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบวงมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๔๒ เท่านั้น 

ในประเด็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองโต้แย้งดังกล่าว ศาลปกครองอุบลราชธานี เห็นว่า แม้วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะเป็นส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ โดยเป็นการจัดตั้งขึ้น ตามมาตรา ๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ตาม แต่พระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ตราขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วน
ราชการและมีความจ าเป็นต้องผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการต่าง ๆ สามารถจัดตั้งส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
ได้ และให้ด าเนินงานจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา โดยไม่มีบทบัญญัติใดที่ก าหนดคุณสมบัติของคณบดีส่วนงาน
ภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และไม่มีบทบัญญัติใดให้อ านาจสภาสถาบันอุดมศึกษาออกข้อบังคับเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ 
ขั้นตอน และวิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีส่วนงานภายในที่มีฐานะ เทียบเท่าคณะ คงมีเพียง
มาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้นที่บัญญัติให้การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายใน ให้เป็นไป
ตามข้อบังคับของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งในส่วนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 
๒๕๕๔ เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการบริหาร ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๐ แล้ว แต่ในส่วนของข้อ ๙ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการ
ด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ก าหนดคุณสมบัติของคณบดี ส่วนงานภายในที่มี
ฐานะเทียบเท่าคณะและข้อ ๑๐ ของข้อบังคับดังกล่าวที่ก าหนดว่า หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณบดีส่วนงาน
ภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีและผู้อ านวยการวิทยาลัย เห็นได้ว่าเป็นการออกข้อบังคับเกินกว่าขอบเขตของพระราชบัญญัติการบริหาร
ส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงไม่อาจน าข้อ ๔ วรรคสอง และข้อ ๑๐ ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 
๒๕๕๔ มาใช้บังคับกับเรื่องคุณสมบัติของคณบดีส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมถึงหลักเกณฑ์และ
วิธีการได้มาของคณบดีส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะได้ 

ดังนั้น คุณสมบัติของบุคคลที่สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขและ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงต้องบังคับตาม 
มาตรา ๒๔ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะเกี่ยวกับการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 

       การที…่ 
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การที่ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองโต้แย้งมาข้างต้น จึงเป็น ข้อโต้แย้งทีศ่าลไม่อาจรับฟังได้ 
๔.๔ ประเด็นที่สี่ มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 

ที่ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ชอบด้วย
กฎหมายหรือไม่ 

ศาลปกครอง อุบลราชธานี  เห็ นว่ า  เมื่ อ ได้ วิ นิ จฉั ยแล้ ว ว่ า  ข้ อ  ๕  วรรคสอง (๑ )  และข้ อ  ๕/๑ 
ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย การที่ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่  ๒ มีมติในการประชุมครั้งที่  ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ไม่ทาบทามผู้ ฟ้องคดี เ พ่ือ 
เสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยอาศัยเหตุผลตามข้อ ๕ วรรค
สอง (๑) ประกอบกับข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับดังกล่าว มติของผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ จึงไม่ชอบ ด้วยกฎหมายเช่นกัน 

๕. สรุปค าพิพากษา 
ด้วยเหตุผลในประเด็นการพิจารณาของศาล ทั้ง ๔ ประเด็นดังกล่าว ศาลปกครองอุบลราชธานี จึงมีค าพิพากษา 

ดังนี้ 
๑. พิพากษาเพิกถอน ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ 5/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และ 

๒. พิพากษาเพิกถอน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม 
๒๕๖๓ ที่ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติดังกล่าว 

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาว่า เมื่อศาลพิพากษาเพิกถอน
ข้อบังคับและมติดังกล่าวให้สิ้นผลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือให้ทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และพิจารณาด าเนินการ
ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ก าหนดส าหรับค าสั่งทุเลาการบังคับตามข้อบังคับและ มติดังกล่าว 
ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลแห่งค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี           
คดีหมายเลขด าที่ บ.51/2563 คดีหมายเลขแดงท่ี บ.55/2563 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๐/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
           

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
        - 
       ระเบียบวาระท่ี  ๔… 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

        ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
    (ณ 30 กันยายน 2563) 

             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดเป้าหมายการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 
การใช้จ่ายรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายลงทุน และรายจ่ายประจ า เป้าหมายร้อยละ 100  
   มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563              
สิ้นไตรมาสที่ 4 (ณ 30 กันยายน 2563)  ดังนี้ 

                  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน : จากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 
791,236,300 บาท เบิกจ่าย 739,895,429.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.51 ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาล
ก าหนดร้อยละ 6.49 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายล าดับที่ 39 จาก 83 ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ในการก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ ล าดับที่ 13 จาก 
57 ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 
 
 

รายจ่าย ได้รับจดัสรร
งบประมาณ 

งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเข้าพรบ.

โอน 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่รัฐบาล
ก าหนด 

ก. รายจ่าย
ประจ า 

671,143,600.00  665,427,126.00  660,139,067.91   5,288,058.09  99.20 100.00 

งบบุคลากร 247,670,000.00  252,096,336.04  252,096,336.04    -  100   
งบด าเนนิงาน   15,812,200.00      8,840,463.96      5,768,406.54    3,072,057.42  65.25   
งบเงินอุดหนุน 407,661,400.00  404,490,326.00  402,274,325.33   2,216,000.67  99.45   
ข. รายจ่าย
ลงทุน 

138,664,600.00  125,809,174.00    79,756,362.00  46,052,812.00  63.39 100.00 

รวม 809,808,200.00  791,236,300.00  739,895,429.91  51,340,870.09  93.51 100.00 
 

1. ภาพรวมทุกงบรายจ่าย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 791,236,300 บาท เบิกจ่าย  
739,895,429.91 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.51 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 6.49 (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 51,340,870.09 บาท  

2. รายจ่ายประจ า งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 665,427,126.00 บาท เบิกจ่าย  
660,139,067.91บาท คิดเป็นร้อยละ 99.20 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 0.80 (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 5,288,058.09 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.1  คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 3,390,944.97 บาท ดังนี้ 

 

            ผลผลิต... 
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ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
1. โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอก
เขตชุมชนเมือง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเรียนรู้ 
(คณะเภสัชศาสตร์) 

143,785.00      เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการ
อบรมออนไลน์ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ
น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ท าให้มีงบประมาณ
เหลือจ่าย 

2. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิตส าหรับวัย
เรียน (คณะวิทยาศาสตร์) 

148,507.32      เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการ
อบรมออนไลน์ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณ
น้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ท าให้มีงบประมาณ
เหลือจ่าย 

3. โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข (วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ) 

0.21  

4. โครงการยกระดับการเรียนรู้ทางวิชาการใน
โรงเรียนเครื อข่ ายทางวิชาการ (ส านั กงาน
อธิการบดี) 

100.00  

5. โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ (ส านักงาน
อธิการบดี) 

3,072,057.42      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านัก
งบประมาณ มีการบริหารงบประมาณ
รายจ่ายแผนงานบุคลากรภาครัฐ โดยให้
หน่วยรับงบประมาณประมาณการค่าใช้จ่าย
ส าหรับที่จะเบิกจ่ายภายใต้แผนงานบุคลากร 
หากมีเงินเหลือจ่ายก็ให้คืนงบประมาณเพ่ือ
จะจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณอ่ืน หรือ
หากมีงบประมาณไม่เพียงพอก็ขอรับการ
จัดสรรงบกลางจากกรมบัญชีกลางได้ 
ส าหรับมหาวิทยาลัยมีงบประมาณเพียงพอ
ในการเบิกจ่าย และได้ประมาณการ การ
เบิกจ่ายในส่วนของเงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้นที่ เช่น ต าแหน่ง ศ. รศ. ผศ. 
ซ่ึงต าแหน่งท่ีกล่าวมาน้ัน อยู่ระหวา่งการ
ด าเนินการ เช่น อยู่ระหว่างการเสนอเรื่องไป
ยังส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือให้
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) รับทราบการ
แต่งตั้งและให้ความเห็นชอบเงินประจ า
ต าแหน่ง  แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้
รับความเห็นชอบจาก(กพอ.) ท าให้การ
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ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
เบิกจ่ายไม่ทันในปีงบประมาณจึงมีเงินเหลือ
จ่าย  

6. ผู้ส า เร็ จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ส านักงานอธิการบดี) 

42.16  

7. ผู้ส า เร็ จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

92.72  

8. ผู้ส า เร็ จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ส านักคอมพิวเตอร์ฯ) 

26,099.60      เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการ
อบรมออนไลน์ ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ
อ่ืน ๆ ท าให้การใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่า
แผนที่ตั้งไว้ ท าให้มีงบประมาณเหลือจ่าย 

9 .  ผ ล ง านกา ร ให้ บ ริ ก า ร วิ ช าก า ร  ( ส า นั ก
คอมพิวเตอร์ฯ) 

260.00  

10 .  ผู้ ส า เ ร็ จ กา รศึ กษาด้ านสั ง คมศาสตร์  
(ส านักงานอธิการบดี) 

0.05  

11. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ส านักงานอธิการบดี) 

0.49  

2.2 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 1,897,113.12 บาท เป็นโครงการยกระดับการเรียนรู้ 
ทางวิชาการในโรงเรียนเครือข่ายวิชาการ (กองบริการการศึกษา) คาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนธันวาคม 2563  

3. รายจ่ายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน 125,809,174.00 บาท เบิกจ่าย  
79,756,362.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 63.39 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 36.61 (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ 100) คงเหลือ 46,052,812.00 บาท โดยคืนคลังแผ่นดิน 4,803,102 และกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อม
ปี จ านวน 41,249,710 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1  คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 4,803,102 บาท เป็นเงินเหลือจ่ายจากแผนงานบูรณา 
การพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร (อุทยานวิทยาศาสตร์              
เป็นผู้รับผิดชอบ)  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวแต่เนื่องจากเวลาในการด าเนินการใกล้จะสิ้น
ปีงบประมาณท าให้การด าเนินการไม่ทันในปีงบประมาณ  โดยขั้นตอนในการขอใช้เงินเหลือจ่ายนั้น ต้องเป็นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 คือต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าภาพหลักแล้วจึงขออนุมัติไปยังส านัก
งบประมาณต่อไป   
                           3.2 เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 3 รายการ วงเงิน 41,249,710 บาท ดังนี้ 
 
 
 
 
 
            รายการ... 
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รายการ วงเงินก่อหน้ี
ผูกพัน 

สัญญาสิ้นสุด วงเงินยังไม่
เบิกจ่าย 

คาดว่าจะเบิกจ่าย หมายเหตุ 

๑.  โครงการก่อสร้างลาน 
และอาคารอเนกประสงค์
บริเวณด้านหน้า
มหาวิทยาลยั 

5,100,000 6 ต.ค. 63  4,590,000 ภายในเดือนม.ค. 64      ผู้รับจ้างเข้าท างาน
ล่าช้ากว่าแผนท่ีก าหนด  
สิ้นสุดสัญญาแล้วแต่ผู้
รับจ้างยินดีจ่ายค่าปรบั 
โดยผู้รับจ้างได้ปรบั
แผนการด าเนินงาน และ  
คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในวันท่ี 4 ม.ค. 64 

2. อาคารโรงงานต้นแบบดา้น
การผลิตอาหาร  
   4.1 ค่าครุภัณฑ์   
 
 
   4.2 ค่าก่อสร้าง (ก าหนด 
10 งวด)        

36,679,620 
4,099,810  

 
 
 

35,600,000 

 
 
 
 
 

24 มี.ค. 64 

32,579,810 
4,099,810 

 
 
 

28,480,000 
(งวดที่ 3-10) 

ภายในเดือนพ.ย. 63 
 
 
 
 
ภายในเดือนม.ีค. 64 
 

    มีการขอใช้เงินเหลือ
จ่ายในช่วงไตรมาสที่ 4 
ท าให้ก่อหนี้ผูกพันช้า
ส่งผลให้การเบิกจ่าย
ล่าช้า  
    เนื่องจากลงนามใน
สัญญาไมเ่ป็นไปตามแผน
ที่ก าหนด ท าให้การ
ด าเนินการก่อสร้าง และ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด (ก าหนด
ตรวจรับงานงวดที่ 3 
วันท่ี 16 พ.ย. 63) 

3. อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
 

53,339,300  
 

24  ม.ค .64  
(เป็นรายการ

งบประมาณผูกพัน
ข้ามปี 2562-

2564) 

4,079,900 
(งวดที่ 19) 

ภายในเดือนธ.ค. 63   ก าหนดตรวจรับงาน
งวดที่ 19 วันท่ี 3 ธ.ค. 
63 

ดังนั้น ยอดคงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจ านวนทั้งสิ้น 
51,340,870.09 บาท (คืนคลังแผ่นดิน จ านวน 8,194,046.97 บาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 
43,146,823.12 บาท)   

โดยสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จ าแนกตาม              
คณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

 

คณะ/หน่วยงาน ภาพรวม (ร้อยละ) รายจ่ายประจ า 
(ร้อยละ) 

รายจ่ายลงทุน 
(ร้อยละ) 

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 100.00 100.00 - 
2. คณะศิลปประยุกต์ฯ 100.00 100.00 - 
3. คณะบริหารศาสตร์ 100.00 100.00 - 
4. คณะรัฐศาสตร์ 100.00 100.00 - 
5. ส านักทรัพย์สินฯ 100.00 100.00 - 
6. คณะนิติศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
7. คณะศิลปศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
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คณะ/หน่วยงาน ภาพรวม (ร้อยละ) รายจ่ายประจ า 
(ร้อยละ) 

รายจ่ายลงทุน 
(ร้อยละ) 

8. คณะเกษตรศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
9. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 100.00 100.00 100.00 
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 100.00 100.00 100.00 
11. ส านักวิทยบริการ 100.00 100.00 - 
12. คณะวิทยาศาสตร์ 99.16 99.10 100.00 
13. ส านักงานอธิการบดี 92.50 99.13 24.97 
14. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 97.62 97.62 - 
15. คณะเภสัชศาสตร์ 93.86 98.69 92.94 

รวม 93.51 99.21 63.39 

  ผลการเบิกจ่ายในภาพรวมเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 11 หน่วยงาน และไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 4 หน่วยงาน คือ คณะวิทยาศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และคณะเภสัชศาสตร์  
  ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจ าเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 11 หน่วยงาน และไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 4 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย ส านักงานอธิการบดี  
  ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายงบลงทุนเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน 6 หน่วยงาน และไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 2 หน่วยงาน คือ คณะเภสัชศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี   
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณโดยอ านาจหัวหน้าส่วนราชการ จากงบลงทุนไป
งบด าเนินงานเพื่อช าระค่าสาธารณูปโภค จ านวน 1,341,226 บาท (ซึ่งเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง) 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการแก้ไข เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน ทั้งนี้  ได้รับความ เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 

1. งบรายจ่ายประจ า  ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด าเนินการ 
เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หากหน่วยงานใดเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 จะถือว่าหน่วยงานนั้น 
ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะโอนเงินงบประมาณคืนจากหน่วยงานนั้น และจะจัดสรร
งบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นที่มีความจ าเป็น ต่อไป 

2. งบรายจ่ายลงทุน  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของงบลงทุนให้ด าเนินการก่อหนี้ 
ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ   หากหน่วยงานใดไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ 1 
มหาวิทยาลัยจะด าเนินการโอนงบประมาณคืนกลับมหาวิทยาลัย และจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอื่นที่มีความ
พร้อม และมีความจ าเป็นเร่งด่วน ต่อไป 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่  4                         
(30 กันยายน 2563) 
 
 
 

                  ที่ประชุม... 



28 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการ

เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เพ่ือให้การเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก าหนด 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

             ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและ 
      แผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  

             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามกรอบ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and transparency 
Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3    
การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณใน
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

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

ในส่วนของกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดสรรตามยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) พบว่า แผนงบประมาณรายจ่ายกระจายลงทุกยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 58.18  ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการวิจัย คิดเป็น
ร้อยละ 2.85  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ  คิดเป็นร้อยละ 14.56  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.68  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  คิดเป็นร้อยละ 1.02  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 7.24  และยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 0.85  ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน   คิดเป็นร้อย
ละ 2.38   ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเปน็ร้อยละ 12.25    
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณก าหนดจากเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 4 ไว้ที่ร้อยละ 100 ในภาพรวมรายจ่ายประจ า และ
รายจ่ายลงทุน ดังนี้ 
 

 
 

            ประเภท... 
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ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 28.00 58.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 8.00 40.00 65.00 100.00 

ภาพรวม 23.00 54.00 77.00 100.00 
 

๑. ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติ
งานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า คณะ/หน่วยงานจัดท าข้อเสนอ
โครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย รวมทั้งสิ้น 791 โครงการ  ณ สิ้นไตรมาส 4  จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่
มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย จ านวน 577 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 72.95  ของโครงการทั้งหมด จ านวน
โครงการ/กิจกรรมที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29  ของ
โครงการทั้งหมด จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56  ของ
โครงการทั้งหมด  และยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของ
โครงการทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1      
 

ตารางที่ 1  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            อยู่ระหว่าง... 

 สถานะ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละการ
ด าเนินงาน

 1. ผลการด่าเนินงานต ่ากว่าค่าเป้าหมาย       113.00               14.29
 2. ผลการด่าเนินงานบรรลุเป้าหมาย       577.00               72.95
 3. อยู่ระหว่างด่าเนินการ         44.00                 5.56
 4. ยกเลิกโครงการ         57.00                 7.20
 รวม      791.00             100.00
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แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

คณะ/หน่วยงาน  ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 และพบว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมบรรลุ ค่าเป้าหมาย 
จ านวน 577 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.95 ของโครงการทั้งหมด    

1) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรลุค่าเป้าหมายและเป็นไปตาม 
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100  ของโครงการทั้งหมด   คือ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                       
จ านวน 20 โครงการ  รองลงมาคือส านักงานอธิการบดี  จ านวน 202 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 85.96 ของโครงการ
ทั้งหมด  และคณะรัฐศาสตร์ จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.61  ของโครงการทั้งหมด  

2) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ใน 
ภาพรวม จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.29 ของโครงการทั้งหมด คณะหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือ                        
1.1) สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว จ านวน 6 โครงการ 1.2) โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 1 โครงการ และโรงพิมพ์มีนโยบายงดการสัมมนาประจ าปีโดยจัดประชุมภายในแทนการสัมมนาเพ่ือลด
ค่าใช้จ่าย และอนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาเฉพาะกิจกรรมที่ไม่มีค่าลงทะเบียน  และปรับการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารเป็น 3 เดือนประชุม 1 ครั้ง และคณะกรรมการอ านวยการประชุม 1 ครั้งต่อปี                         
1.3) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน 9 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 28.13 ของโครงการทั้งหมด    
1.4) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.59 ของโครงการทั้งหมด  เนื่องจากผลกระทบการ
ระบาดของ Covid 19     

๓) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ในภาพรวม  
จ านวน 44 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย 
 

        คณะ/ส านัก… 



31 
 

คณะ/ส านัก สาเหตุ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

คณะนิติศาสตร์ 1. ผลกระทบการระบาด
ของ Covid 19 

4 คิดเป็นร้อยละ 8.33 ของโครงการทั้งหมด   
1. ยกเลิกการจัดฝึกอบรม เนื่องจากแผนการด าเนินงานคือ
ระหว่างวันท่ี 26-27 มีนาคม 2563 
2. เนื่องจากไม่สามารถเก็บข้อมูลความพึงพอใจต่อวารสารได้ 
ส่งผลกระทบต่อการผลิตวารสารให้ออกตามก าหนดไม่ทัน   และ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวางแผนจะจัดเก็บข้อมูลผล
การส ารวจความพึงพอใจแบบออนไลน์ และผลิตวารสารรูปแบบ 
e-book  
3. เลื่อนการอบรมและอยู่ระหว่างการรับสมัคร 
4. ประสบปัญหาการเดินทางเพื่ อแลกเปลี่ ยนข้อมูล ใน
โครงการวิจัยที่มีพื้นที่เก็บข้อมูลและผู้ร่วมวิจัยจากประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ประกอบด้วย 4 โครงการ/กิจกรรม ดังน้ี 

1. โครงการเตรยีมความพร้อมในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน งบประมาณ 52,800 บาท 

2. โครงการทุนวิจัยด้านกฎหมาย งบประมาณ 
200,000 บาท 

3. โครงการวารสารกฎหมาย คณะนติิศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี งบประมาณ 50,000 
บาท 

4. โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดี
ปกครอง รุ่นท่ี 2 งบประมาณ 2,516,800 บาท 

 2.อยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1 อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 และขาดความ
ชัดเจนในการเทียบโอนรายวิชา และคณะวางแผนจะปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จใน ปี พ.ศ. 2564  และหรือจัดการเรียน
การสอนแบบชุดวิชาและสามารถสะสมหน่วยกิตเพื่อจบ
การศึกษาและรับปริญญาได้ 
คือ โครงการบริหารจัดการหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ 
งบประมาณ 1,158,000 บาท  
และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 258,700 บาท 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ การด าเนินงานโครงการ
ลักษณะลงทุน 

5 คิดเป็นร้อยละ 6.94 ของโครงการทั้งหมด  คือโครงการพัฒนา
กายภาพระบบสาธารณปูโภคและโครงสร้างพื้นฐานของ
มหาวิทยาลยั  ซึ่งเป็นโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมครุภณัฑ์และ
สิ่งก่อสร้าง  ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการซ่อมแซมอาคารเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 900,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงพื้นที่ซุ้มอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 500,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องสมดุคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(ENG Co-Working Space) งบประมาณ 
2,190,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
งบประมาณ 760,000 บาท 
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คณะ/ส านัก สาเหตุ จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

5. โครงการอุปกรณ์มือกลเสริมก าลังแบบโครงร่าง
ภายนอกส าหรับการฟื้นฟผูู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
ตีบ งบประมาณ 241,000 บาท 

และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 6,477,010 บาท  
คณะบริหารศาสตร์ การด าเนินงานโครงการ

ลักษณะลงทุน   
5 จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.49 ของโครงการทั้งหมด 

ประกอบด้วย 5 โครงการ/กิจกรรมดังน้ี 
1. โครงการระบบกันซมึชั้น 4 อาคารเรียนหลังเก่า 

งบประมาณ 250,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงห้องเรยีนช้ัน 4 อาคารคณะบรหิาร

ศาสตร์ งบประมาณ 1,500,000 บาท 
3. โครงการปรับปรุงห้องพักอาจารย์ HTM ช้ัน 3 เป็น

ห้องเรียนขนาดเล็ก งบประมาณ 150,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงอาคารเรยีนรวม 1 ช้ัน 2 

งบประมาณ 2,000,000 บาท 
5. โครงการปรับปรุงห้อง MS202/2 - MS203 เป็น

ห้องคอมพิวเตอร์ 4 งบประมาณ 2,500,000 บาท 
และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 9,731,500  บาท 

ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิ
ประโยชน ์

การด าเนินงานโครงการ
ลักษณะลงทุน   

6 คิดเป็นร้อยละ 17.14  ของโครงการทั้งหมด คือ โครงการ
ปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค งบประมาณ 
2,239,000 บาท    
และส านักขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 4,050,960 บาท  

ส านักงานอธิการบด ี 1. การด าเนินงาน
โครงการลกัษณะลงทุน   

17 จ านวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.23  ของโครงการ
ทั้งหมด คือ โครงการลักษณะงบลงทุน/โครงการก่อสร้างหรือ
ปรับปรุงสิ่ งก่อสร้างต่างๆ  โครงการบริการวิชาการ และ
โครงการวิจัย รวมทั้งโครงการลักษณะการใช้งบประมาณหมวด
ตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ    

1. โครงการปรับปรุ งสนามบาสเกตบอล สนาม A
งบประมาณ  441,169 บาท 

2. โครงการปรับปรุ งสนามบาสเกตบอล สนาม B 
งบประมาณ  241,665 บาท 

3. โครงการบ ารุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
งบประมาณ  8,850,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาและกลุ่ม
สนามกีฬา งบประมาณ 4,124,000 บาท 

5. โครงการสร้างศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ Startup และ 
SME และสร้างโรงงานต้นแบบแปรรูปสินค้าการเกษตร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ส่วนการก่อสร้าง
โ ร ง ง า น ต้ น แ บ บ  ( Pilot Plant))  งบ ป ร ะ ม า ณ 
62,355,000 บาท  

6. โครงการก่อสร้างขยายแนวสายสัญญาณไฟเบอร์     
ออฟติก งบประมาณ 490,000 บาท 

7. โครงการปรับปรุงโครงกรอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์
บริเวณประตูด้านหน้ามหาวิทยาลัย งบประมาณ 
150,000 บาท 
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8. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดาน
อาคาร เฉลิ มพระ เกี ย รติ  7 รอบ  งบประมาณ 
290,000 บาท 

9. โครงการปรับปรุงถนนบริเวณประตู 3 งบประมาณ 
500,000 บาท 

10. โครงการปรับปรุงถนนและระบบจราจรหน้าอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ งบประมาณ 340,000 บาท 

11. โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณเขต
การศึกษา งบประมาณ 280,000 บาท 

 2. โครงการบริการ
วิชาการ  โครงการวิจัย 
และโครงการลักษณะ
ตอบแทน ใช้สอย และ
วัสดุ 

 1. โ ค ร ง ก า ร อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  งบ ป ร ะ ม า ณ 
30,384,000 บาท 

2. โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  งบประมาณ   
บาท 3,692,400 บาท 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME 
Regular Level) ปีงบประมาณ 2563 งบประมาณ 
3,660,000 บาท 

4. โครงการสนับสนุ นการพัฒนา เทค โน โลยี ของ
อุตสาหกรรมไทย (ITAP) งบประมาณ 1,690,880 
บาท 

5. โ ค ร ง ก า ร ทุ น อุ ด ห นุ น ก า ร วิ จั ย  ง บ ป ร ะ ม า ณ            
3,871,900  บาท 

6. เครือข่ายคุณค่าและความเป็นท้องถิ่นสู่การสร้างระบบ
นิ เ วศอาหารปลอดภั ย ในจั งหวัดอุบลราชธานี  
งบประมาณ 5,610,850 บาท 

และส านักงานอธิการบดีขออนุมัติกันเหลื่อมปี รวมจ านวน 
67,707,319.57 บาท  เป็นกันเหลื่อมปีเงินงบประมาณ
แผ่นดิน จ านวน 39,066,923.12 บาท และกันเหลื่อมปีเงิน
รายได้ จ านวน 28,640,396.45 บาท 

คณะวิทยาศาสตร ์ 1. อยู่ระหว่างการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน  

1 คิดเป็นร้อยละ 6.90 ของโครงการทั้งหมด  คือโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม อยู่ระหว่างการด าเนินการรายงานผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน และรายงานผลการด าเนินงานฉบับ
สมบูรณ์ คือ ความหลากหลายของยีสต์ในพื้นที่อพ.สธ. (พื้นที่
อนุรักษ์ต้นน้ าป่าร่องก่อ) งบประมาณ 80,000 บาท  

 2. รอผลการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย 

1 โครงการค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค  ซึ่งตัวบ่งช้ีคือ ความพึง
พอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คณะใช้ผลการประเมินของมหาวิทยาลั ย  งบประมาณ 
6,113,600  บาท 
คณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 703,080 บาท 

ส านักวิทยบริการ อยู่ระหว่างการรอผลการ
ประเมิน 

4 คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย 4 
โครงการ/กิจกรรมดังนี้ 

1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
ความเสี่ยง  งบประมาณ 105,000  บาท 
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2. โครงการบริหารจัดการภายในส านักวิทยบริการ  
งบประมาณ 1,485,170 บาท 

3. โครงการบริหารจัดการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  งบประมาณ 192,200  บาท 

4. โ ค ร งก า ร  Green Library for Life  อยู่ ร ะห ว่ า ง
ด าเนินงานรับตรวจประเมินวันที่ 19 ตุลาคม 2563 
งบประมาณ 80,000 บาท 

และคณะขออนุมัติกันเหลื่อมปี จ านวน 3,499,207 บาท 
 

๔) คณะ/ส านักที่ไม่มีการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมหรือยกเลิกโครงการ/กิจกรรม ในภาพรวม  
จ านวน 57 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย  

สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. ผลกระทบการ
ระบาดของ Covid 19 

คณะเกษตรศาสตร์ 1 ยกเลิกการจัดฝึกอบรม เนื่องจากแผนการด าเนินงานคือ
ระหว่างวันท่ี 26-27 มีนาคม 2563 คือ โครงการการเพาะ
เห็ดเศรษฐกิจ งบประมาณ 95,000 บาท   

คณะนิติศาสตร์ 20 1. ยกเลิกโครงการ โดยเลื่อนไปด าเนนิงานในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  

2. 2. ยกเลิกโครงการ  โดยปรับแผนโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายเพื่อจดัซื้อจัดหาครุภณัฑ์การศึกษา 

3. 3. คณะได้ปรับรูปแบบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดย
การประชุมผ่านระบบออนไลน ์  

4. 4. กรณีที่ต้องไปศึกษาดูงาน คณะปรับรูปแบบเป็น
การศึกษาหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมออนไลน ์ 

ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม ดงันี้ 
1. โครงการฝึกทักษะเสริมประสบการณ์วิชาชีพและ

การศึกษากฎหมายชิงคลินิก งบประมาณ            
665,800 บาท 

2. โครงการสร้างเสรมิประสบการณ์ศกึษาดูงาน
หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม งบประมาณ  

            58,000  บาท 
3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน 

(ประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 
183,100 บาท 

4. โครงการเตรยีมความพร้อมรับอาเซียนส าหรับ
นักศึกษา (ประกอบด้วย 3 กิจกรรม)  งบประมาณ 
141,500 บาท 

5. โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากร
ในการท างาน (ประกอบด้วย 2 กิจกรรม)  
งบประมาณ 111,000 บาท 

6. โครงการประชุมเพื่อสรุปแผนปฏบิัติการประจ าป ี
งบประมาณ 20,200 บาท 

7. โครงการประชาสมัพันธ์เชิงรุก งบประมาณ 
101,600 บาท 



35 
 

สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

8. โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนินงานตาม
วิสัยทัศน์คณะนิติศาสตร์ งบประมาณ 85,700 
บาท 

9. โครงการอบรมการบริหารความเสีย่งและการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน งบประมาณ 11,200 
บาท 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากร
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน งบประมาณ  
86,700 บาท 

11. โครงการจดัการความรูสู้่งานวิจัย งบประมาณ 
20,200 บาท 

12. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการการ
สอบสวนทางวินัยบุคลากรทางการศึกษา 
งบประมาณ 1,048,600 บาท 

13. โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่นในศตวรรษ
ที่ 21 งบประมาณ 458,700 บาท 

14. โครงการอบรมหลักสูตรสภาท้องถิ่นไทยในยุคไทย
แลนด์ 4.0 งบประมาณ 437,600 บาท 

15. โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยทาง
กฎหมายในท้องถิ่นอีสาน งบประมาณ 10,000 
บาท  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการ  ประกอบด้วย 
2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1.  โครงการอบรมเรื่อง "เกษตรอัจฉริยะ" งบประมาณ 
200,000 บาท 

2. โครงการอบรมเรื่อง "ระบบควบคมุอัตโนมตัิ" 
งบประมาณ 200,000 บาท  

คณะรัฐศาสตร์ 3 ยกเลิกโครงการ เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีประกาศยกเลิก
การจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 
พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการสนับสนุนงานบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก งบประมาณ 160,000 บาท 

2. โครงการให้บริการแก่ชุมชนท้องถิ่นทางด้าน
การเมืองการปกครอง งบประมาณ 410,000 
บาท 

3. สืบสานวิถีคนท าเทียนและแห่เทียนพรรษา ระหวา่ง
ชุมชนและนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณ 50,000 บาท 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการเพื่อหารายได้ 
คือ 
โครงการรายรับจากการให้บริการวิชาการ งบประมาณ
809,900 บาท 
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ส านักงานบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากลักษณะกิจกรรมเน้น
ภาคปฏิบตัิ คือ โครงการเตรยีมความพร้อมป้องกันอัคคีภัยใน
หอพักนักศึกษา งบประมาณ 6,000 บาท 

คณะศลิปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการบรกิารวิชาการเพื่อหารายได้ 
คือ โครงการสร้างรายไดจ้ากการบริการวิชาการ งบประมาณ 
32,000 บาท 

คณะเภสัชศาสตร ์ 2 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากเป็นการรวมบคุลากร
จ านวนมาก  ประกอบด้วย 2 โครงการ/กิจกรรม ดังนี ้

1. โครงการงานบุญสงกรานต์ งบประมาณ 20,0000 
บาท 

2. โครงการสืบสานประเพณสีักการะบูชาองค์
พระไภสัชคุรไุวฑูรยประภาตถาคต งบประมาณ 
226,300 บาท 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 3 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเนือ่งจากเป็นการรวมบคุลากร
จ านวนมาก ประกอบด้วย 3 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ งบประมาณ 
120,000 บาท 

2. โครงการสนับสนุนการบรหิารงานองค์กร 
งบประมาณ6,000 บาท 

3. การให้ความรูด้้านอนามัยเจรญิพันธุ์และการป้องกัน
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ ในนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ปีที่ 3  งบประมาณ 83,000 บาท 

ส านักงานอธิการบด ี 14 ยกเลิก/ปรับลด/ทบทวนการด าเนนิงานโครงการ เนื่องจากจะ
น า งบประมาณไปด าเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันและตั้งรับกับสถานถานการณ์
การระบาดของ Covid 19  ประกอบด้วย 14 โครงการ/
กิจกรรม ดังน้ี  

1. โครงการสนับสนุนคา่บ ารุงสมาชิกหรือค่าวารสาร
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย งบประมาณ 60,000 
บาท 

2. โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะบคุลากร 
งบประมาณ 68,800 บาท 

3. โครงการประเมินผู้บริหาร งบประมาณ 294,900 
บาท 

4. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ งบประมาณ 
144,800 บาท 

5. โครงการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยั งบประมาณ 10,000 บาท  

6. โครงการจดัท าแผนยุทธศาสตร์และการบรหิาร
ยุทธศาสตร์ภาครัฐ  งบประมาณ 10,000 บาท 

7. โครงการจดัหาและบ ารุงรักษาครภุัณฑ์ งบประมาณ 
10,734,000 บาท 
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

8. โครงการค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาด้านการเงิน
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี งบประมาณ 94,000 
บาท 

9. โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย
ด้วยกล้องวงจรปิดผ่านเครือข่ายแบบรวมศูนย์ 
งบประมาณ3,000,000 บาท 

10. โครงการ UBU JOBFAIR งบประมาณ 50,000 
บาท 

11. โครงการส่งเสริมการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน 
งบประมาณ 350,000 บาท 

12. โครงการวิจัยและพัฒนา งบประมาณ 
6,400,000 บาท 

13. โครงการจดัประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เรื่อง  
การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์  และนโยบายของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี สู่การพฒันาอย่างเป็น
รูปธรรม งบประมาณ 130,000 บาท 

14. โครงการกิจกรรมทางวิชาการเสรมิหลักสูตรและ
พัฒนาทักษะชีวิต งบประมาณ 505,000 บาท 

คณะบริหารศาสตร ์ 7 1. ยกเลิกโครงการเนื่องจากคณะกรรมการประจ าคณะได้ 
มีมติพิจารณาทบทวนความจ าเป็น/เร่งด่วนในการด าเนินงาน
โครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  ใน
การปรับลดงบประมาณในช่วงสถานการณ์การระบาดของ 
Covid 19   
2.ยกเลิกกิจกรรมที่เป็นการรวมบคุลากรจ านวนมาก  
เพื่อลดภาวการณ์เสีย่งต่อการติดโรคระบาดดังกล่าว 
ประกอบด้วย 7 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงห้องน้ า ช้ัน 1 และ 2 ฝั่งโรง
อาหาร งบประมาณ 700,000 บาท 

2. โครงการปรับปรุงตกแต่งผนังอาคารเรยีน คณะ
บริหารศาสตร์ งบประมาณ 800,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงโรงอาหารคณะบริหารศาสตร์ 
งบประมาณ 5,000,000 บาท 

4. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคาร
คณะบริหารศาสตร์ งบประมาณ 950,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างลานจอดรถ งบประมาณ 
700,000 บาท 

6. ปั้นแบรนด์ เพิ่มยอดขาย ด้วย LINE Sticker 
งบประมาณ 55,500 บาท 

7. การใช้กลยุทธ์ทางการเงินและความรู้ทางการบัญชี
สร้างมลูค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน:กลุ่มโฮมสเตยแ์ละผูผ้ลิตกลุม่
หัตถกรรมพื้นบ้าน มุ่งสู่การเป็นปะเทศไทย 4.0 
ประจ าปี 2563 งบประมาณ 96,000 บาท 
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

2. คณะยังไม่มีความ
พร้อมตามข้อก าหนด
ของสภาการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวช
ปฏิบัติฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practitioner) คือ 
โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบตัิ
ฉุกเฉิน (Emergency Nurse Practitioner) งบประมาณ 
2,600,000 บาท 

3.เปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารจัดการจาก
จัดซ้ือจัดหาครุภัณฑ์ 
เป็นการเช่าแทน 

ส านักงานบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

1 เนื่องจากส านักเปลี่ยนรูปแบบจากการจัดซื้อจดัหา เป็นการ
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แทน 
คือ โครงการจดัหาครภุัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งบประมาณ 63,100 บาท 
 

 
 รายละเอียดตามตารางที่ ๒  และแผนภูมิที่ ๒ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 2 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 

 
 

 จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ  จ านวน
โครงการ

 ร้อยละ

(1) (2) (3) (4)=(3)*100/
(13)

(5) (6)=(5)*100/
(13)

(7) (8)=(7)*100/
(13)

(9) (10)=(9)*100/
(13)

(11) (12)=(11)*100/
(13)

(13)=(3)+(5)+
(7)+(9)+(11)

(14)=(5)+(7) (15)=(14)*100/13

1 คณะเกษตรศาสตร์           9       18.37           20       40.82           19       38.78             -                 -                1              2.04              49                       39                            79.59

2 คณะนิติศาสตร์ 11              18.33 8                   13.33 16                26.67 5                       8.33 20                     33.33              60                       24                            40.00

3 คณะบริหารศาสตร์         16       20.78           12       15.58           37       48.05              5           6.49              7              9.09              77                       49                            63.64

4 คณะพยาบาลศาสตร์           4       12.12           12       36.36           13       39.39             -                 -                4            12.12              33                       25                            75.76

5 คณะเภสัชศาสตร์         16       44.44              7       19.44           11       30.56             -                 -                2              5.56              36                       18                            50.00

6 คณะรัฐศาสตร์           1         4.35              5       21.74           14       60.87             -                 -                3            13.04              23                       19                            82.61

7 คณะวิทยาศาสตร์           8       27.59              4       13.79           15       51.72              2           6.90             -                    -                29                       19                            65.52

8 คณะวิศวกรรมศาสตร์           7         9.72           19       26.39           39       54.17              5           6.94              2              2.78              72                       58                            80.56

9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์           5       21.74           13       56.52              4       17.39             -                 -                1              4.35              23                       17                            73.91

10 คณะศิลปศาสตร์           7       21.21           23       69.70              3         9.09             -                 -               -                    -                33                       26                            78.79

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 9                28.13 8                   25.00 14                43.75 -                       -   1                          3.13              32                       22                            68.75

12 ส่านักวิทยบริการ 4                14.81 3                   11.11 16                59.26 4                     14.81 -                          -                27                       19                            70.37

13 ส่านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์           7       20.00           16       45.71              4       11.43              6         17.14              2              5.71              35                       20                            57.14

14 ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          -                -             17       85.00              3       15.00             -                 -               -                    -                20                       20                          100.00

15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           6     100.00             -               -               -                -               -                 -               -                    -                  6                        -                                     -   

16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           1     100.00             -               -               -                -               -                 -               -                    -                  1                        -                                     -   

17 ส่านักงานอธิการบดี           2         0.85         192       81.70           10         4.26           17           7.23           14              5.96            235                    202                            85.96

ผลรวมท้ังหมด      113       14.29         359       45.39         218       27.56           44           5.56           57              7.20            791                    577                            72.95

ล าดับ คณะ/ส านัก  ผลการด าเนินงาน ผลรวมโครงการท่ีมี
ผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละจ านวนโครงการ
ท่ีมีผลการด าเนินบรรลุ

เป้าหมายต่อจ านวนโครงการ
ท้ังหมด

ผลรวม
โครงการ
ท้ังหมด

 ต่ ากว่าเป้าหมาย  ตามเป้าหมาย  สูงกว่าเป้าหมาย  อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ยกเลิกโครงการ
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แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 



๒. ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 

ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 100 
เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4 แล้ว
พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 76.81  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน คิด
เป็นร้อยละ 93.51 และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้  คิดเป็นร้อยละ 62.73 ซึ่งผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย
ของคณะ/ส านัก ที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด เนื่องจากปัญหาจากการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า (COVID-2019) ส่งผลกระทบให้คณะ/ส านัก ต้องยกเลิกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
จ านวน 57 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 7.20 ของโครงการทั้งหมด  รายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 3 
ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
               ณ สิ้นไตรมาส 4 
 

สถานะ เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ส านักงบประมาณก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินรายได ้

ร้อยละ 100 93.51 62.73 

หมายเหตุ : 
1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา, 

เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี 
2. ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน (ไม่รวมส านักงานอธิการบดี) 
3. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS (ไม่รวมส านักงานอธิการบดี) 

 

           
 

     แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
 
 

คณะ/ส านัก… 
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คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาส 4  พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้  จ านวน 1,328,568,123.14 บาท  คิดเป็นร้อยละ 76.81 ของงบประมาณทั้งหมด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4  และแผนภูมิที่ 4 

 

ตารางท่ี 4  สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายละเอียด จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 

งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
(ต้นปีงบประมาณ และไม่รวมส านักงานอธิการบดี)  

1,679,362,800.00 97.09 

งบประมาณรายจ่ายตั้งเพ่ิมกลางปี ณ สิ้นไตรมาส 4 50,297,287.05 2.91 

รวมงบประมาณ 1,729,660,087.05 100.00 

รวมผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาส 4 1,328,568,123.14 76.81 

งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 401,091,963.91 23.19 
 

หมายเหตุ :  งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1) เงินผูกพันรายการ/โครงการอื่น ๆ (เงินงบประมาณแผ่นดินกันเหลื่อมปีงบลงทุน)  จ านวน 
43,146,823.12 บาท 

2) เงินงบประมาณแผ่นดินคืนคลังแผ่นดิน จ านวน 8,194,046.97 บาท 
3) เงินงบประมาณแผ่นดิน (งบกลาง-แผนงานบริหารเพ่ือรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น-โครงการจ้างงานฯ) 

จ านวน 27,909,000 บาท 
4) เงินผูกพันรายการงบลงทุน (เงินรายได้กันเหลื่อมปี)  จ านวน 50,783,493.50 บาท 
5) เงินผูกพันรายการค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (เงินรายได้กันเหลื่อมปี)  จ านวน   8,572,185.95 บาท 
6) เงินผูกพันรายการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ และเงินอุดหนุนส าหรับแหล่งฝึก (เงินรายได้กัน

เหลื่อมปี)  จ านวน 1,709,350บาท 
7) โครงการคณะ/หน่วยงานยกเลิกการด าเนินงาน (เงินรายได้) จ านวน 38,382,750 บาท 
8) เงินรับฝากท่ีต้องจ่ายคืน จ านวน 7,186,106.12 บาท 
9) โครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการหารายได้จากแหล่งทุนภายนอกหรือรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (โครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  โครงการบริการวิชาการจากแหล่งทุน
ภายนอก  โครงการหารายได้จากเงินบริจาค เป็นต้น)  จ านวน  142,453,303.39 บาท 

10)  งบประมาณคงเหลือจากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม (เป็นการประหยัดงบประมาณในโครงการ/
เงินคงเหลือจากการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน)  จ านวน 72,808,904.86 บาท 
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 แผนภูมิที่ 4  แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 



๔๔ 
 

เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563 ของคณะ/ส านัก  พบว่าคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 
95.47  ของงบประมาณท้ังหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 99.16 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  
ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 91.40  ของงบประมาณเงินรายได้  รองลงมาคือ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร้อยละ 94.59 ของงบประมาณเงินรายได้  (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงิน
รายได้)   และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  ร้อยละ 87.36 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 97.62 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 85.75 ของ
งบประมาณเงินรายได้    และเมื่อพิจารณาคณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด ประกอบด้วย  คณะบริหาร
ศาสตร์  ร้อยละ 55.66 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 50.16 ของงบประมาณเงินรายได้  รองลงมาคือ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร้อยละ 59.12 (ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้)  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  ร้อยละ 66.04 ของงบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100 ของ
เงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ  58.01 ของงบประมาณเงินรายได้  รายละเอียดตามตาราง
ที่ 5  แผนภูมิที่ 5 และแผนภูมิที่ 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             ตารางท่ี ๕...
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ตารางท่ี 5  เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ :    
     1. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใชข้้อมูลจากกองแผนงานสรุปวิเคราะห์ที่เสนอคณะกรรมการด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน  
        และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/๒๕๖3  ในวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม ๒๕๖3 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั ในการประชุมเดือนพฤศจิกายน 2563 
     ๒. ข้อมูลผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม เงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินรายได้ รวม เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ ภาพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์     50,742,250.32     34,559,500.40        85,301,750.72     50,742,250.32     20,397,693.83        71,139,944.15        100.00             59.02             83.40
2 คณะนิติศาสตร์       2,655,060.00     26,845,600.00        29,500,660.00       2,655,060.00     18,835,891.57        21,490,951.57        100.00             70.16             72.85
3 คณะบริหารศาสตร์       9,217,420.00     74,250,550.00        83,467,970.00       9,217,420.00     37,240,704.47        46,458,124.47        100.00             50.16             55.66
4 คณะพยาบาลศาสตร์     10,768,220.00     36,752,461.79        47,520,681.79     10,768,220.00     30,235,735.98        41,003,955.98        100.00             82.27             86.29
5 คณะเภสัชศาสตร์     96,000,681.79     54,310,185.00      150,310,866.79     90,101,443.65     22,606,910.64      112,708,354.29          93.86             41.63             74.98
6 คณะรัฐศาสตร์       2,072,900.00     20,665,750.00        22,738,650.00       2,072,900.00     15,002,576.83        17,075,476.83        100.00             72.60             75.09
7 คณะวิทยาศาสตร์     74,328,472.12     67,524,013.00      141,852,485.12     73,706,895.57     61,713,720.12      135,420,615.69          99.16             91.40             95.47
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์     52,688,451.58     54,631,210.00      107,319,661.58     52,688,358.86     35,253,546.07        87,941,904.93        100.00             64.53             81.94
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       2,472,320.00     11,266,270.00        13,738,590.00       2,472,320.00       7,581,427.26        10,053,747.26        100.00             67.29             73.18

10 คณะศิลปศาสตร์     28,670,421.05     45,563,170.00        74,233,591.05     28,670,421.05     26,336,201.03        55,006,622.08        100.00             57.80             74.10
11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     27,959,560.00  118,206,101.83      146,165,661.83     27,959,559.79     68,572,108.48        96,531,668.27        100.00             58.01             66.04
12 ส่านักวิทยบริการ     16,297,140.00     15,699,900.00        31,997,040.00     16,297,099.30     10,617,280.27        26,914,379.57        100.00             67.63             84.12
13 ส่านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์            81,600.00     28,225,538.00        28,307,138.00            81,600.00     20,788,332.81        20,869,932.81        100.00             73.65             73.73
14 ส่านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย       3,300,660.00     20,937,800.00        24,238,460.00       3,222,098.40     17,953,310.23        21,175,408.63          97.62             85.75             87.36
15 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          -         9,600,000.00          9,600,000.00                          -         9,080,294.22          9,080,294.22                 -               94.59             94.59
16 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          -              8,355,600          8,355,600.00                          -         4,940,132.54          4,940,132.54                 -               59.12             59.12
17 ส่านักงานอธิการบดี  413,981,143.14        311,030,137      725,011,280.17  369,239,782.97  181,516,826.88      550,756,609.85          89.19             58.36             75.97

ผลรวมท้ังหมด  791,236,300.00  938,423,787.05   1,729,660,087.05  739,895,429.91  588,672,693.23   1,328,568,123.14          93.51             62.73             76.81

ล าดับ คณะ/ส านัก แผน ผล ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
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แผนภูมิที่ 5  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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แผนภูมิที่ 6  แสดงร้อยละของผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
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ดังนั้น  จึงขอน าเรียนเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ของคณะ/หน่วยงาน และ
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
 

            จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 เพ่ือใช้ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ การก าหนด 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน  ก่อนที่จะเสนอโครงการเพ่ือบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
ประจ าปี เพ่ือให้ผลการด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ และเพ่ือลดจ านวนโครงการที่จะยกเลิกการ
ด าเนินงานให้น้อยลง ทั้งนี้ ส าหรับโครงการที่ยกเลิกการด าเนินงานแล้ว คณะ/หน่วยงาน ที่รับผิดชอบโครงการจักต้อง
พิจารณาทบทวนค่าเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการด าเนินงานด้วย เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

๒. มอบมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับคณะและหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลการด าเนินงานตามโครงการ 
กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายค่อนข้างต่ า และไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ เพ่ือสรุปปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางการแก้ไข เพ่ือให้ผลการด าเนินโครงการมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น ทั้งนี้ ส าหรับ สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น ให้ปรึกษา และ/หรือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการน าระบบบริหารจัดการต่างๆ จากนายอัศวิน -          
เตชะเจริญวิกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑.๑.๓  รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
    และการเงินคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปี      
    งบประมาณ ๒๕๖๒ 

        คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน 
สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอัน
เป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี 
และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
ในเก้าสิบวันนับวันสิ้นปี 

เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบการเงินฯดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้ ผู้ช่วย    
ศาสตราจารย์สมบูรณ์ สาระพัด เป็นผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ เป็นต้นไป ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕๑๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และ 
 

   สถาปัตย… 
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สถาปัตยกรรมศาสตร์ บัดนี้ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชี
เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งมีผลการตรวจสอบบัญชีโดยสรุปดังนี้ 
           ๑.๑ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีส้ินสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 

รายได้จากการด าเนินงาน 
 รายได้จากเงินงบประมาณ     ๕,๒๗๒,๐๒๐.๙๐ บาท 

รายได้จากการจัดการศึกษา-ปกติ                      ๙,๕๐๑,๐๗๕.๐๐ บาท 
รายได้จากการจัดการศึกษา-ทุนส ารอง   ๒,๑๗๕,๗๐๐.๐๐ บาท 
รายได้ค่าบริการวิชาการ          ๕,๗๘๓,๗๖๒.๔๘ บาท 
รายได้จากการบริจาค          ๑๖๒,๘๐๐.๐๐ บาท 
รายได้ดอกเบี้ยรับ              ๕,๖๕๓.๐๔ บาท 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน                 ๒๒,๙๐๑,๐๑๑.๔๒ บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร              ๑๑,๑๐๗,๕๑๗.๐๙        บาท 
 ค่าตอบแทน              ๑๘๓,๓๐๐.๐๐ บาท 
 ค่าใช้สอย            ๗,๒๙๔,๖๔๘.๘๒ บาท 
 ค่าวัสดุ                ๑๙,๘๖๔.๔๘ บาท 
 ค่าสาธารณูปโภค              ๔๑๘,๖๖๖.๖๕        บาท 
 ค่าเสื่อมราคา            ๘๖๘,๙๙๘.๔๒ บาท 
     ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์             ๒๔,๖๒๘.๐๐        บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                       ๑๙,๙๑๗,๖๒๓.๔๖     บาท 
 รวมรายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย                         ๒,๙๘๓,๓๘๗.๙๖      บาท 

 

๑.๒ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
สินทรัพย์หมุนเวียน    ๔,๙๗๐,๐๐๑.๕๗ บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    ๓,๘๑๖,๓๖๙.๐๕ บาท 
รวมสินทรัพย์              ๘,๗๘๖,๓๗๐.๖๒         บาท    
หนี้สินรวม                                   ๒๖,๖๕๐,๙๑๔.๖๔ บาท 
ส่วนทุน               (๑๗,๘๖๔,๕๔๔.๐๒) บาท 
รวมหนี้สินและทุน    ๘,๗๘๖,๓๗๐.๖๒         บาท 
 

   ๑.๓ รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ปีงบประมาณ 
        พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  การวิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มีสินทรัพย์รวม จ านวน 
๘,๗๘๖,๓๗๐.๖๒ บาท เพ่ิมขึ้น  ๑,๖๗๕,๓๕๐.๓๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๓.๕๙ เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่มาจาก ที่ดิน อาคารและสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ ตามล าดับ 
 

 ณ วันที่๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหนี้สินรวมจ านวน 
๒๖,๖๕๐,๙๑๗.๖๔ บาท ลดลง ๕,๓๓๕,๘๙๑.๖๔ บาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๘ เมื่อเทียบ
กับปีก่อน หนี้สินส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนี้กองคลังฯ  

 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒... 
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 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีส่วนทุนรวม จ านวน 
(๑๗,๘๖๔,๕๔๔.๐๒) บาท  เพ่ิมขึ้น ๗,๑๐๒,๙๔๒.๙๙ บาท หรือ ลดลงคิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๙ เมื่อ
เทียบกับปีก่อน เนื่องจาก คณะฯ มีรายได้สูงกว่า ค่าใช้จ่าย เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  

 

           การวิเคราะห์จากผลการด าเนินงาน 
           ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย 

จากการด าเนินงาน จ านวน ๒,๙๘๓,๓๘๗.๙๖ บาท เพ่ิมข้ึน ๔,๕๔๗,๙๓๓.๒๘ บาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ ๒๙๐.๖๙ 
เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมข้ึน  
 

           ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีรายได้จากการ 
ด าเนินงาน จ านวน ๒๒,๙๐๑,๐๑๑.๔๒ บาท เพ่ิมขึ้น ๑๑,๒๔๑,๐๑๖.๑๓ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๔๑ เมื่อเทียบ
กับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจาก รายได้จากการจัดการศึกษา รายได้จากงบประมาณ รายได้ค่าบริการวิชาการ ตามล าดับ 
 

          ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายจากการ 
ด าเนินงานสุทธิ จ านวน ๑๙,๙๑๗,๖๒๓.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๘ ของรายได้จากการด าเนินงานรวม เพ่ิมขึ้น 
๖,๖๙๓,๐๘๒.๘๕ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐.๖๑ เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อม
ราคา ค่าใช้สอย(ค่าใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงาน) ตามล าดับ 
 

การวิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงิน 

  การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน

เป็น ๑๐.๗๐ เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๗.๘๒ เท่าแสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวทางการเงินเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อน 
 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีสินทรัพย์ที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ๑๐.๕๙ เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๗.๗๔ เท่าแสดงว่าคณะ ฯ มีความคล่องตัวที่
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหรือมีความคล่องตัวในการเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดให้
ได้เร็วเนื่องจากมีอัตราที่มากกว่า ๑ เนื่องจาก มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมมากขึ้นจากปี
ก่อน 

 

การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีการใช้สินทรัพย์  รวม

ก่อให้เกิดรายได้ ๒.๖๑เท่า เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ๐.๙๗ เท่า  แสดงว่าคณะ ฯ สามารถใช้สินทรัพย์รวมที่
มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน 
 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราการหมุนของ
ลูกหนี้ เงินยืมทดรองจ่าย ๒๒.๓๔ รอบ แต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ ๑๖.๓๔ วัน ถือว่ามี
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์รวม เมื่อเทียบกับปีก่อนมีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม ๖.๘๑ รอบ 
และแต่ละรอบใช้เวลาในการเก็บหนี้ ๕๓.๕๗ วัน ซึ่งมีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืมเพ่ิมขึ้น 
และใช้ระยะเวลาในการเก็บหนี้ลดลง แสดงว่าคณะฯ มีความสามารถในการบริหารลูกหนี้เพ่ิมขึ้น ซึ่ง
ท าให้แปลงสภาพเป็นเงินสดได้เร็วขึ้น 

 

 
     ๑.๔ อัตราส่วน… 
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๑.๔ อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราส่วนหนี้สินรวม

ต่อทุนติดลบ ๑.๔๙ เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ๐.๒๐ เท่าแสดงว่าคณะฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ลดลง 
 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
สินทรัพย์รวม ๓.๐๓ เท่า ลดลงจากปีก่อน ๑.๔๗ เท่า แสดงว่าคณะ ฯ มีภาระในการช าระคืนหนี้สิน
น้อยมาก 

 

๑.๕ ความสามารถในการหาก าไร 
 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราผลตอบแทนก าไร 

ร้อยละ ๑๓.๐๓ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๒๖.๔๕ แสดงว่าคณะ ฯ มีผลตอบแทนในการท าก าไรเพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากมีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 
 

 ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  มีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์รวมร้อยละ ๓๓.๙๕ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ ๕๕.๙๖ แสดงว่าคณะ ฯ มีประสิทธิภาพในการ
บริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรเพ่ิมข้ึน 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและ 
การเงิน รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาด าเนินการจัดท ากิจกรรม/โครงการ 

เพ่ือการหารายได้เชิงรุกให้เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้มีรายได้อย่างเพียงพอและต่อเนื่องที่จะสนับสนุนการด าเนินงานของคณะฯ 
โดยจัดท าและเสนอกิจกรรม/โครงการให้สอดคล้องโอกาสเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ที่คณะฯ ได้วิเคราะห์ไว้ และเป็นกิจกรรม/
โครงการที่มีส่วนร่วมจากบุคลากรของคณะในการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน อีกทั้ง ควบคุมค่ าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

๒. มอบคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ พิจารณาการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ เช่น งบประมาจากแผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัด งบประมาณจากแผนงาน
บูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค และแผนบูรณาการหรือแผนยุทธศาสตร์อ่ืนๆ ตามศักยภาพและความพร้อมในการ
ด าเนินงานของคณะฯ ในการเสนอค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ซึ่งจะท าให้มีงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของคณะฯ เพ่ิมขึ้นอีกทางหนึ่ง และยังเป็นการสะสมผลงานเพ่ือสร้างโอกาสในการเสนอโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในอนาคต 

๓. มอบมหาวิทยาลัยติดตามการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก                       
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ.  2560 ข้อ ๕๑ ที่ก าหนดไว้ว่า                   
“ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ เสนออธิการบดี
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ” ทั้งนี้ ในการรายงานทางการเงินประจ าปีของคณะ/วิทยาลัยต่างๆ ที่จะ
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณานั้น ควรมีข้อมูลด้านอ่ืนๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา เช่น ข้อมูลผลการรับ
นักศึกษาย้อนหลัง ๕ ปี ข้อมูลจ านวนนักศึกษาข้ันต่ าที่ต้องรับให้ได้เพ่ือใหมี้รายได้จากค่าธรรมเนียมนักศึกษาเพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายพ้ืนฐาน ข้อมูลสถานะเงินรายได้คงเหลือสะสมหรือเงินทุนส ารอง ข้อมูลภาระหนี้สิน ข้อมูลศักยภาพของ              
คณะ/วิทยาลัย ผลงานที่โดดเด่น แหล่งที่มารายได้ของคณะ/วิทยาลัย เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลต่างๆ จากคณะท างานเพ่ือ 

      ศึกษา… 
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ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพ่ือที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจักได้ให้ข้อเสนอแนะ 
และพิจารณาแผนการปรับปรุงการด าเนินงานให้กับคณะ/วิทยาลัย ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยและคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

            ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
  ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ 

     ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ  
     พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  

                ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้มหาวิทยาลัยด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ นั้น  
 กองแผนงานได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๓) ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
 ๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) รายงานผลการรายงาน
ครบถ้วนทุกหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยเป็นหน่วยงานที่รายงานผลการ
ด าเนินงานตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๑๒ หน่วยงาน จาก ๑๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙ และล่าช้ากว่า
ระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๑ โดยมีผลการด าเนินงานตามตารางรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔  รายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางรายงานผลการด า เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ ยงและแผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน                              
ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔  
 

คณะ/หน่วยงาน 

๑. ด้านทรัพยากร 
(การเงนิ 

งบประมาณ) 

๒. ด้านยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 

๓. ด้าน กฎหมาย 
ระเบียบฯ/การ

ป้องกันการทุจริต 

๔. ด้านการบริหารจัดการ  
(การบริหารหลักสูตร/วิจัย/
บริการวิชาการ/บุคลากร/

การให้บริการ/ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ) 

๕. ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

คณะเกษตรศาสตร์    - - -    -  

คณะวิทยาศาสตร์  - - - - -   - - 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  - - - -   - - - 

คณะเภสัชศาสตร์ -  - - -     - 

คณะพยาบาลศาสตร์   - - -  -    
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คณะ/หน่วยงาน 

๑. ด้านทรัพยากร 
(การเงนิ 

งบประมาณ) 

๒. ด้านยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 

๓. ด้าน กฎหมาย 
ระเบียบฯ/การ

ป้องกันการทุจริต 

๔. ด้านการบริหารจัดการ  
(การบริหารหลักสูตร/วิจัย/
บริการวิชาการ/บุคลากร/

การให้บริการ/ฐานข้อมูลและ
ระบบสารสนเทศ) 

๕. ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ   - - - -  -  - 

คณะศิลปศาสตร์   - - - - - - - - 

คณะนิติศาสตร์   - - - -   - - 

คณะรัฐศาสตร์     - -    - 

คณะศิลปประยุกต์ฯ   - - -     - 

คณะบริหารศาสตร์  - - - - -    - 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ - - -        

ส านักวิทยบริการ -  - - - - - -  - 

ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  - - - -  - -   

ส านักงานอธกิารบด ี  - - - - -   -  

โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั -  - - - - - -   

สถานปฏิบัตกิารโรงแรม  - -  - -  - -  

 ยอมรับความเสี่ยงได้ 9 5 - 3 1 4 10 13 7 6 
 ยังยอมรับความเสี่ยงไม่ได้ 5 5 - 0 0 4 12 8 4 3 

รวมประเด็นทั้งสิ้น ๑๔ ๑๐ - ๓ ๑ ๘ ๒๒ ๒๑ ๑๑ ๙ 
 

หมายเหตุ   ยอมรับความเส่ียงได้,  ยังยอมรับความเส่ียงไม่ได้,  
จ านวนครั้งของเครื่องหมาย หมายถึง จ านวนของประเด็นความเส่ียง 
  

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์  แผนงานและงบประมาณ                                          
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมให้คณะ/หน่วยงานที่ยังมีประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยง
ให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ด าเนินการระบุสาเหตุที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ในทุกประเด็น และสรุปประเด็นความเสี่ยงและการด าเนินงานของคณะ/หน่วยงานในภาพรวม โดยกองแผนงานได้แจ้ง
ให้คณะ/หน่วยงานด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  โดยสามารถสรุปปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงาน 
และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้  
 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 ๑. ประเด็นความเสี่ยงด้านการหารายได้จากแหล่งอื่น ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ท าให้บางกิจกรรม/โครงการที่ก าหนดไว้ ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ หรือสามารถ
จัดกิจกรรมได้ แต่ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด ท าให้ส่งผลกระทบกับการด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยง และอาจ
ส่งผลให้ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 ๒. ประเด็นความเสี่ยงด้านอื่นๆ นั้นบางประเด็นความเสี่ยงด าเนินการไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนดส่งผล
กระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย และบางประเด็นความเสี่ยงด าเนินการแล้วเสร็จ แต่ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด ท าให้ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จึงต้องน าไปด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 ๓. การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานฯ ของคณะ/หน่วยงาน ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด เนื่องด้วย
ข้อจ ากัดของบางหน่วยงาน ท าให้ข้อมูลรายงานที่ส าคัญไม่ได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ทันรอบ
การรายงาน  
 
             แนวทาง... 
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 แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
 ๑. คณะ/หน่วยงานพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ มาด าเนินการพิจารณาทบทวนประเด็นความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยงและพิจารณาทบทวนวิธีการจัดการ
ความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย ที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพ่ือจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได้ต่อไป 
 ๒. ส าหรับการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอความร่วมมือคณะ/หน่วยงานในการด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในฯ 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๑๐ วัน
หลังสิ้นไตรมาสและหากตรงกับวันหยุดให้ด าเนินการจัดส่งในวันถัดมาที่เป็นวันท าการทันทีและหากผู้รับผิดชอบยังไม่
จัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน กองแผนงานจะด าเนินการติดตามครั้งที่ ๑ ในวันถัดมาทันที และก าหนดระยะเวลาใน
การจัดส่ง ภายใน ๓ วัน และหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ระบุสาเหตุหรือปัญหาอุปสรรคใน
การด าเนินงาน พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขด้วย  
 ๒. ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน กองแผนงานจึงได้ด าเนินการ
ติดตามรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ    แผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔  (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) สรุปได้ดังนี้ 
 ๒.๑ การรายงานผลการด าเนินงาน คณะ/หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) คณะ/หน่วยงาน และผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการรายงานครบถ้วนทุก
หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓) โดยคณะ/หน่วยงานที่รายงานผลการด าเนินงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๑๔ หน่วยงาน จาก ๑๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๗๑ และล่าช้ากว่าระยะเวลาที่
ก าหนด จ านวน ๓ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๕ และผู้รับผิดชอบหลักระดับมหาวิทยาลัย จ านวน ๓ ประเด็นความ
เสี่ยงรายงานผลการด าเนินงานทันระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ และไม่
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ 
 ๒.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวนประเด็นความเสี่ยง ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ 
ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง 
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบ
กับรายได้ทั้งหมด  
 ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ 
 

 ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ๒๕๖๓  

ร้อยละ  จ านวนเงิน 
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ๖๐ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ 
รายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ๔๐ ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐  

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 

ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗  และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๒ 
วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ รายละเอียดดังนี้  
                  วิธีการ... 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. วิ เคราะห์สภาพปัญหาทั้งภายในและ
ภายนอก เพื่อค้นหาปัจจัยความเสี่ยง และ
วิเคราะห์โอกาส เพื่อส ารวจทรัพยากรและ
ทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมี  พร้อมทั้งก าหนด
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
จัดการงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลยั
อย่างเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชน์
สูงสุด 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

       พิจารณาจากผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒      
ณ สิ้นไตรมาส ๔ พบว่า ผลการด าเนินงานหารายได้ รวมทั้งสิ้น 
๙๑๒.๓๙ ล้านบาท  เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวนเงินรายรับจริง จ านวน ๕๖๑.๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
๖๑.๕๕ ของรายได้ทั้งหมด (บรรลุผลการด าเนินงาน) และผลการ
ด าเนินงานสิ้นไตรมาส ๔ สูงกว่าประมาณการรายรับ (ประมาณ
การรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน  ๕๑๘.๒๘ 
ล้านบาท)  และผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอื่น มีรายรับ
จริงจ านวน ๓๕๐.๘๔ ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๔๕ ของ
รายได้ทั้งหมด (ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย)  และมีผล
การด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๘ ของประมาณการรายรับ
เงินรายได้จากแหล่งอื่น และคิดเป็นร้อยละการบรรลุค่าเป้าหมาย 
๙๓.๘๗ รายละเอียดตามสรุปผลการด าเนินงานที่น าเสนอ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ 
เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
การวิเคราะห์สภาพปัญหาและแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน 
๑. การก าหนดสัดส่วนของรายได้จากแหล่งอื่นต่อรายได้รวมทั้งหมด 
อาจเป็นข้อจ ากัดบางคณะที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามสัดส่วนที่
ก าหนดได้ ด้วยภารกิจด้านการเรียนการสอนที่เกินภาระงานตาม
มาตรฐานค่อนข้างมาก เช่น คณะที่มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
จ านวนอาจารย์ที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะเห็นได้จากคณะ
วิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือส านัก/หน่วยงาน ที่
ไม่ได้มีบริบทในการจัดหารายได้ เป็นต้น เห็นควรพิจารณาก าหนด
สัดส่วนระดับคณะ/ส านัก ให้เหมาะสมตามบริบทและภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน  
๒. การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัดที่ ๑ และ ๒ ซึ่งเป็นการคิด
อัตราส่วนของรายได้จากเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายได้
จากแหล่งอ่ืน ซึ่งมีผลต่อการประเมินทั้งสองตัวช้ีวัดมีความสัมพันธ์
กัน คือ หากตัวช้ีวัดใดมีผลการด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายแล้ว 
ตัวช้ีวัดอีกตัวหนึ่งจะมีผลการด าเนินงานท่ีต่ ากว่าเป้าหมาย ท าให้
การบรรลุเป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑    มีผลสัมฤทธิ์
เพียงร้อยละ ๕๐ จึงเห็นควรพิจารณาก าหนดวิธีการประเมิน
ตัวช้ีวัดที่ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกัน  
๓. จากผลการด าเนินงานการหารายได้จากแหล่งอื่น กรณีหลักสูตร 
Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๒ มีเพียงคณะเภสัชศาสตร์เพียงคณะเดียวที่มีรายได้จากแหล่ง
ดังกล่าว จึงเห็นควรพิจารณาให้มีการกระตุ้นให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย 
มีการเพิ่มรายวิชา หรือหลักสูตรระยะสั้น ให้มีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เพื่อการตอบสนองความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งการจัด
โครงการบริการวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อที่
เป็นที่น่าสนใจสอดรับกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมใน
ปัจจุบัน 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการด าเนินงาน 

๔. การมอบหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย เห็นควรพิจารณาให้มีการมอบหมายและถ่ายทอด
ตัวช้ีวัดพร้อมค่าเป้าหมายในการหารายได้จากแหล่งอื่น ลงสู่ระดับ
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตามบริบทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  

๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้อาจารย์ 
และบุคลากรตระหนักรู้ร่วมกัน และก าหนด
แนวทางในการหารายได้เพิ่ม  และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ และก าหนดปฏิทิน
การรายงานผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

๑. กองแผนงานติดตามการรายงานผลการด าเนินงานตามปฏิทิน
การด าเนินงานท่ีได้แจ้งเวียนตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๕/
ว ๒๕๙ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒  เรื่อง แจ้งสรุปตัวช้ีวัด 
ค าอธิบายและเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัดตามแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ (ฉบับ
ทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒)  ซึ่งในเอกสารดังกล่าว 
ประกอบด้วยสรุปตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงาน  
ค าอธิบาย และเกณฑ์การประเมินตัวช้ีวัด รวมถึงปฏิทินในการ
ด าเนินงาน/การรายงานผลการด าเนินงาน 
๒. กองแผนงานใช้ข้อมูลประมาณการรายรับเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และประมาณการรายรับเงินรายได้จาก
แหล่งอื่น ที่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  เสนอมายังกองแผนงานเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ 
กันยายน ๒๕๖๓  และในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓  มีมติให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓   

๓. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินงานตาม
ปฏิทิน/แผนการด าเนินงานการก ากับติดตาม
เพื่อหารายได้เพิ่มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก มีการด าเนินงานตามปฏิทิน/แผนการ
ด าเนินงานเพื่อหารายได้เพิ่มตามที่ได้ก าหนดร่วมกับมหาวิทยาลัย 
และอยู่ระหว่างติดตามรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔  

๔. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการ
ด าเนินงานตามปฏิทินการก ากับติดตามการ
ด าเนินการหารายได้   

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

๑. การรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ ไม่มีการ
ติดตามผลการด าเนินงาน เนื่องจากการด าเนินงานในไตรมาสที่ ๑ 
จะยังไม่มีผลการด าเนินงาน 
๒. การรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๒ กองแผนงาน
แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงาน ณ                    
สิ้นไตรมาส ๒ ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๔๖๗ ลง
วันที่ ๒๖ มีนาคม  โดยผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดรายได้จาก
แหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 
๑๖๒,๖๕๕,๗๐๙.๐๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๗๐ ของรายได้
ทั้งหมด ๔๓๑,๔๕๕,๕๑๙.๐๓ บาท   
๓. กองแผนงานติดตามผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ จาก
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายละเอียดตามบันทึกข้อความที่ อว 
๐๖๐๔.๕/ว ๑๐๗๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยผลการ
ด าเนินงานตามตัวช้ีวัดรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน ๒๓๕,๐๐๑,๙๙๙ บาท จาก
รายได้ทั้งหมด ๗๗๑,๓๒๒,๘๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๔๗ 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการด าเนินงาน 

๔. กองแผนงานติดตามรายงานผลการด าเนินงานฯ กับคณะ/
หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔  โดยผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด
รายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
จ านวน ๓๒๘,๔๙๔,๘๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๘ จากรายได้
ทั้งหมด ๘๖๔,๘๑๕,๗๓๖ บาท (สูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด) 

๕. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๑. รายงานผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๓ และเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๓  ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบและให้กองแผนงานเร่งรัด ติดตามให้แต่ละคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดหารายได้จากแหล่งอื่นให้เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด        
๒. รายงานผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๓ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑ 
กันยายน ๒๕๖๓ และเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓  
๓. รายงานผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๔ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั
ต่อไป 

๖. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีถัดไป  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

อยู่ในระหว่างการสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน เพื่อจัดท า 
(ร่าง) แนวทาง/มาตรการในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย  และ
การทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 

 

สรุปผลการประเมิน :   
 ๑. ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี           
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ คือ มอบคณะ/หน่วยงานด าเนินการทบทวนค่าเป้าหมายรายได้จาก
แหล่งอ่ืน ประมาณการรายรับเงินรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยให้ค านึงถึงศักยภาพการด าเนินงานของหน่วยงาน กองแผนงานได้ด าเนินการก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน 
ด าเนินการทบทวนค่าเป้าหมายที่สามารถด าเนินการได้ตามศักยภาพของหน่วยงาน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
 ๒. ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน แจ้งเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายในการหารายได้จากแหล่งอ่ืน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ (ตามบันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๕/๑๗๐๓ ลงวันที่ ๘ 
ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยเสนอระเบียบวาระการทบทวนปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ 
กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงค่าเป้าหมายในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การหารายได้เพ่ือการมี
เสถียรภาพทางการเงิน ตัวชี้วัดรายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นจ านวน ๓๒๔,๗๔๖,๙๐๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗ ของรายได้ท้ังหมด  
 
 
                ตัวชี้วัด... 
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 ตัวช้ีวัด 
แผนการด าเนินงาน ๒๕๖๓ (ใหม่) 

ร้อยละ  จ านวนเงิน 
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ๖๓ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ 
รายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ๓๗ ๓๒๔,๗๔๖,๙๐๐ 

รวมทั้งหมด ๑๐๐ ๘๖๖,๔๓๑,๔๐๐ 
 

 ๓. ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด โดยมีรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 
๓๒๘,๔๙๔,๘๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๙๘ จากรายได้ทั้งหมด ๘๖๔,๘๑๕,๗๓๖ บาท (สูงกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด)  
 

ตัวชี้วดั 
แผนการด าเนินงาน ๒๕๖๓  ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

ร้อยละ  จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน 
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ๖๓ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ ๖๒.๐๒ ๕๓๖,๓๒๐,๘๙๐ 
ร า ย ไ ด้ จ า ก แ ห ล่ ง อื่ น น อ ก เ ห นื อ จ า ก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไม่น้อยกว่า  

๓๗ ๓๒๔,๗๔๖,๙๐๐ ๓๗.๙๘ ๓๒๘,๔๙๔,๘๔๖ 

รวม ๑๐๐ ๘๖๖,๔๓๑,๔๐๐ ๑๐๐ ๘๖๔,๘๑๕,๗๓๖ 
 

สรุปผลการด าเนินงานรายได้จากแหล่งอ่ืน จ าแนกตาม ๘ แหล่งรายได้ (ตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย)            
ณ สิ้นไตรมาส ๔  

             
 

รายละเอียดของรายได้จากแหล่งอื่น จ าแนกตาม ๘ แหล่งรายได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
             รายได้... 
 

๖.๙๗๓๒

๓.๐๔๒๐

๓๑.๕๓๓๑

๙๗.๒๑๔๑

๖.๙๕๘๐

๒๓.๕๑๙๑
๗๖.๙๔๓๒

๗๘.๕๖๔๒
๓๒๔.๗๔๖๙

๐.๔๒๕๐

๐.๐๐๐๐

๒๙.๔๑๗๓

๙๑.๖๔๙๑

๓.๗๘๑๕

๒๒.๖๘๔๐

๑๑๖.๔๐๘๗

๖๔.๒๕๗๕

๓๓๑.๐๗๐๒

รายได้การบริหารจัดการหลักสูตรฯ

รายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจยัฯ

รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก

รายได้จากการให้บริการวชิาการ

รายได้จากศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ

รายได้จากโรงพยาบาล

รายได้จากจากการบริหารทรพัยากรฯ

รายได้จากการรับบริจาคฯ

ภาพรวม 

ล้าน (บาท)

รา
ยไ

ด้จ
าก

แห
ล่ง

อื่น

ผล แผน
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รายได้จากแหล่งอื่น แผน ผล 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ  

๑. รายได้การบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่ 

๖,๙๗๓,๒๐๐ ๔๒๕,๐๐๐.๐๐ ๖.๐๙ คณะเภสัชศาสตร์  ๔๒๕,๐๐๐ บาท  

 
 

๒. รายได้จากการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทาง
ปัญญาจากผลงานวิจัย 

๓,๐๔๒,๐๐๐ - - - 

๓. รายได้จากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

๓๑,๕๓๓,๑๐๐ ๒๙,๔๑๗,๒๘๔ ๙๓.๒๙ ส านักงานอธิการบดี ๑๖,๐๒๖,๑๗๘ บาท 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ ๒,๙๖๒,๘๑๐ บาท 
คณะเกษตรศาสตร์ ๒,๙๔๖,๒๑๑ บาท 
คณะวิทยาศาสตร์  ๒,๖๐๑,๙๐๙  บาท 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑,๑๙๕,๘๑๒  บาท 
คณะเภสัชศาสตร์ ๑,๑๐๐,๐๐๐  บาท 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๓๘๘,๘๗๕  บาท 
คณะศลิปศาสตร์ ๑๗๓,๒๕๐  บาท 

๔. รายได้จากการให้บริการ
วิชาการ 

๙๗,๒๑๔,๑๐๐ ๙๑,๖๔๙,๐๕๘ 
 

๙๔.๒๘ ส านักงานอธิการบดี ๓๗,๗๒๐,๕๕๖ บาท 
คณะวิทยาศาสตร์   ๒๔,๕๘๑,๓๙๐ บาท 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๑๐,๐๕๖,๙๓๑ บาท 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๕,๙๖๘,๒๐๐ บาท 
คณะเกษตรศาสตร์ ๔,๙๙๕,๒๒๔ บาท 
คณะบริหารศาสตร์ ๓,๙๑๘,๗๙๕ บาท 
คณะศลิปประยุกตฯ์ ๒,๐๑๖,๘๐๔ บาท 
คณะนติิศาสตร์ ๑,๖๓๔,๙๐๐ บาท 
คณะศลิปศาสตร์ ๓๙๖,๘๐๓ บาท 
คณะเภสัชศาสตร์   ๒๓๗,๙๐๐ บาท 
วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ ๙๑,๒๒๕ บาท 
ส านักวิทยบริการ   ๓๐,๓๓๐ บาท 

๕. รายได้จากศูนย์ทดสอบ 
และศูนย์เครื่องมือต่างๆ 

๖,๙๕๘,๐๐๐  
 

๓,๗๘๑,๕๒๘ 
 

๕๔.๓๕ ศูนย์เครื่องมือกลาง ส านักงานอธิการบดี 
๒,๑๖๘,๐๓๘ บาท  
คณะเภสัชศาสตร์ ๑,๖๑๓,๔๙๐ บาท  

๖. รายได้จากโรงพยาบาล ๒๓,๕๑๙,๑๐๐ ๒๒,๖๘๔,๒๖๘ ๙๖.๔๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ  ๒๒,๖๘๔,๒๖๘ บาท 

๗. รายได้จากจากการบริหาร
ทรัพยากร และการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

๗๖,๙๔๓,๒๐๐ 
 

๑๑๖,๔๐๘,๗๒๑ ๑๕๑.๒๙ ส านักงานอธิการบดี   ๕๖,๖๓๐,๙๐๑ บาท 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ๓๒,๔๗๒,๙๕๔ บาท 
สถานปฏิบัติการโรงแรม ๗,๓๓๔,๓๒๒ บาท 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย ๕,๓๐๗,๖๖๓ บาท 
คณะเกษตรศาสตร์   ๕,๑๔๔,๘๗๒ บาท 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ๒,๒๙๗,๗๔๓ บาท 
คณะวิทยาศาสตร์   ๑,๕๕๔,๒๐๑  บาท 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   ๑,๕๔๕,๓๙๖  บาท 
คณะศิลปประยุกต์ฯ ๑,๓๗๖,๒๗๙ บาท 
คณะบริหารศาสตร์ ๘๖๑,๑๑๙ บาท 
คณะศิลปศาสตร์   ๗๕๓,๒๗๘ บาท 
คณะรัฐศาสตร์   ๒๗๗,๖๒๐ บาท 
คณะเภสัชศาสตร์   ๒๗๔,๑๙๙  บาท 
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รายได้จากแหล่งอื่น แผน ผล 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

หมายเหตุ  

คณะนิติศาสตร์   ๑๖๙,๒๖๙ บาท 
คณะพยาบาลศาสตร์ ๑๓๕,๖๘๙ บาท 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ๑๐๓,๑๕๐  บาท 
ส านักวิทยบริการ   ๔๑,๕๐๗ บาท 

๘. รายได้จากการรับบริจาค
และการจัดกิจกรรมเพื่อหา
รายได้ 

๗๘,๕๖๔,๒๐๐  
 

๖๔,๒๕๗,๕๔๘ ๘๑.๗๙ 
 

ว.แพทยศาสตร์ฯ   ๔๕,๓๗๓,๒๘๗ บาท 
 ส านักงานอธิการบดี ๗,๐๖๗,๘๗๔ บาท 
 คณะวิทยาศาสตร์   ๓,๘๑๗,๕๕๖ บาท 
 คณะเกษตรศาสตร์  ๓,๖๑๙,๕๐๓ บาท 
 คณะเภสัชศาสตร์   ๒,๑๕๘,๔๔๓ บาท 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๙๖๓,๙๔๗ บาท 
 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ๖๙๑,๕๐๐ บาท 
 คณะนิติศาสตร์   ๑๙๕,๐๐๐ บาท 
 คณะศิลปศาสตร์   ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
 คณะศิลปประยุกต์ฯ ๙๔,๔๖๓ บาท 
 คณะพยาบาลศาสตร์ ๘๐,๐๒๔ บาท 
 คณะบริหารศาสตร์  ๖๙,๙๕๐ บาท 
 คณะรัฐศาสตร์    ๖,๐๐๐  บาท 

รวมท้ังสิ้น ๓๒๔,๗๔๖,๙๐๐ ๓๒๘,๔๙๔,๘๔๖ ๑๐๑.๑๕ ที่มา : ข้อมูลจากกองแผนงาน และกองคลัง  
ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓  

  
 

๔. ผู้รับผิดชอบหลักอยู่ระหว่างสรุปผลการด าเนินงานและจะรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ต่อไป  

 ๕. สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด แต่เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน และ
สามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรพิจารณาน าไปด าเนินการจัดการความเสี่ยงในแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป  
 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ประเด็นความเสี่ยง/
ข้อความระบุความ

รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผลคูณ 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ส่งผลต่อการบรรลุ

เป้าหมายและ
วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยัที่

ก าหนดไว ้

มีโอกาสเกดิ
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ 

๔ ๔ ๑๖ สูง ๓  ๔  ๑๒  สูง 

 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ท าให้มีการยกเลิก/ชะลอการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการอบรมเพ่ือหารายได้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนหารายได้ท่ีก าหนด 
 

           แนวทาง… 
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 แนวทางการแก้ไข/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 ๑. ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน ควรมีการพิจารณาทบทวนแผนการหา
รายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะ/หน่วยงานที่สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
 ๒. ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน พิจารณาก าหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้
ความเสี่ยง ที่สะท้อนศักยภาพการหารายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะ/หน่วยงาน เพ่ือน าไปด าเนินการจัดการความเสี่ยงให้
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป  
 

 ๒.๓ ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) จ านวนประเด็นความเสี่ยง ๒ประเด็นความเสี่ยง 
รายละเอียดดังนี้  
  ๑) ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยสะสม ช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปี             
พ.ศ. ๒๕๖๓  
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 

  ปีงบประมาณ โครงการคงเหลือสะสม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๕๖๐ ๒๒ 

๒๕๖๑ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๑๑ 

รวมท้ังสิ้น ๕๗ 
(ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๘ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 
เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
 

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ ก าหนด
มาตรการเพื่อเร่งรัดการด าเนินงานและส่ง
รายงานผลการวิจัย เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ได้พิจารณา วาระที่ ๓.๔ การ
ติดตามรายงานการวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน และ
เงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมติที่ประชุมให้ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท าบันทึกข้อความแจ้งติดตาม
โครงการที่ค้ างส่งรายงานวิจัย  โดยมีแนวทางใ ห้หั วหน้า
โครงการวิจัยด าเนินการ ดังน้ี 
แนวทางที่ ๑ ให้ส่งรายงานการวิจัยเพื่อปิดโครงการ 
แนวทางที่ ๒ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จให้ยุติการท างาน และให้ส่ง
รายงานในส่วนท่ีด าเนินการไปแล้ว ส่งใช้ใบส าคัญรับเงินพร้อมคืน
เงินท่ีเหลือ 
แนวทางที่ ๓ โครงการที่ไม่สามารถส่งรายงานได้ ให้ส่งคืนเงิน
ทั้งหมด โดยให้รายงานภายในสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓              
หากพ้นก าหนดจะสรุปโครงการที่ยังค้างส่งเสนอต่ออธิการบดี 
เพื่อพิจารณาในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๒. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ติดตามการส่งรายงานผลการด าเนินงาน 
โดยส่งบันทึกแจ้งคณะ/หน่วยงาน ที่นักวิจัย
ไ ด้ รั บ งบประมาณ  ให้ จั ด ส่ ง ร า ย ง า น
ผลการวิจัย 
    - แนวทางที่ ๑ ให้ส่งร่างรายงานการวิจัย 
จ านวน ๓ ฉบับ เพื่อปิดโครงการ           
    - แนวทางที่ ๒ โครงการที่ยังไม่แล้วเสร็จ
ให้ยุติการท างาน และให้ส่งรายงานในส่วนที่
ได้ด าเนินการไปแล้ว ส่งใช้ใบส าคัญรับเงิน
พร้อมคืนเงินที่เหลือ 
    - แนวทางที่ ๓ โครงการที่ไม่สามารถส่ง
รายงานได้ ให้ส่งคืนเงินท้ังหมด  

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท าบันทึกข้อความที่                  
อว ๐๖๐๔.๑.๔/ว๕๑๙๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ติดตาม
ผลการด าเนินงานโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
แผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ที่ค้างส่งรายงาน โดยมีแนว
ทางการด าเนินงาน ๓ แนวทางตามที่คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ก าหนด และให้นักวิจัยส่งรายงานภายในวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓  

๓. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และ
คณะร่วมด าเนินการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัย
ความ ส าเร็จในการด าเนินงานด้านการวิจัย 
และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ผลงานวิจัยไม่
แล้ว เสร็จตามแผนที่ก าหนด และสถิติ
ระยะเวลาการท าวิจัย จ าแนกตามสาขาวิชา 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

๑. รวบรวมข้อมูลรวบรวมข้อมูลจากสัญญารับทุนโครงการวิจัย 
ผลการส่งรายงานของโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยที่ได้รับ
การจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ มหาวิทยาลัย 
ระหว่ างปี งบประมาณ พ.ศ .  ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ พบว่ ามี
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจ านวน ๑๗๖ โครงการ ข้อมูล ณ ไตรมาส 
๔ มีการส่งรายงาน ๑๔๖ โครงการ ยังด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ ๒๘ 
โครงการ ขอยกเลิก ๒ โครงการ การด าเนินงานแล้วเสร็จคิดเป็น
ร้อยละ  ๘๒.๙๕ 
๒. โครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
แผ่นดินระหว่างปี ๒๕๖๐ -๒๕๖๒ ที่ค้างส่งรายงานจ านวน ๕๗ 
โครงการ พบว่า ณ ไตรมาส ๔ มีการส่งรายงาน จ านวน ๔๖ 
โครงการ ยังไม่ส่งรายงาน ๑๑ โครงการ การด าเนินงานที่แล้ว
เสร็จคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๐ 
๓. จัดท าแบบสอบถามการศึกษาปัจจัยความส าเร็จและปัญหา
อุปสรรคที่เกิดจากการด าเนินงานของนักวิจัย https://bit.ly/๓a
๕dV๐K 
๔. จัดท ารายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ ปัจจัยความส าเร็จในการ
ด าเนินงานด้านการวิจัย และปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้ผลงานวิจัย
ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด และสถิติระยะเวลาการท าวิจัย 
จ าแนกตามสาขาวิชา  น าเสนอรายงานผลการศึกษาเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/
๒๕๖๓ วันที่  ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมเห็นชอบผลการ
ด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไข 

๔. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สรุป
โครงการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ที่ไม่ด าเนินการตามมาตรการเพื่อ
เร่ งรั ดการด า เนินงานและส่ งรายงาน
ผลการวิจัย เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่ง
การ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

๑. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  สรุปผลการติดตาม
โครงการวิจัยที่ค้างส่งรายงาน ตามข้อ ๒ เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยฯ เพื่อทราบ  
๒. จัดท าบันทึกสรุปการติดตามฯ เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา 
โดยเสนอแนวทาง ๓ ข้อ  
๓. อธิการบดีเห็นชอบการด าเนินงานตามแนวทางข้อ ๑ – ๒               
ในส่วนข้อ ๓ ให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยฯ หารือร่วมกับกองคลัง
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

และส านักงานกฎหมายและนิติการ เพื่อหารายละเอียดแนว
ทางการด าเนินงานเพิ่มเติม และเสนออธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง  
     ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ประชุมร่วมกับหัวหน้า
ส านักงานกฎหมายและนิติการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ จึงได้เสนอแนวทางต่ออธิการบดี และได้
เห็นชอบแนวทางดังนี ้
     ๓.๑ ให้ส านักงานส่ ง เสริมบริหารงานวิจัยฯ ติดตาม
โครงการวิจัยที่นักวิจัยไม่ส่งรายงาน ย้ายสังกัด เกษียณอายุ
ราชการ และโครงการที่มีการช้ีแจงกรณีการเปลี่ยนหัวหน้า
โครงการ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุนเป็นช่ือบุคคลใหม่
ให้ติดตามกับผู้ที่ลงนามในสัญญา  
     ๓.๒ การติดตามการให้ส่งบันทึกข้อความ/หนังสือ โดยระบุชื่อ
ผู้ที่ลงนามในสัญญารับทุน  
     ๓.๓ ด าเนินการติดตามจ านวน ๒ ครั้ง ระบุวันที่ให้ส่งงานให้
ชัดเจน  
๔. หากครบก าหนดการติดตาม ๒ ครั้งแล้วยังไม่ส่งรายงานผล 
การด าเนินงาน ให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ สรุปรายช่ือ
พร้อมสัญญารับทุนน าส่งส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

๕. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
พิ จารณาโครงการวิ จั ยที่ ไ ม่ แล้ ว เสร็ จ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดทีมวิจัยพี่เลี้ยงที่
สอดคล้องกับหัวข้อวิจัย ในการให้ค าแนะน า 
ปรึกษาโครงการวิจัย 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

๑. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท าข้อมูลรายชื่อนักวิจัย
พี่เลี้ยงส าหรับโครงการที่ด าเนินงานไม่แล้วเสร็จและยังไม่ส่ง
รายงาน  
๒. ได้ก าหนดจัดประชุมนักวิจัยท่ีค้างส่งรายงานเพื่อน าเสนอข้อมลู
การด าเนินงานและปัญหาอุปสรรคในการท างานวิจัย และพบ
นักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ตามบันทึกที่ อว ๐๖๐๔.๑.๔/ ว๐๙๕๐ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ แต่เนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-๑๙ จึงมีการ
ยกเลิกประชุมและแจ้งให้นักวิจัยรายงานข้อมูลในแบบสอบถาม
ออนไลน์แทน ตามตามบันทึกที่  อว ๐๖๐๔.๑.๔/ ว๑๐๑๘                 
ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๓.  จัดท าสรุปจ านวนโครงการวิจัยและวันที่ที่สามารถจัดส่ง
รายงานได้ 

๖. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัด
เวทีรายงานผลการด าเนินงานวิจัยงวด
สุดท้าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

๑. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมนักวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณเพื่อการวิจัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ น าเสนอผลการ
ด าเนินงานวิจัยด้วยวาจา เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานวิจัย 
ปัญหาอุปสรรคในการท าวิจัย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ด าเนินงานร่วมกับนักวิจัยพี่เลี้ยงและผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันจันทร์ที่ 
๒๙ มิถุนายน  ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบุณฑริก ช้ัน ๒ ส านักงาน
อธิการบดี 
๒. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เป็นผู้
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
๓. สรปุผลข้อเสนอแนะแจ้งนักวิจัยทราบ 
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๗. ก ากับติดตามผลการด าเนินงาน รอบ 
๑๑, ๑๒ เดือน และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื่อติดตาม
การด าเนินงานของนักวิจัย  

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

๑. ติดตามโครงการวิจัย งบแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒ ที่ค้างส่งรายงาน 
ตามบันทึกที่ อว ๐๖๐๔.๑.๔/ว ๓๖๐๐ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓  โดยก าหนดให้ส่งภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓  
๒. ติดตามโครงการวิจัย งบเงินรายได้ ปี ๒๕๖๒ ที่ค้างส่งรายงาน 
ตามบันทึกที่ อว ๐๖๐๔.๑.๔/ว ๓๖๐๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม 
๒๕๖๓  โดยก าหนดให้ส่งภายใน ๘ กันยายน ๒๕๖๓  
๓. เสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ฯ ในการประชุมครั้งที่              
๖/๒๕๖๓ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมเห็นชอบผลการ
ด าเนินงาน 

๘. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บริหารงานวิจัยฯ ในการก าหนดมาตรการ
การบริหาร งานวิ จั ยที่ มี ประสิ ทธิภาพ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

ข้อเสนอแนะ ในการก าหนดมาตรการการบริหารงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ วันที่ ๙ กันยายน 
๒๕๖๓ เห็นชอบให้ “ประเด็นเรื่องผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตาม
แผนที่ก าหนด” เป็นความเสี่ยงต่ า และเปลี่ยนเป็นมาตรการแทน 
เนื่องจากนับแต่ปี ๒๕๖๓ เป็นต้นมา รูปแบบในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นการติดตาม
ผลการด าเนินงานจะขึ้นกับหน่วยงานให้ทุนและสัญญาให้ทุนที่
ระบุ แต่ส าหรับโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ
เงินรายได้ให้ก ากับการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและก าหนดเป็น
มาตรการด าเนินงานในการส าหรับโครงการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณในปีต่อ ๆ ไป 

 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยสะสม (เงินงบประมาณแผ่นดิน) ช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ด าเนินการ

แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ จ านวน ๔๖ โครงการ จากโครงการทั้งหมดจ านวน ๕๗ โครงการ คิด
เป็นร้อยละ ๘๐.๗๐ (เป็นไปตามแผนที่ก าหนด) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 

ปีงบประมาณ 
โครงการคงเหลือ

สะสม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
โครงการที่แล้วเสร็จ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

โครงการ
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

๒๕๖๐ ๒๒ ๑๘ ๘๑.๘๒ ๔ คณะเกษตรศาสตร์ ๑ โครงการ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓ โครงการ 

๒๕๖๑ ๒๔ ๒๒ ๙๑.๖๗ ๒ คณะเภสัชศาสตร์ ๑ โครงการ 
คณะเกษตรศาสตร์ ๑ โครงการ 

๒๕๖๒ ๑๑ ๖ ๕๔.๕๕ ๕ คณะวิทยาศาสตร์ ๒ โครงการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๓ โครงการ 

ผลรวมท้ังหมด ๕๗ ๔๖ ๘๐.๗๐ ๑๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ 
 

 ๒. สามารถด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด โดยโครงการวิจัยสามารถด าเนินการแล้วเสร็จฯ ร้อยละ 
๘๐.๗๐ จากแผนการด าเนินงานร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยสะสม ช่วงปี ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ด าเนินการแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ คิดเป็นร้อยละการบรรลุเป้าหมายที่ร้อยละ ๑๐๐.๘๘  
                    ทั้งนี…้ 
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ทั้งนี้ โครงการที่แล้วเสร็จ พ.ศ. 2563 จ านวน 46 โครงการ ได้ด าเนินการจัดส่งรายงานการเงินของโครงการวิจัยและ
การส่งรายงานแล้วเสร็จของโครงการวิจัยเรียบร้อยแล้ว  
 ๓. สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้   
 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ข้อความระบุความรุนแรง 
ข้อความระบุ

โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  
ระดับความ

รุนแรง 
ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

โครงการวิจัยไม่เป็นไปตาม
แ ผ น ที่ ก า ห น ด  แ ล ะ มี
ผลกระทบต่อเป้าหมายการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

มี โ อ ก า ส เ กิ ด
ค่อนข้ างสู งหรื อ
บ่อยๆ 

๓ ๓ ๙ ปานกลาง ๒  ๓ ๖  ปานกลาง 

 

 ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน : ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม :  

๑. เนื่องจากข้อจ ากัดของการจัดเก็บข้อมูลด้านการส่งรายงานแล้วเสร็จของโครงการวิจัย จัดเก็บโดย 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการส่งรายงานการเงินของ
โครงการวิจัย ซึ่งจัดเก็บโดยกองคลัง ท าให้ไม่มีศูนย์กลางการจัดเก็บฐานข้อมูลของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จในทั้ง ๒ มิติ 
ซึ่งการพิจารณาการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ ควรพิจารณาในทั้ง ๒ มิติ ทั้งด้านการจัดส่งรายงานวิจัยแล้วเสร็จและการ
ส่งรายงานการเงิน  

๒. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมควรพิจารณาการ 
จัดท าฐานข้อมูลกลางเพ่ือการบริหารโครงการวิจัย เพ่ือช่วยให้สามารถด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานของ
โครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๓. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรจัดวางระบบ 
ควบคุมภายในของหน่วยงาน เพ่ือให้การก ากับติดตามการบริหารงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัยให้แล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนดต่อไป 
 ๒) ความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับ
ลดงบประมาณในปีถัดไป 
ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ  
ค่าเป้าหมาย : 
 

ประเภทรายจ่าย  ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า ๒๘ ๕๘ ๘๐ ๑๐๐ 
รายจ่ายลงทุน ๘ ๔๐ ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม (รอ้ยละ)  ๒๓ ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 
  
 หมายเหตุ ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนท่ีสุดท่ี นร ๐๕๐๕/ว๒๓ ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยตามท่ี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้แล้ว และนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 

                 ผลการ… 
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 ผลการด าเนินงาน :  
๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง          

คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็น         
ร้อยละ ๒๐ รายละเอียดดังนี้  
 

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๒. แจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ให้กับคณะ/หน่วยงาน 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

แจ้ ง เวียนแผนการใ ช้จ่ ายงบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้คณะ ส านัก และหน่วยงานต่างๆ 
ทราบ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
บันทึกข้อความที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๓๖๗ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม 
๒ ๕ ๖ ๓  แ ล ะ น า เ ผ ย แ พ ร่ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ ง แ ผ น ง า น ที่
www.ubu.ac.th/web/planning เลือกกลุ่มงานงบประมาณ ใน
หัวข้อ "แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" 

๓. ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นรายเดือน 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

 ผลการเบิกจ่าย ณ ไตรมาส ๔ มีหน่วยงานที่ด าเนินการเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๑๑ หน่วยงาน และ
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๔ หน่วยงาน   
 จากผลการด า เนินงาน ณ ไตรมาส ๔ มีผลการเบิกจ่าย 
๗ ๓ ๙ , ๘ ๙ ๕ , ๔ ๒ ๙ . ๙ ๑  บ า ท  จ า ก ง บ ป ร ะ ม า ณ ทั้ ง สิ้ น 
๗๙๑,๒๓๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๑ ต่ ากว่าเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๖.๔๙ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 
๑๐๐)  ทั้งนี้ มีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี  จ านวน ๓ รายการ 
วงเงิน ๔๑,๒๔๙,๗๑๐ บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
๑) โครงการก่อสร้างลานและอาคารอเนกประสงค์บริเวณ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย จ านวน ๔,๕๙๐,๐๐๐ บาท 
๒) อาคาร โรงงานต้นแบบด้ านการผลิตอาหาร จ านวน 
๓๒,๕๗๙ ,๘๑๐ บาท (ครุภัณฑ์ จ านวน ๔ ,๐๙๙ ,๘๑๐ บาท 
สิ่งก่อสร้าง จ านวน ๒๘,๔๘๐,๐๐๐ บาท)  
๓) อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 
๔,๐๗๙,๙๐๐ บาท 
กองแผนงานเร่งรัดการเบิกจ่าย ตามบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ 
อว ๐๖๐๔.๕/ว ๑๒๑๙ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือ 
ที่ ด่วนที่สุด กค ๐๔๑๒.๔/๓๓๑๑๕ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๓  

๔. รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ทุกรายไตรมาส 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๑. กองแผนงานน าเสนอผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒               
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้ 
๑) ขอให้ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เร่งรัดการ
ก่อสร้าง จ านวน ๒ รายการ คือ การก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย 
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
สถานะเทียบกับ

แผน 
ผลการด าเนินงาน 

และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบจราจรส านักงาน
อธิการบดี 
๒) ส าหรับรายจ่ายลงทุน คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างช้ากว่าแผนที่ก าหนดเนื่องจากไม่มีความพร้อมในรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้
ผูกพันล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด เร่ง
ให้คณะ/หน่วยงาน ลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ ให้ครบทุกรายการเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย
ที่รัฐบาลก าหนด 
๓) ให้คณะ/ส านัก รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดจากโรคติดเช้ือ โควิด ๑๙ เพื่อน ามา
ปรับลดงบประมาณ  
๒. กองแผนงานน าเสนอผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบ
มหาวิทยาลั ยด า เนินการตามข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป คือ มอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการเร่งรัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ ให้เป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่รัฐบาลก าหนด 
๓. กองแผนงานน าเสนอผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ 
เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และเสนอต่อคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓  
๔. กองแผนงานน าเสนอผลการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

๕ .  น า ข้ อ เ สนอแนะมา ปรั บปรุ ง ก า ร
ด าเนินงานในปีถัดไป 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

   จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตร
มาสที่ ๓ ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี 
๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะโดยมอบ
มหาวิทยาลัย และคณะที่มีการเบิกจ่ายงบประมาณต่ ากว่า
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ด าเนินการช้ีแจงสาเหตุการเบิกจ่าย
งบประมาณในส่วนของรายจ่ายประจ า และรายจ่ายลงทุน ที่ต่ า
กว่าเป้าหมายฯ และเสนอแนวทางการปรับปรุงการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด และมหาวิทยาลัย
และคณะได้รายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยของคณะ/ส านัก/หน่วยงาน ที่มีผลการ
เบิกจ่ายประมาณต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ 
ซึ่งกองแผนงานจักได้น ามาก าหนดเป็นปฏิทินการก ากับติดตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๔ และรายงาน
ต่อที่ประชุมต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
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    นอกจากนี้ กองแผนงาน ได้ก าหนดมาตรการ และแนวทาง
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อใช้ในการ
ก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณกับคณะ/หน่วยงาน โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  

 

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส ๔ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น๗๓๙,๘๙๕,๔๒๙.๙๑ บาท 
จากงบประมาณ ๗๙๑,๒๓๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๑ ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาลก าหนด             
ร้อยละ ๖.๔๙ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑๐๐) ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายเป็นอันดับที่ ๓๙ จาก ๘2 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

รายจ่าย 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณคงเหลือ
หลังโอนเข้าพรบ.โอน 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมายที่

รัฐบาลก าหนด 

ก. รายจ่ายประจ า   ๖๗๑,๑๔๓,๖๐๐.๐๐   ๖๖๕,๔๒๗,๑๒๖.๐๐   ๖๖๐,๑๓๙,๐๖๗.๙๑   ๕,๒๘๘,๐๕๘.๐๙  ๙๙.๒๐ ๑๐๐.๐๐ 
  
  
  

    งบบุคลากร   ๒๔๗,๖๗๐,๐๐๐.๐๐   ๒๕๒,๐๙๖,๓๓๖.๐๔   ๒๕๒,๐๙๖,๓๓๖.๐๔    -  ๑๐๐.๐๐ 

    งบด าเนินงาน     ๑๕,๘๑๒,๒๐๐.๐๐      ๘,๘๔๐,๔๖๓.๙๖       ๕,๗๖๘,๔๐๖.๕๔     ๓,๐๗๒,๐๕๗.๔๒  ๖๕.๒๕ 

    งบเงินอุดหนุน   ๔๐๗,๖๖๑,๔๐๐.๐๐   ๔๐๔,๔๙๐,๓๒๖.๐๐   ๔๐๒,๒๗๔,๓๒๕.๓๓   ๒,๒๑๖,๐๐๐.๖๗  ๙๙.๔๕ 

ข. รายจ่ายลงทุน   ๑๓๘,๖๖๔,๖๐๐.๐๐   ๑๒๕,๘๐๙,๑๗๔.๐๐     ๗๙,๗๕๖,๓๖๒.๐๐   ๔๖,๐๕๒,๘๑๒.๐๐  ๖๓.๓๙ ๑๐๐.๐๐ 

รวม   ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐.๐๐   ๗๙๑,๒๓๖,๓๐๐.๐๐   ๗๓๙,๘๙๕,๔๒๙.๙๑   ๕๑,๓๔๐,๘๗๐.๐๙  ๙๓.๕๑ ๑๐๐.๐๐ 
 

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน ๗๙๑,๒๓๖,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย 
๗๓๙,๘๙๕,๔๒๙.๙๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๑ ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๖.๔๙ (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐) คงเหลือ ๕๑,๓๔๐,๘๗๐.๐๙ บาท คณะที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด จ านวน ๑๑ หน่วยงาน และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ๔ หน่วยงาน  
รายจ่ายประจ า งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน ๖๖๕,๔๒๗,๑๒๖.๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๖๐,๑๓๙,๐๖๗.๙๑
บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๐ ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๐.๘๐ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑๐๐) 
คณะที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๑๑ หน่วยงาน และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ๔ หน่วยงาน โดยคงเหลือจ านวน ๕,๒๘๘,๐๕๘.๐๙ บาท รายละเอียดดังนี้ 
 - เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน ๑,๘๙๗,๑๑๓.๑๒ บาท 
 - คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน ๓,๓๙๐,๙๔๔.๙๗ บาท ดังนี้ 
 

ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ๓,๐๗๒,๐๕๗.๔๒ ส านักงานอธิการบด ี มหาวิทยาลัยประมาณการเบิกจ่ายในส่วน

ของต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นส าหรับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เช่น ศ. รศ. ผศ. 
แต่เนื่องจากบัญชีถือจ่ายการด ารงต าแหน่งที่
สู งขึ้น  ยั ง ไม่ ได้ รับอนุมัติจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ท าให้การเบิกจ่ายไม่ทัน
ในปีงบประมาณจึงมีเงินเหลือจ่าย 



69 
 

ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ หมายเหตุ 
โครงการพัฒนาความรู้และทักษะชีวิต
ส าหรับวัยเรียน 

๑๔๘,๕๐๗.๓๒ คณะวิทยาศาสตร ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการอบรมออนไลน์ 
ท าให้ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนท่ีตั้งไว้ ท า
ให้มีงบประมาณเหลือจ่าย 

โครงการการเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัย
เรียนนอกเขตชุมชนเมืองเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการเรียนรู้ 

๑๔๓,๗๘๕.๐๐ คณะเภสัชศาสตร ์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการอบรมออนไลน์ 
ท าให้ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนท่ีตั้งไว้ ท า
ให้มีงบประมาณเหลือจ่าย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๒๖,๐๙๙.๖๐ ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค
โรน่า ๒๐๑๙ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
จัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการอบรมออนไลน์ 
ผ่านสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบอ่ืน ๆ  ท าให้ใช้จ่าย
งบประมาณน้อยกว่ าแผนที่ตั้ ง ไว้  ท า ให้ มี
งบประมาณเหลือจ่าย 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๔๒.๑๖ ส านักงานอธิการบด ี  

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๙๒.๗๒ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  

ผลงานการให้บริการวิชาการ ๒๖๐.๐๐ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ  
โครงการยกระดับการเรียนรู้ทาง
วิชาการในโรงเรียนเครือข่ายทาง
วิชาการ 

๑๐๐.๐๐ ส านักงานอธิการบด ี  

โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุข 

๐.๒๑ วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

๐.๔๙ ส านักงานอธิการบด ี  

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ๐.๐๕ ส านักงานอธิการบด ี  
รวมท้ังสิ้น ๓,๓๙๐,๙๔๔.๙๗   

 รายจ่ายลงทุน  งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน ๑๒๕,๘๐๙,๑๗๔.๐๐ บาท เบิกจ่าย 
๗๙,๗๕๖,๓๖๒.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๓๙ ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๓๖.๖๑ (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ ๑๐๐) คณะที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จ านวน ๖ หน่วยงาน และไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ๒ หน่วยงาน คงเหลือ ๔๖,๐๕๒,๘๑๒.๐๐ บาท โดยคืนคลังแผ่นดิน ๔,๘๐๓,๑๐๒ และกัน
เงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน ๔๑,๒๔๙,๗๑๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 - คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร  จ านวน 
๔,๘๐๓,๑๐๒ บาท (ส านักงานอธิการบดี) เป็นเงินเหลือจ่ายจากแผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค โครงการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร (อุทยานวิทยาศาสตร์ เป็ นผู้รับผิดชอบ)  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการขอใช้เงินเหลือจ่ายดังกล่าวแต่เนื่องจากเวลาในการด าเนินการใกล้จะสิ้นปีงบประมาณท าให้การด าเนินการไม่
ทันในปีงบประมาณ  โดยขั้นตอนในการขอใช้เงินเหลือจ่ายนั้น ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณ 
            รายจ่าย… 
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รายจ่ายบูรณาการ และงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ คือต้องได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยงานเจ้าภาพหลัก (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน) เมื่อได้รับความเห็นชอบจากเจ้าภาพหลักแล้วจึงขออนุมัติไปยังส านักงบประมาณต่อไป   
 - เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน ๓ รายการ วงเงิน ๔๑,๒๔๙,๗๑๐ บาท ดังนี้ 
 

รายการ 
วงเงินก่อหน้ี

ผูกพัน 
สัญญาสิ้นสุด 

วงเงินยังไม่
เบิกจ่าย 

คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

หมายเหตุ 

โครงการก่อสร้างลานและ
อาคารอเนกประสงค์บริเวณ
ด้านหน้ามหาวิทยาลัย 

๕,๑๐๐,๐๐๐  ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ๔,๕๙๐,๐๐๐ ภายในเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับจ้างเข้าท างานล่าช้า
กว่าแผนที่ก าหนด  สิ้นสุด
สัญญาแล้วแต่ผู้รับจ้าง
ยินดีจ่ายค่าปรับ โดยผู้รับ
จ้ า ง ไ ด้ ป รั บ แ ผ น ก า ร
ด าเนินงาน และคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในวันที่ 
๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

อาคารโรงงานต้นแบบด้าน
การผลิตอาหาร  

๓๖,๖๗๙,๖๒๐ - ๓๒,๕๗๙,๘๑๐ -   

  - ค่าครุภัณฑ์  ๔,๐๙๙,๘๑๐   ๔,๐๙๙,๘๑๐ ภายในเดือน
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

มีการขอใช้เงินเหลือจ่าย
ในช่วงไตรมาสที่ ๔ ท าให้
ก่อหนี้ผูกพันช้าส่งผลให้
การเบิกจ่ายล่าช้า 

  - ค่าก่อสร้าง        ๓๕,๖๐๐,๐๐๐ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ๒๘,๔๘๐,๐๐๐ ภายในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ 

เ นื่ อ ง จ า ก ล ง น า ม ใ น
สัญญาไม่เป็นไปตามแผน
ที่ ก า ห น ด  ท า ใ ห้ ก า ร
ด าเนินการก่อสร้าง และ
เบิกจ่ายไม่ เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด (ก าหนด
ตรวจรั บงานงวดที่  ๓ 
วันที่  ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓) 

อาคารนวัตกรรมการเรยีนรู้
ทางวิทยาศาสตรส์ุขภาพ   
 

๕๓,๓๓๙,๓๐๐  
 

๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ 
(เป็นรายการ

งบประมาณผูกพันข้าม
ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๔) 

๔,๐๗๙,๙๐๐ 
(งวดที่ ๑๙) 

ภายในเดือน
พฤศจิกายน 

๒๕๖๓ 

ก า หน ดต ร ว จ รั บ ง า น               
ง ว ด ที่  ๑ ๙  วั น ที่  ๕
พฤศจิกายน  ๒๕๖๓ 

 

 ดังนั้น  ยอดคงเหลือที่ ไ ม่สามารถเบิกจ่ายได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีจ านวนทั้ งสิ้น 
๕๑,๓๔๐,๘๗๐.๐๙ บาท (คืนคลังแผ่นดิน จ านวน ๘,๑๙๔,๐๔๖.๙๗ บาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 
๔๓,๑๔๖,๘๒๓.๑๒ บาท)  
 
 
 
 
 
            ผลการเบิก... 
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ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔  
 

 
 

 สรุปผลการประเมิน :   
  ๑. ผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๔ มีการเบิกจ่ายทั้งสิ้น๗๓๙,๘๙๕,๔๒๙.๙๑ บาท จากงบประมาณ 

๗๙๑,๒๓๖,๓๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๑ ต่ ากว่า เป้าหมายในภาพรวมที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๖.๔๙ (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑๐๐)                

 ๒. ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เนื่องจากผลการด าเนินงานยังไม่บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนด   

๓. พิจารณาการบรรจุประเด็นความเสี่ยงนี้ในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป 
 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  

ประเด็นความเสี่ยง/
ข้อความระบุความ

รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ก า ร ถู ก ป รั บ ล ด
ง บ ป ร ะ ม า ณ มี
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง   

มีโอกาสในการเกิด
ค่อนข้างสูง 

๒ ๓ ๖ ปานกลาง ๓  ๓ ๙  ปานกลาง 

    

 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 ๑. รายจ่ายประจ า สาเหตุของความล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด เกิดจากการมหาวิทยาลัยมีการจัดท า
ประมาณการเบิกจ่ายในส่วนของต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่เนื่องจากบัญชี
ถือจ่ายการด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ยังไม่ได้รับอนุมัติจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ท าให้มีเงินเหลือจ่าย และเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการ/กิจกรรม เป็นการอบรมออนไลน์ ท าให้ใช้จ่ายงบประมาณน้อยกว่าแผนที่ตั้งไว้ ท าให้มี
งบประมาณเหลือจ่าย 
 ๒. รายจ่ายลงทุน สาเหตุเกิดจากการลงนามในสัญญาไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ท าให้การด าเนินการ
ก่อสร้าง และเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ผู้รับจ้างเข้าท างานล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด และมีการขอใช้เงินเหลือ
จ่ายในช่วงไตรมาสที่ ๔ ท าให้ต้องมีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี   
               แนวทาง… 

๖๖๕,๔๒๗,๑๒๖.๐๐

๑๒๕,๘๐๙,๑๗๔.๐๐

๗๙๑,๒๓๖,๓๐๐.๐๐

[ร้อยละ ๙๙.๒๑] ๖๖๐,๑๓๙,๐๖๗.๙๑

[ร้อยละ ๖๓.๓๙], ๗๙,๗๕๖,๓๖๒.๐๐

[ร้อยละ ๙๓.๕๑], ๗๓๙,๘๙๕,๔๒๙.๙๑

รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

ภาพรวม

เบิกจ่าย งบประมาณคงเหลือหลังโอนเข้าพรบ.โอน
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แนวทางการแก้ไข :  
1. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กองแผนงานจะด าเนินการประสานงานกับกองคลังและกองการเจ้าหน้าที่

ในการจัดท าประมาณการเบิกจ่ายในส่วนของต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นและให้เป็นไปตามระยะเวลาและการจัดส่ง
เอกสารการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ด าเนินการอนุมัติได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางในการแก้ไขเพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ดังนี้    
 ๑) รายจ่ายประจ า  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้คณะ/ส านัก ด าเนินการ
เบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓ เพ่ือให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
   2) รายจ่ายลงทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณให้เร่งด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑ ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจ่ายให้รีบด าเนินการโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณตั้งแต่ต้นปี เพ่ือให้การเบิกจ่ายทันภายในปีงบประมาณ 

๓) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓     
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)  
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยก ากับติดตามการด าเนินงานวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผนและระยะเวลาการเบิกจ่าย

งบประมาณที่ก าหนด โดยเฉพาะกรณีโครงการวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ 2561  
 ๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง การก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง   

ที่สะท้อนถึงปัญหาภายในหน่วยงานที่จักต้องปรับปรุงแก้ไข และการก าหนดตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมายที่
สอดคล้องกับศักยภาพของหน่วยงาน เพ่ือทบทวนและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน
ของคณะ/หน่วยงาน เนื่องจาก บางคณะ/หน่วยงาน เช่น สถานปฏิบัติการโรงแรม และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น              
ที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในประเด็นความเสี่ยงต่างๆ จ านวนมาก แต่จากรายงานผล
การด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 พบว่ามี
ผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด  

 ๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาระบุสาเหตุของการหารายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียม
การศึกษา ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ในประเด็นความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้ม
ลดลง เพ่ือจักได้ก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมในการหารายได้จากแหล่งอ่ืนในแต่ละประเภท เพ่ือให้การ
จัดท าและด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 

๔.๑.๒.๒  รายงาน… 
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  ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
       ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 

        ผู้อ านวยการกองแผนงาน  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  10/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  มีมติเห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 กรอปกับ มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ก าหนดค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563  โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   

 ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

 ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น (ค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 37 ของรายได้ท้ังหมด) 
 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล              
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

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

 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
 ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง 6.5 ล้านบาท) 
 ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 5) 
 ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 2) 
 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองแผนงานได้ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เรียบร้อยแล้ว และสามารถสรุปพร้อมทั้ง
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ได้ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 สรุปผล... 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 4 จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ได้ดังนี้ 

 

 
 

            ยุทธศาสตร์ที่ ๑... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน  
ตัวช้ีวัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 ของประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (แผน 541.68 ล้านบาท) 

จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองแผนงาน ได้ค านวณรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาจากจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนจริง จากภาคการศึกษาที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2562 และภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2563ณ สิ้นไตรมาส 4 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 536.32 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.01 ของแผน 
รายละเอียดจ าแนกรายหน่วยงาน โดยที่แต่ละหน่วยงานมีผลการด าเนินงานมากกว่าร้อยละ 80 ดังแผนภูมิที่ 1 

 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 1  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทียบประมาณ

การรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ข้อมูลกองแผนงาน) 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน   (ค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 37 ของรายได้ทั้งหมด) 
จากผลการด าเนินงานการหารายได้จากแหล่งอ่ืน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 สิ้นไตรมาส 4 โดยภาพรวม มีผลการด าเนินงาน เป็นจ านวนเงิน 328.49 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 
101.15 ของแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืน (แผนฯ 328.49 ล้านบาท) 

ผลการด าเนินงานตาม ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ซึ่งก าหนดค่าเป้าหมาย มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย
ละ 37 ของแผนหารายได้ทั้งหมด (แผนรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา+แผนรายได้จากแหล่งอ่ืน) รายละเอียดดัง
แผนภูมิที่ 2 และสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 
 
 
 

 

 

                        หมายเหตุ... 

ผลการด าเนินงาน สัดส่วนรายได้จากค่าธรรมเนียม : รายได้จากแหลง่อื่น 

62.02 : 37.98 –> สูงกว่าค่าเป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ร้อยละ 99.01 เทียบแผน –> สูงกว่าค่าเป้าหมาย 
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หมายเหตุ: มติเห็นชอบในปรับแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืน จากเดิมภาพรวม 350.66 ล้านบาท เป็น 324.75 ล้านบาท 
จากที่ประชุมคณะกรรมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563  
 

 
แผนภูมิที่ 2 สัดส่วนของรายได้จากแหล่งอื่นต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

 
 

แผนภูมิที่ 3 รายได้จากแหล่งอ่ืน ณ สิ้นไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทียบแผนฯ 
 

 
 

แผนภูมิที่ 4 สรุปรายได้จากแหล่งอ่ืน ระหว่างปี 2561 - 2563 จ าแนกตามหน่วยงาน 
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แผนภูมิที่ 5 รายได้จากแหล่งอื่น ณ สิ้นไตรมาส 4 จ าแนกตามแหล่งรายได้ เทียบกับแผนฯ และปีงบประมาณที่ผ่านมา 

 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ร้อยละ 80  
ของประมาณการฯ 

99.01 บรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน มากกว่าหรือเท่ากับ  
ร้อยละ 37 เทียบกับ

รายได้ทั้งหมด 
37.98 บรรลุเป้าหมาย 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ 
ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85 

นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก าหนดค่าเป้าหมาย ร้อยละ 85 ของ
ผลการจัดสรรงบประมาณเมื่อเทียบกับนโยบายที่ก าหนดไว้ ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม  
ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบเพ่ือใช้ในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

         งบประมาณ… 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และรวมงบประมาณที ่ม ีการโอนเปลี ่ยนแปลงระหว่างปี และมีผลการด าเนินงาน                        
ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้ 

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

เมื่อพิจารณาเฉพาะคณะ/วิทยาลัย* ที่เป็นหน่วยงานที่ด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้แก่ 
ด้านการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และครบทุกพันธกิจตามประเด็นการจัดสรร พบว่า 
ภาพรวมคณะ/วิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 84.42 และเมื่อพิจารณาระดับส านัก ที่มีภารกิจไม่ครบทุกด้าน คิดเป็นร้อยละ 
69.30 
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รายละเอียดการจัดสรรตามนโยบายการจัดสรรตามแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้านดังนี้ 
 

ข้อที่ ประเด็นการจัดสรร 
นโยบาย 

การจัดสรรฯ 
 (ร้อยละ) 

มหาวิทยาลัยอุยลราชธานี 
ร้อยละ 

การจัดสรร 
ร้อยละบรรลุ 
เป้าหมาย 

หมายเหตุ 

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

ภารกิจหลักในการพัฒนานักศึกษา 
2 ด้านพัฒนาการวิจยั  3.5 5.45 100 ค านวณเฉพาะคณะ/วิทยาลัย เน่ืองจากส านัก ไม่ได้มี

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

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

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

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 
จากผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีการ

เบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน โดยภาพรวม เป็นจ านวนเงิน 739.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.51 
(ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับร้อยละ 100) 

 

  
 

 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย 

ร้อยละ 85.54 (สูงกว่าเป้าหมาย) 

 

ผลการด าเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

ร้อยละ 93.51 –> ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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แผนภูมิที่ 6 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

จากแผนภูมิที่ 6 ผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 
4 พบว่า โดยภาพรวมมีการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 93.51 ซึ่งตามเป้าหมายของรัฐบาลก าหนด ร้อยละ 
100 ดังนั้น ผลด าเนินงาน เมื่อพิจารณารายหน่วยงานพบว่า มี 11 หน่วยงาน ที่บรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4                          
(มีผลเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 100) และมีหน่วยงานที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย ได้แก่            
คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักงานอธิการบดี  มีสาเหตุมาจาก การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินโครงการ เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 มีผลต่อการงดจัด
กิจกรรมในโครงการ เช่น การปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบการให้บริการออนไลน์ ท าให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการเดินทางไป
ราชการ ไม่มีค่าใช้จ่ายของอาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส่งผลท าให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ในส่วนของงบลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายการก่อสร้างขนาดใหญ่ ได้แก่ โครงการก่อสร้างลานและอาคาร
อเนกประสงค์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัย  (5.1 ล้านบาท) โครงการก่อสร้างอาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหาร (36.68 
ล้านบาท) และโครงการก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และสุขภาพ (53.34 ล้านบาท) เป็นผล          
สืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้
มีการด าเนินงานกันงบประมาณเหลื่อมปีไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละจ านวนเงินเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ผลการด าเนินงานการเบิกจ่ายเงินจากโครงการของงบประมาณเงินรายได้  ตามระยะเวลาที่ก าหนด                                 
ณ สิ้นไตรมาส 4 ตามแผนภูมิที่ 7 และ 8 (ข้อมูลจากกองแผนงานในระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563)              
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

            

 

 
 

ผลการด าเนินงาน ร้อยละจ านวนเงินเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณเงินรายได้  

ร้อยละ 62.73  –> ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 
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แผนภูมิที่ 7 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เทียบแผนฯ 
 

 

แผนภูมิที่ 8 จ านวนเงินเบิกจ่ายโครงการเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เทียบแผนฯ 
 

จากผลการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 พบว่า        
ในภาพรวม มีการเบิกจ่าย ร้อยละ 62.73 ซึ่งตามเป้าหมายของรัฐบาลก าหนด ร้อยละ 100 และเมื่อพิจารณาราย
หน่วยงานพบว่า ไม่มีหน่วยงานใดที่บรรลุเป้าหมาย ณ สิ้นไตรมาส 4 โดยมี หน่วยงานที่ผลการเบิกจ่ายมากที่สุดคือ 
สถานปฏิบัติการโรงแรม ม.อบ. ร้อยละ 94.59 รองลงมาคือ คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 91.40 หน่วยงานที่ผลการ
เบิกจ่ายน้อยที่สุดคือ คณะเภสัชศาสตร์ สืบเนื่องมาจากการด าเนินงาน ณ ไตรมาส 3 และ 4 ที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงิน 
รายได้ที่เป็นงบประมาณ ในการสมทบค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นจ านวนเงิน 
20.10 ล้านบาท (ตามแผนรายจ่าย) ซึ่งผลมาจากคณะเภสัชศาสตร์ ได้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินในการก่อสร้าง
อาคารได้ในไตรมาส 4 จึงไม่สามารถเบิกจ่ายเงินรายได้ในส่วนของเงินที่ต้องสมทบ ซึ่งต้องด าเนินการหลังจากเบิกจ่ายใน
ส่วนเงินงบประมาณแผ่นดินแล้วเสร็จ 
 

  ในรอบปี… 
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 ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ประกาศใช้ล่าช้ากว่าปีงบประมาณ 
ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจ าและงบลงทุน ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และจังหวัด
อุบลราชธานีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ท าให้มหาวิทยาลัยต้องงดการจัดการเรียนการ
สอนในภาคการศึกษาที่ 3/2562 และให้ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และงดการจัดกิจกรรมลักษณะการ
ประชุม การฝึกอบรมสัมมนา หรือกิจกรรมอ่ืนที่กลุ่มเป้าหมายต้องมารวมกัน เพ่ือป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัส            
โคโรนา 2019  (COVID-19) และมีการเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณที่ตั้งแผนงบประมาณไว้ กรอปกับ 
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการใช้จ่ายงบประมาณโดยค านึงถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนในการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง หรือแม้กระทั่ง
การบูรณาการในการจัดกิจกรรม ท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย หรือการใช้ทรัพยากรร่วมกันมากขึ้น 
 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถ
ด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 85 85.45 
 

บรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 
(ณ ไตรมาส 4) 

93.51 ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
93.51%  

ตัวช้ีวัดที่ 5  ร้อยละการเบิกจ่ายของโครงการที่
ด าเนินการของงบประมาณเงินรายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 
(ณ ไตรมาส 4) 

62.73 ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 
62.73 %  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย  
ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ลดลง 6.5 ล้านบาท  

จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลงจ านวน 6.5 ล้าน
บาท  (ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563) 

 
 

 

 

แผนภูมิที่ 9 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

ผลการด าเนินงาน ลดลง จากปีที่ผ่านมา เป็นจ านวนเงิน 72.55 ล้านบาท (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
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ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ดังแผนภูมิที่ 10 

 
แผนภูมิที่ 10 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน เพิ่ม/ลด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เทียบกับปีงบประมาณ        

ที่ผ่านมา 
 

จากผลการด าเนินงานของจ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 4 โดย
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย ลดลงเป็นจ านวน 72.55 ล้านบาท เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่สามารถลด
ค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด 4 ล าดับแรก ดังนี้  

1. ส านักงานอธิการบดี  ลดลง 22.36 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งแผนรายจ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ                           
พ.ศ. 2562 ร้อยละ 9.67 กรอปกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการยกเลิก/ปรับลด/ทบทวนการด าเนินงาน
โครงการต่าง ๆ เนื่องจาก ปรับแผนงบประมาณเพ่ือไปด าเนินงานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการ
ป้องกันและตั้งรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะโอนงบประมาณจากหมวดงบด าเนินงาน   
เป็นงบลงทุน (ครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) และปรับกิจกรรม/โครงการที่เป็นลักษณะกิจกรรม
ภาคปฏิบัติหรือการรวมตัวของบุคลากรจ านวนมาก เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดดังกล่าว เช่น การประชุม
ออนไลน์ การพัฒนาตนเองโดยการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) 
เป็นต้น 

2. ส านักบริหารทรัพย์สินฯ ลดลง 17.32 ล้านบาท เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีค่าใช้จ่ายส าหรับ
การโดยคืนค่าหอพัก เป็นเงิน 15 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไม่ปรากกฎการเบิกจ่ายเงินของรายการ
ดังกล่าว 

3. คณะวิทยาศาสตร์ ลดลง 9.30 ล้านบาท เนื่องจากการตั้งแผนรายจ่ายน้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ร้อยละ 15.27 กรอปกับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการยกเลิก/ปรับลด/ทบทวนการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ โดย
เน้นการจัดกิจกรรมเป็นแบบลักษณะออนไลน์ เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการติดโรคระบาดดังกล่าว ตามนโยบายของรัฐบาล
เกี่ยวกับการป้องกันและตั้งรับกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

4. คณะบริหารศาสตร์ ลดลง 5.92 ล้านบาท เป็นผลมาจาก คณะฯ ยกเลิกโครงการบริการวิชาการเพ่ือหารายได้ 
จ านวน 7 โครงการ จาก 10 โครงการ และปรับกิจกรรม/โครงการที่เป็นลักษณะกิจกรรมภาคปฏิบัติหรือการรวมตัวของ
นักศึกษาหรือบุคลากรจ านวนมาก เพ่ือลดภาวการณ์เสี่ยงต่อการติดโรคระบาดดังกล่าว เช่น การประชุมออนไลน์ การศึกษา     
ดูงานทั้งของนักศึกษาและบุคลากร รวมถึงการพัฒนาตนเองหรือการเข้าร่วมอบรม โดยปรับรูปแบบเป็นการศึกษาโดย
การศึกษาด้วยตนเอง การเรียนการสอนแบบออนไลน์ และการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นต้น 

 
         โดยภาพรวม… 
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โดยภาพรวม การลดลงของงบด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 ส่วนใหญ่เป็นผล
สืบเนื่องจาก ประกาศพระราชก าหนดฉุกเฉินควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพ่ือลดการแพร่
ระบาดของโรค โดยมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 7) ปิดสถานที่ท าการชั่วคราวและมีแนวทางการปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง 
(Work from Home) (ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 8/2563 ลว. 25 มีนาคม 2563) กรอปกับ มหาวิทยาลัยประกาศ
ให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในภาคเรียนที่ 3/2562 และภาคเรียนที่ 1/2563  

ยกเว้น กรณี คณะพยาบาลศาสตร์ ไม่สามารถด าเนินการลดค่าใช้จ่ายของบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน) เนื่องจาก
คณะฯได้จ่ายเงินตกเบิกค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน (สาขาขาดแคลน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2562 เป็น
ต้นมา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 
 

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

 
 

 

 

 

แผนภูมิที่ 11 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 
หมายเหตุ:   1) ข้อมูลด้านเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างช่ัวคราว เป็นข้อมูลจ่ายจริงจาก  กองแผนงาน และ  

    2) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เกี่ยวกับบุคลากร เป็นข้อมูลรวบรวมจาก กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
                         ร้อยละ... 

ผลการด าเนินงาน เพิ่มขึน้ จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 0.51 (3.25 ล้านบาท) (ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย) 
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แผนภูมิที่ 12 ร้อยละค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร เพิ่ม/ลด 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิน้ไตรมาส เทียบกับปีงบประมาณ          

ที่ผ่านมา 
 

จากผลการด าเนินงานด้านค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (ข้อมูลจากกองคลังและกองแผนงาน) ซึ่งค่าเป้าหมายที่ก าหนด
ไว้ ลดลงร้อยละ 5 แต่ผลการด าเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.51 (คิดเป็นจ านวนเงิน 3.25     
ล้านบาท)     
จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดจ านวนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 4 ราย
หน่วยงานพบว่า หน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 อันดับแรกได้แก่ คณะรัฐศาสตร์  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสถานปฏิบัติการ
โรงแรม และสถานปฏิบัติการโรงแรม มีการรับบุคลากรเพ่ิมในต าแหน่งที่ส าคัญรองรับการขยายงาน 
 
ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ลดลงร้อยละ 2  

จากผลการด าเนินงานด้านการประหยัดการใช้ไฟฟ้า (ข้อมูลจากส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม) ค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ลดลงร้อยละ 2 ผลการด าเนินงานในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 4 ลดลงร้อยละ 6.27 (คิดเป็นจ านวน 
718,644.26 กิโลวัตต์ชั่วโมง) ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด และคิดเป็นจ านวนเงิน ที่ลดงลง เท่ากับ 7.57 ล้านบาท 
รายละเอียดดังแผนภูมิที่ 13 และ 14 

 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน ลดลง จากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 6.27 (7.57 ล้านบาท) (สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
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แผนภูมิที่ 13 จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เทียบกับปีงบประมาณ          
ที่ผ่านมา 

 

 
 

แผนภูมิที่ 14 ร้อยละจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า เพิ่ม/ลด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา 
 

จากผลการด าเนินงานตัวชี้วัดร้อยละจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ณ สิ้นไตรมาส 4             
โดยภาพรวม ลดลง ร้อยละ 6.27 (คิดเป็นจ านวนเงินที่ลดลง เท่ากับ 7.57 ล้านบาท) เป็นผลอันเนื่องมาจาก ในช่วง                  
ไตรมาส 2-3   เกิดภาวะโรคอุบัติใหม่ โดยมีประกาศใช้พระราชก าหนดฉุกเฉินควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019 เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรค โดยมีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และมหาวิทยาลัยได้ประกาศ เรื่อง 
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ฉบับที่ 7) ปิดสถานที่ท าการชั่วคราวและมีแนวทางการ
ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) (ประกาศมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 8/2563 ลว. 25 มี.ค 2563) และมหาวิทยาลัย
ประกาศให้การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 3/2563 และภาคเรียน 1/2563 จึงท าให้ไม่มีหรือมีการ
ลดการใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ หรือห้องประชุม ในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย 

 
       เมื่อพิจารณา… 
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เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ได้แก่ ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ เนื่องจาก มีการเรียนการสอนที่เพ่ิมขึ้น 1 ปี (หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 5 ปี) และ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ในการเตรียมความพร้อมในการให้บริการของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย  
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่

ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
6.5 ล้านบาท  ลดลง  

72.55 ล้านบาท 
บรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 7  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 5 เพ่ิมข้ึน 
ร้อยละ 0.51 

ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่
ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 2 ลดลง  
ร้อยละ 6.27 

บรรลุเป้าหมาย 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการด าเนินงาน 
1. จากผลการด าเนินงานการหารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของทุกหน่วยงาน และในภาพรวม              

มีแนวโน้มลดลง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์                       
พ.ศ. 2563 และปัจจุบันยัง  ไม่สามารถเข้าสู่สถานการณ์ที่ปกติ เห็นควรพิจารณา จัดท า “แผนการหารายได้จาก
แหล่งอ่ืน” อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิด สามารถแก้ไขปัญหาหรือ
อุปสรรคได้ทันกาล เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

2. เห็นควร พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละจ านวนเงินเบิกจ่ายโครงการจากงบประมาณเงินรายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) เนื่องจากตัวชี้วัดดังกล่าวมีความไม่สอดคล้องกับแนวทางการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและงบประมาณของเงินรายได้ และด้วยข้อจ ากัดด้านนโยบายของมหาวิทยาลัย เรื่องการบริหารงบประมาณ 
ให้ค านึงถึงการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าและประหยัดงบประมาณเงินรายได้มากที่สุด  

3. แนวทางการด าเนินงานและการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ควรพิจารณา
แนวทาง/วิธีการพิจารณาด าเนินงานจากแผนบริหารความเสี่ยง โดยมีแผนการด าเนินงานที่สอดคล้องกัน และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงาน
ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาส 4  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

 ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๑๐ คน 
   ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ด้วยงานทะเบียน 

นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา 

 เรียบร้อย… 
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เรียบร้อยแล้ว  ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๑๐ คน 
จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
๒.๑ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑ คน 
๓. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๖๘  คน  ดังนี้ 
๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑๑ คน 
(๓) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) จ านวน ๑๐ คน 
(๔) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑๘ คน 

๓.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๒ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๓ คน 

๓.๓ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๗ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๕ คน 
(๒) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๒ คน 

๓.๔ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๑ คน 
(๒) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๖ คน 
(๔) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๑ คน 

๓.๕ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๑ คน 

๓.๖ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป ์ จ านวน ๒ คน 

๓.๗ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

๓.๘ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๒ คน 
(๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑ คน 
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๔. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  ๔๐  คน  ดังนี้ 
๔.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๒ คน 
(๒) สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ คน 

๔.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๖ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑๒ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ คน 

๔.๓ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๕ คน 
(๒) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
(๓) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๕ คน 

๔.๔ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๒ คน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๑ คน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑ คนประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒                
จ านวน ๖๘ คน  และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๔๐ คน  รวมทั้งหมดจ านวน ๑๑๐ คน 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ  
 

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๓) 

     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 จึงใคร่ขอเสนอเพ่ื อขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๑๓) จ าแนกตามระดับและ
สังกัด ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๕ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ คณะบริหารศาสตร์       จ านวน  ๔  คน 
 (๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  - จ านวน ๔ คน 
  ๑.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข       จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  ชวีเวชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 

            จึงเสนอ... 



89 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาโท  จ านวน ๕ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๑๓) 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

๔.๒.๓  ขอความเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 
 คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

    อธิการบดี น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยนายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ              
ซึ่งได้รับค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๒๐/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยมีวาระด ารงต าแหน่งสี่ปี ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม 
พ.ศ .  ๒๕๕๙ ถึ งวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน พ.ศ .  ๒๕๖๓ โดยในขณะที่ ได้ รั บแต่ งตั้ ง ในช่ ว ง เวลาดั งกล่ า ว                         
นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ได้รับการจ้างให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีอายุเกิน ๖๐ ปี ในต าแหน่งคณบดี เลขที่
ต าแหน่ง ๒๓๖ สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยมีระยะเวลาจ้างเท่ากับวาระการด ารงต าแหน่ง 
  สภามหาวิทยาลัย ได้มีค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม                             
พ.ศ. ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือด าเนินกระบวนการ              
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒                
ซึ่งมีระยะเวลาในการด าเนินกระบวนการสรรหาให้แล้วเสร็จ ๙๐ วัน นับแต่วันแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาฯ ตามที่              
ข้อ ๔ แห่งบังคับก าหนดไว้ 
  อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงในปัจจุบันปรากฏว่า ศาลปกครองอุบลราชธานี มีค าพิพากษาในคดีหมายเลข          
ด าที่ บ.51/2563 คดีหมายเลขแดงที่ บ.55/2563 พิพากษาเพิกถอน ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ข้อบังคับ
ดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และพิพากษาเพิกถอน มติของคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ไม่ทาบทาม นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์-
วัชระ ผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้มีผล
ย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติดังกล่าว จึงส่งผลท าให้กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จ าเป็นต้องด าเนินการตาม
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการ และเงื่อนไขที่ค าพิพากษาศาลปกครองก าหนดไว้เพ่ิมเติม ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนา รวมถึงการด าเนินการขั้นตอนอ่ืน  ๆ จากเดิม
ก าหนดวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน จึงท าให้กระบวนการ
สรรหาต้องล่าช้าออกไปจากเดิม และไม่อาจแล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  นอกจากนี้ ประกอบกับระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ต าแหน่ง คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๕๐๘/๒๕๖๐ ฉบับลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐    
จะครบก าหนดในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นี้ ซึ่งจะท าให้พนักงานมหาวิทยาลัยรายดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง 
คณบดี และพ้นจากการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไปด้วย นอกจากนี้ผู้ด ารงต าแหน่งรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีใน
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระของคณบดีไปด้วยเช่นกัน 
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  จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า นับตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะไม่มีผู้ด ารง
ต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประกอบกับกระบวนการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีดังกล่าว ไม่อาจแล้วเสร็จและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ภายในวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
เพ่ือให้การบริหารและการด าเนินงาน ตลอดจนการควบคุมดูแลการปฏิบัติราชการโดยทั่ วไปในวิทยาลัยแพทยศาสตร์
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพ และเกิดความต่อเนื่องในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยโดยรวม จึง
เห็นสมควรที่จะให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือปฏิบัติหน้าที่
ไปพลางก่อน จนกว่ากระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จะได้มีการเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีต่อสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ          
การสาธารณสุขแล้ว 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาแต่งตั้ง
คณบดีฯ มาด ารงต าแหน่งแทน 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   - ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
มาตรา ๓๕ ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ 
รองผู้อ านวยการ หัวหน้าภาควิชา รองหัวหน้าภาควิชา หัวหน้าหน่วยงานและรองหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่
มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งในขณะเดียวกันมิได้  ผู้ด ารงต าแหน่งตาม
วรรคหนึ่งอยู่หนึ่งต าแหน่งแล้ว จะรักษาราชการแทนต าแหน่งดังกล่าวเกินหนึ่งต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องไม่ เกินหกเดือน” 
และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ          
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙  “ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ต าแหน่งคณบดีว่างลง และไม่สามารถสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดี
ตามข้อบังคับนี้ได้ ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดีไปก่อนจนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปด-          
สิบวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขยายระยะเวลา
แต่งตั้งผู้รักษาการออกไปอีกตามความจ าเป็นและเหมะสม โดยให้ขยายระยะเวลาครั้งละไม่เกิ นเก้าสิบวัน””และ                 
“ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาให้เป็นไป
ตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้ ให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย” จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ -                
ประสิทธิ์ภูริปรีชา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
ข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ให้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นผู้รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
จนกว่ากระบวนการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขจะแล้วเสร็จ 
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๔.๒.๔  ขอความเห็นชอบการก าหนดจ านวนต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีเพิ่มเติม 
     อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
        1) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีมติเห็นชอบการก าหนดจ านวนต าแหน่งผู้บริหาร ประเภทต าแหน่ง รองอธิการบดี จ านวน  
ไม่เกิน ๗ อัตรา และผู้ช่วยอธิการบดี ไม่เกิน ๕ อัตรา และเห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดี 
จ านวน ๖ ต าแหน่ง ดังนี้ 
   (๑) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
   (๒) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   (๓) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
   (๔) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
   (๕) รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
   (๖) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
  ต่อมาอธิการบดี ได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดี รวมจ านวน ๔ ต าแหน่ง ดังนี้ 
   (๑) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
   (๒) ผู้ช่วยอธิการบดีวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ 
   (๓) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   (๔) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานงานวิจัย 
  2) สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ มี
มติเห็นชอบและแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมจ านวน ๑ 
ต าแหน่ง ส่งผลให้ จ านวนรองอธิการบดี ได้รับแต่งตั้งครบตามจ านวนกรอบอัตราที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้แล้ว 
  3) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฉบับใหม่ เป็นแผน
ยุทธศาสตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนยุทธศาสตร์
ดังกล่าวในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยไว้ ๙ ด้าน โดยในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ            
มีเป้าประสงค์ส าคัญที่จะผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น 
คล่องตัว และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการบริหารงานที่เป็นเลิศ และสร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่ดี
และยกระดับการสื่อสารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงปลูกฝังค่านิยม UBU-IMPACTS แก่บุคลากรทุกระดับ รวมถึง
การพัฒนาการสื่อสารองค์กรเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับค่านิยมองค์กร 
  ทั้งนี้ เพ่ือตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนการด าเนินการดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยจึงได้น า
กรอบอัตราของ ผู้ช่วยอธิการบดีที่เหลืออยู่ ๑ ต าแหน่ง มาใช้แต่งตั้ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจ
สัมพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นมา ส่งผลให้จ านวนผู้ช่วยอธิการบดี ได้รับแต่งตั้งครบ
ตามจ านวนกรอบอัตราที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดไว้แล้ว 
  4) อย่างไรก็ตาม ในแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้าน
การเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีเป้าประสงค์ที่ส าคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีภูมิทัศน์
ที่สวยงามอย่างมีอัตลักษณ์ รวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีบรรยากาศทางวิชาการ บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด และมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการท างาน  ประกอบกับในปีงบประมาณ                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยมีงบประมาณประเภทงบลงทุนที่ต้องด าเนินการ ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน
รายได้ รวมทั้งสิ้น จ านวน ๓๑๑,๘๘๙,๑๐๐ บาท และยังต้องมีการบริหารสัญญาโครงการก่อสร้างส าคัญที่อยู่ระหว่าง 
 
 

                                                                           ด าเนินการ... 
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ด าเนินการ ซึ่งเป็นงบลงทุนผูกพันข้ามปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ จ านวนรวมทั้งสิ้น ๕๑๒,๗๓๑,๐๐๐ 
บาท 
  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยต้องบ ารุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้าง และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้มี
สภาพพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สถานีไฟฟ้าย่อย โรงผลิตน้ าประปา ระบบบ าบัดน้ าเสีย ระบบการก าจัด
ขยะและสารเคมีที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ เป็นต้น การดูแลรักษาภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโดยรอบ
มหาวิทยาลัย เพื่อเอ้ือให้บุคลากรและนักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี อีกท้ังยังจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือรณรงค์ให้บุคลากรและ
นักศึกษาตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการดูแลรักษาอาคารและสถานที่ ตลอดจนการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแผนแม่บทและแนวทางในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่อยู่ในความดูแลของกรมป่าไม้ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การควบคุมดูแลการด าเนินการดังกล่าวข้ างต้น มีมาตรฐานและเป็นไปตามกฎหมาย                  
กฎ ระเบียบ ประกาศของทางราชการ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก าหนด อาทิ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พระราชบัญญัติที่
ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพประสานงาน
การด าเนินงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและการตรวจรับงาน เกิดประสิทธิผลในการก ากับติดตาม
โครงการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งเป็นนโยบายส าคัญของส านักงบประมาณที่ติดตามการบริหาร
งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหารสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมายและ
ระเบียบทางราชการ มหาวิทยาลัยจึงมีความจ าเป็นที่จะให้มี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภูมิ
ทัศน์ จ านวน ๑ ต าแหน่ง เพ่ือท าหน้าที่ช่วยเหลืองานของอธิการบดีในด้านการบริหารงานก่อสร้าง และภูมิทัศน์ ตามที่
อธิการบดีมอบหมายหรือมอบอ านาจ ซึ่งเป็นการก าหนดกรอบอัตราเพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 
  การก าหนดจ านวนต าแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีในครั้งนี้ เป็นไปตามหลักการ แนวคิดและแนวทางการให้ความ
เห็นชอบการก าหนดจ านวนต าแหน่งและจ านวนต าแหน่งที่ให้ได้รับเงินประจ าต าแหน่งที่ ก.พ.อ. ก าหนด ในการประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตลอดจนเป็นไปตามเหตุผลและความจ าเป็นที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ก าหนดไว้แล้ว จึงน าเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก าหนดจ านวนต าแหน่งประเภทผู้บริหาร ต าแหน่ง 
ผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติม จ านวน ๑ ต าแหน่ง ต่อไป 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบก าหนดจ านวนต าแหน่งประเภท 
ผู้บริหาร ต าแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี เพิ่มเติม จ านวน ๑ ต าแหน่ง   
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ๔.๒.๕  แนวทาง... 
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  ๔.๒.๕  แนวทางการด าเนนิการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
                                 ภายหลังศาลปกครองอุบลราชธานีเพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1  

 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 
  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 และ    
 มติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  

                                          ครั้งที่ 2/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
  รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา             
ตามที่ศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ.51/2563 คดีหมายเลขแดงที่ บ.55/2563  มีค าพิพากษา ดังนี้ 

๑. พิพากษาเพิกถอน ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ 5/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และ 

๒. พิพากษาเพิกถอน มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ 
ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติดังกล่าว 

ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาว่า เมื่อศาลพิพากษาเพิกถอน
ข้อบังคับและมติดังกล่าวให้สิ้นผลแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการ
เสนอชื่อเพ่ือให้ทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และพิจารณาด าเนินการ
ตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ก าหนดส าหรับค าสั่งทุเลาการบังคับตามข้อบังคับและมติดังกล่าว ให้
มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน นั้น 

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดประชุมครั้งที่ 3/2563                   
(วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินการภายหลังศาลปกครองอุบลราชธานี
เพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี วิ ท ย าลั ย แพทยศาสตร์ และกา รสาธ ารณสุ ข  ( ฉบั บที่  2)  พ . ศ .  2562 และมติ คณะกรรมกา ร 
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่  2/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563                 
ในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. การอุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานี  คดีหมายเลขด าที่ บ.51/2563 คดีหมายเลข 
แดงท่ี บ.55/2563  ของคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

จากค าพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานีดังกล่าว ส่งผลให้ค าพิพากษาผูกพันคู่กรณี (ผู้ฟ้องคดี และ 
ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง) ที่จะต้องปฏิบัติตามค าบังคับนับแต่วันที่ก าหนดในค าพิพากษาจนถึงวันที่ค าพิพากษานั้นถูก
เปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองด และในคดีนี้เป็นกรณีที่ค าพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ผู้ฟ้องคดีและถูกฟ้องคดีทั้งสอง
จึงต้องรอปฏิบัติตามค าบังคับในค าพิพากษาไว้จนกว่าจะพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ โดยหากมีการอุทธรณ์ คู่กรณีต้องยื่น
อุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีค าพิพากษาหรือค าสั่งภายในก าหนดสามสิบวันนับแต่วันที่ได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่ง และ
การอุทธรณ์ค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวเป็นอ านาจการพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสด
ถ้าหากมิได้ยื่นอุทธรณ์ตามก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าคดีนั้นเป็นอันถึงที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ในคดีนี้ ศาลปกครองอุบลราชธานี มีค าสั่งก าหนดวิธีการชั่วคราว ให้ทุเลาการบังคับตามข้อ ๕ 
วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย 

                                                                                                             แพทยศาสตร์… 
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แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และทุเลาการบังคับตามมติ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ 
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่มีมติไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดี ไปจนกว่าคดีจะถึงท่ีสุดหรือศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน 
 ดังนั้น นับแต่ วันที่ศาลปกครองอุบลราชธานี  เ ม่ือวันที่  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นต้นมา 
จะส่งผลให ้
 ๑. ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๒ ไม่สามารถใช้บังคับได้ และ 
  ๒. มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ที่ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ไม่สามารถใช้บังคับได้ 

และ เมื่ อ ถึ ง วั นที่  ๑๑  ธั น ว าคม  ๒๕๖๓  ซึ่ ง เ ป็ น ระยะ เ วล า  ๓๐  วั น  นั บแต่ วั นที่ ศ า ลชั้ น ต้ น มี 
ค าพิพากษา หากไม่มีคู่กรณีฝ่ายใดอุทธรณ์ จะถือว่าถัดจากวันดังกล่าว คดีได้ถึงที่สุดแล้ว และด้วยผลแห่ง  
ค าพิพากษา จะส่งผลให้  

(๑) ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒)                  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ถูกเพิกถอน โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ข้อบังคับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และ 

(๒) มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่  ๒ ในการประชุมครั้ งที่  ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่  ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
ที่ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
ถูกเพิกถอน โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติดังกล่าว 

อนึ่ง เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว ส านักงานศาลปกครอง จะได้ส่งค าพิพากษาไปประกาศผลแห่งค าพิพากษาที่ให้เพิก
ถอน ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับฯ  ในราชกิจจานุเบกษาและให้การประกาศดังกล่าวมีผลเป็นการ
เพิกถอนข้อบังคับนั้นนั้น  ทั้งนี้  ตามความในข้อ 136 แห่งระเบียบที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วย
วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543  

 

ข้อพิจารณาในการอุทธรณ์ 
๑. หากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์ ต้องท าค าอุทธรณ์ยื่นต่อศาลปกครองอุบลราชธานี ภายใน

วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ (30 วันนับแต่วันที่ศาลมีค าพิพากษา ตามความในมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ) 

๒. ด้วยคดีนี้ ศาลปกครองอุบลราชธานี มีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือมติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไว้
จนกว่าคดีจะถึงที่สุด ดังนั้น หากมีการอุทธรณ์ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง จะต้องยื่นอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุด
ด้วย  เพ่ือให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาและมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือมติของผู้ถูกฟ้องคดีของศาล
ปกครองอุบลราชธานีด้วย 

3. ในการอุทธรณ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ศาลปกครองสูงสุดเปลี่ยนแปลงค าพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ให้เพิก
ถอน ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ ๕/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และ          
เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  ที่ไม่ทาบทาม      
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ผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หากศาลปกครองสูงสุด
เห็นด้วยกับอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ศาลปกครองสูงสุดอาจมีค าพิพากษากลับค าพิพากษาของศาลปกครอง
อุบลราชธานี ซึ่งจะส่งผลให้ข้อบังคับที่ก าหนดเกณฑ์เรื่องอายุเกิน 60 ปีมาใช้เป็นคุณสมบัติ ในการสรรหาคราวนี้ได้         
ซึ่งผลของค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว (ถ้าหากผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชนะคดี) ก็มิได้สอดคล้ องกับมติสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบ
รายงานผลการศึกษาวิเคราะห์การได้มาซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันอุดมศึกษาและรายงานผลการเปรียบเทียบ
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ซึ่ง            
ศาลปกครองสูงสุดวางหลักในการปฏิบัติราชการในกรณีดังกล่าวไว้ว่า ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ไม่จ าเป็นจะต้องมี
อายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ ในขณะสมัครหรือด ารงต าแหน่งอธิการบดี อีกทั้งการให้มีอายุเกินกว่า ๖๐ ปี บริบูรณ์              
มาด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

4. การอุทธรณ์ อาจส่งผลให้กระบวนการสรรหาไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ เนื่องจากต้องรอผลการ
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ซึ่งมีระยะเวลาที่ไม่อาจคาดหมายได้ว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีค าพิพากษาในเรื่องนี้
เมื่อใด 

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2563            
(วาระพิเศษ) เม่ือวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครอง
อุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ บ.51/2563 คดีหมายเลขแดงที่ บ.55/2563 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563  มีมติให้ปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับหรือ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไม่จ าเป็นต้องจ ากัดอายุ 60 ปี จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะ
อุทธรณ์ และหากอุทธรณ์จะท าให้กระบวนการสรรหาคณบดีล่าช้า ซึ่งอาจจะกระทบต่อภารกิจของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

2. แนวทางการด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขภายหลังศาลปกครอง
อุบลราชธานีเพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมติคณะกรรมการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 (ลับ) เม่ือวันที่ 22  
ตุลาคม 2563 
 จากค า พิพากษาศาลปกครอง อุบลราชธานี  คดีหมายเลขด าที่  บ.51/2563 คดีหมายเลขแดงที่    
บ.55/2563 ไม่ได้เพิกถอนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                  
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ ไม่ได้เพิกถอนข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                 
พ.ศ. 2559 และไม่ได้ยกเลิกกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขที่ได้ด าเนินการ
มาแล้วทั้งหมด เพียงแต่เพิกถอนมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ไม่ทาบทามผู้ฟ้องคดีเพ่ือเสนอชื่อเข้าสู่กระบวนการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่มีมติดังกล่าว  และเพิกถอนข้อ ๕           
วรรคสอง (๑) และข้อ 5/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒   

ดังนั้น หากในการสรรหาครั้งนี้ได้น าความในข้อ ๕ วรรคสอง (๑) และข้อ 5/๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ที่แก้ไข
เพ่ิมเติมโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
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การสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ก าหนดให้บุคคลที่มีอายุเกิน 60 ปี ไม่มีคุณสมบัติที่จะเข้าสู่กระบวนการ 
สรรหามาใช้ในการสรรหาในขั้นตอนใด ขั้นตอนนั้นย่อมไม่สอดคล้องกับแนวค าพิพากษาดังกล่าว  

และศาลปกครองอุบลราชธานีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการด าเนินการให้เป็นไปตามค าพิพากษาว่า                
เมื่อศาลพิพากษาเพิกถอนข้อบังคับและมติดังกล่าวให้สิ้นผลแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ มีหน้าที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือให้ทาบทามเข้าสู่กระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และพิจารณาด าเนินการตามขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕9 ก าหนดส าหรับค าสั่งทุเลาการ
บังคับตามข้อบังคับและมติดังกล่าว ให้มีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าคดีจะถึงที่สุดหรือศาลมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน   

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 3/2563 (วาระพิเศษ)  
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นร่วมกัน ดังนี้ 

1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ตามค าสั่ง สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๕/๒๕๖๓  ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๓  ได้ด าเนินการสรรหาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ต่อมาวันที่ 12 พฤศจิกายน  2563 ศาลปกครองอุบลราชธานี  มีค าพิพากษาเพิกถอน                                      
ข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  และมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  ในขณะที่การสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข อยู่ในกระบวนการทาบทามผู้ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งครบก าหนดการตอบรับหรือปฏิเสธ
การทาบทาม ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ผลปรากฎว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อตอบรับการทาบทาม จ านวน   รา  
ปฏิเสธการทาบทาม จ านวน   รา   เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2559 มิได้ก าหนดวิธีการด าเนินการไว้  จึงเห็นควรเสนอ                             
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
ภายหลังศาลปกครองอุบลราชธานีฯ มีค าพิพากษาเพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562  และมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                            
ครั้งที่ 2/2563 (ลับ) เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2563  ตามความในข้อ 14 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ที่บัญญัติว่า “ให้นายก
สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้  และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้                
กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับนี้ไม่ได้ก าหนดไว้  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย ทั้งนี้ ค าวินิจฉัยของนายกสภามหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีให้ถือ
เป็นที่สุด” โดยคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมีความเห็นร่วมกันว่าควร
ด าเนินกระบวนการสรรหาใหม่ตั้งแต่ต้นโดยให้อยู่ในดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัยว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
ชุดใหม่หรือให้คณะกรรมการสรรหาชุดเดิมท าหน้าที่ต่อไป 

2. จากค าพิพากษาของศาลปกครองอุบลราชธานีดังกล่าว ท าให้คณะกรรมการสรรหาไม่อาจจัดให้มีการแสดง
วิสัยทัศน์และกรอบแนวทางในการพัฒนาวิทยาลัย และด าเนินการตามข้ันตอนอื่นๆ จนเสร็จสิ้นตามกระบวนการสรรหา
ได้ จึงจ าเป็นต้องเลื่อนการด าเนินการดังกล่าวไปก่อนจนกว่าสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะมีมติเป็นอย่างอ่ืน   

3. ในระหว่างนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ควรแจ้งให้ผู้ตอบรับการทาบทามและบุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุขทราบ การเลื่อนวันในการแสดงวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาวิทยาลัย รวมถึงการด าเนินการขั้นตอน
อ่ืนๆ จากเดิมก าหนดเป็นวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เป็นเลื่อนไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอ่ืน โดยท าเป็น 

             ประกาศ… 
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ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) ตามความในข้อ  4/1 แห่ง
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2559 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ที่ก าหนดว่า “คณะกรรมการสรรหามีอ านาจและหน้าที่
ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้  โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความ
เหมาะสมตามข้อ 5 เพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา และให้มีอ านาจออกค าสั่งหรือประกาศได้ตามความเหมาะสม..
ฯลฯ...”  และความในข้อ 10  ของประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข     
เรื่องกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2563 ที่ก าหนด
ว่า “ในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมข้อความใด หรือมีความจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงก าหนดการ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข”   

ภายหลังจากได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ครั้งที่ 3/2563 (วาระพิเศษ)  เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563  มีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบให้เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางการด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข ภายหลังศาลปกครองอุบลราชธานีเพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  และมติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                    
ครั้งที่ 2/2563 (ลับ) เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2559 มิได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการไว้ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเห็นควรด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
ใหม่ตั้งแต่ต้นส่วนคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข สภามหาวิทยาลัยจะแต่งตั้งใหม่
หรือไม่อย่างไรให้เป็นดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย   

2. เห็นชอบให้เลื่อนการแสดงวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนาวิทยาลัย รวมถึงการด าเนินการขั้นตอนอ่ืนๆ      
จากเดิมก าหนดการแสดงวิสัยทัศน์ฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณบดี
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน  2563  เป็นเลื่อนไปจนกว่าสภามหาวิทยาลัยจะมีมติเป็นอ่ืน โดยจัดท าเป็นประกาศ
คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) และแจ้งผู้ตอบรับการทาบทามและ
บุคลากรวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขทราบ   
 อนึ่ง  ตามความในข้อ 11 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙  บัญญัติว่า “ในกรณีที่ไม่อาจสรรหาคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้ 
ให้ประธานคณะกรรมการสรรหารายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ  และสภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการสรรหา
คณบดีใหม่ การสรรหาคณบดีใหม่ตามวรรคหนึ่ง  สภามหาวิทยาลัยอาจมีมติให้คณะกรรมการสรรหาเดิมหรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาใหม่เป็นผู้ด าเนินการได้ตามความเหมาะสม” และความในข้อ 13 บัญญัติว่า “ในกรณีที่ต าแหน่ง
คณบดีว่างลง  และไม่สามารถสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีตามข้อบังคับนี้ได้  ให้อธิการบดีแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน
คณบดีไปก่อนจนกว่าจะมีคณบดี แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน เว้นแต่กรณีที่มีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้อธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยขยายระยะเวลาแต่งตั้งผู้รักษาการออกไปอีกตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยให้
ขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน” 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีท่ี 2   

มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อุทธรณ์ค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานีฯ คดีหมายเลขด าที่ บ.51/2563 คดีหมายเลขแดง
ที่ บ.55/2563  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 พิจารณาการอุทธรณ์ค าพิพากษา     
ศาลปกครองอุบลราชธานีฯ  
                    ๒. พิจารณา... 
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2. พิจารณาแนวทางการด าเนินการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ภายหลัง                              
ศาลปกครองอุบลราชธานีเพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2562 และ                           
มติคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2563 (ลับ) เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 
2563 เนื่องจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข พ.ศ. 2559  
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอเพิ่มเติม  ดังนี้ 
   ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ “ข้อ ๕ วรรคสอง (๑) มีอายุไม่
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง” และให้ยกเลิก “ข้อ 5/1 ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งคณบดีตาม
ข้อบังคับนี้ ให้พ้นจากต าแหน่งเมื่อมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในวันสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์” 
   ๒. เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว และน าเสนอที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ แล้วมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ เริ่มกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุขใหม่ ทั้งนี้ การพิจารณาแนวทางการด าเนินดังกล่าว ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๙  “ข้อ ๑๔ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ กรณีมีปัญหาในทางปฏิบัติที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ หรือข้อบังคับ
นี้ไม่ได้ก าหนดไว้  ให้นายกสภามหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัย” 
   ๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการจัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาคณบดีฉบับใหม่ ที่สามารถบังคับใช้ในการสรรหาคณบดีทุกคณะ โดยในกระบวนการด าเนินงานอาจ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาสามารถจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานเป็น
การเฉพาะเพ่ิมเติม รวมทั้งการก าหนดคุณสมบัติของผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีทีอ่าจแตกต่างกันได้  
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. ให้เพิกถอนข้อ 5 วรรคสอง (1) และข้อ 5/1 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข พ.ศ. 2559 ที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดีเพื่อใชบ้ังคับกับทุกคณะ 
 ๒. ให้ยกเลิกกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ ๑5/2563  ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2563 และให้ด าเนินการ
เริ่มต้นกระบวนการสรรหาคณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขใหม่  เม่ือมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ
ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฉบับใหม่แล้ว   
    และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 

           ระเบียบวาระท่ี  ๔...   
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ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

      และการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง       
พ.ศ. ๒๕๖๔  การปรับปรุงครั้งนี้เป็นไปตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หลักสูตรเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติ
สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2540 เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๑ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว ๓ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓  และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยได้มีการปรับชื่อสาขาวิชาจาก
เดิมสาขาวิชาการท่องเที่ยว เป็น สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ปัจจุบันมีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๒๓ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตร รวมทั้งหมด ๑,๑๖๕ คน และมีบัณฑิต
ที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๙ รุ่น จ านวน ๙๓๖ คน 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง                    
พ.ศ. ๒๕๖๔ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ (มคอ.๑) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง                      
พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิตตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑๔๑ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ หน่วยกิต (ประกอบด้วย กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน  ๒๔ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับจ านวน        
๓๐ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต และ
กลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต) และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้  ระบบ
การจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการและ/หรือนอกวัน - เวลาราชการ คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๘๐ คน/ปี  
ประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการผลิตนักศึกษา 15,391 บาท/คน/ปี  เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๑๒,๐๐๐ บาท/คน หรือคิดเป็น ๙๖,๐๐๐ บาท/ตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน  มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้  
 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา จากคณาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แล้ว  

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔ ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงาน 
 

       ปลัดกระทรวง... 
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ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการ 

              พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
              และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ 
              พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
              และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ... 

     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งเวียนประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖
3 เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป และได้มี
การออกประกาศแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป) เพ่ือให้
คณาจารย์สามารถน าผลงานทางวิชาการซึ่งได้เผยแพร่และเตรียมเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการไว้แล้วมายื่น
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ โดยก าหนดให้ผู้ขอสามารถยื่นเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖0 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เป็นระยะเวลา 2 ปี คือ
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2565 คู่ขนานกับประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 ทั้งนี้ 
แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดท าร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารง ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. .... ซึ่งได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุม
ครั้งที่ 8/๒๕๖3 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖๑ และคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายละเอียดร่างข้อบังคับฯ เป็นดังนี้ 

 

ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบังคับ ฯ 
ข้อ 3 ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  จากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบด้วย 
       3.1 ประธานกรรมการ ซึ่งมาจากกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาประเภท ผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

ข้อ ๕ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ” เรียกชื่อย่อว่า “ก.พ.ว.” โดยคัดสรรจาก
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบด้วย  
       (๑) ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  
       (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากร 
และไม่เคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่
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       3.2 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องไม่ใช่บุคลากร
และไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัด สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  
โดยครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการ
สอนในสถาบันอุดมศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 

น้อยกว่าหกคน 
       การแต่งตั้งกรรมการใน (๒) ให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง
พร้อมทั้งความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
ตามท่ีเห็นสมควร 
       ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคน
หนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 
       ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี แต่อาจ
ได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้  
       ในกรณีที่กรรมการพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ สภา
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาแต่งตั้งบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
ให้ด ารงต าแหน่งแทน และให้ผู้นั้นอยู่ในต าแหน่งเท่ากับวาระที่
เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน เว้นแต่กรณีที่กรรมการมีวาระการด ารง
ต าแหน่งเหลือน้อยกว่าเก้าสิบวัน และมีจ านวนกรรมการไม่น้อย
กว่าหกคน สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งแทนก็ได้  

 
ข้อ ๖ นอกจากพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการพ้นจาก
ต าแหน่งเมื่อ  
       (๑) ตาย 
       (๒) ลาออก 
       (๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ 
       (๔) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง  
       (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
       (๖) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
       (๗) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้น
แต่เป็นความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท 
       (๘) มีเหตุต้องพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 
 
ข้อ ๗ การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
       ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการหรือ
กรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 
       ในการปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมี
ส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องที่คณะกรรมการพิจารณา 
ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
และให้ที่ประชุมพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นสมควรจะอยู่ในที่
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ประชุมและหรือมีมติในการประชุมเรื่องนั้นได้หรือไม่  
       การวินิจฉัยชี้ ขาดของที่ประชุมให้ถือ เสียงข้างมาก 
กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชี้ขาด 
 
ข้อ ๘ การพิจารณาค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิ ชาการที่  ก .พ .อ .  ก าหนด คณะกรรมการอาจแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ในเบื้องต้นก่อนการพิจารณาแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
 
ข้อ ๙ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
       (๑) ประเมินผลการสอนของผู้ขอตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในประกาศ ก.พ.อ. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
และประกาศของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการ
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตาม
ความเหมาะสม 
       (๒) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
       (๓) พิจารณาความเห็นในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 
และจริยธรรมทางวิชาการและจรรยาบรรณทางวิชาการของ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (2) ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  
       (๔) ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการและ
ด าเนินการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย  
       (๕) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการสอน หรือ
หลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ิมเติมได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ 
ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับนี้  
       ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ
การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ การประเมินผลการสอน 
หรือหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งตามวรรคหนึ่ง หรือที่ประกาศ
ก าหนดเพ่ิมเติม คณะกรรมการอาจเสนอเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือทราบก็ได้ 
       (๖) ประกาศก าหนดคุณสมบัติและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพ่ือด าเนินการในเรื่องอ่ืนใดที่อยู่ภายใต้อ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ โดยการประชุมของคณะอนุกรรมการตามวรรค
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หนึ่ง ให้น าความตามข้อ ๗ มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
       (๗) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ข้อ ๕ การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าผู้ใดให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       ๕.๑ การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
         5.1.2 ผลการสอน ต้องประเมินคุณภาพการ
สอนของผู้ขอที่ครอบคลุมข้อมูลที่จ าเป็นทุก ๆ ด้าน 
โดยเฉพาะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพ่ือ
ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ และสามารถประเมิน
การเรียนรู้ได้ผลถูกต้องที่สุด และสอดคล้องกับผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง ทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
หรือรองศาสตราจารย์ แต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจ
ก าหนดให้สูงขึ้นตามระดับต าแหน่งที่ประเมินได้ 
         ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเทียบ
ค่าได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมี
ความช านาญในการสอน จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน
ที่ใช้ในการประเมินผลการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงาน
สอน ส าหรับกรณีที่ผู้ขอได้ท าการสอนหลายวิชาหรือ
สอนวิชาที่มีผู้สอนร่วมกันหลายคน จะต้องเสนอ
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน ในทุก
วิชาหรือทุกหัวข้อที่ผู้ขอเป็นผู้สอน แล้วแต่กรณี ซึ่ง
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าสามหน่วยกิตระบบทวิภาค และมี
คุณภาพตามที่ สภ าสถาบั น อุดมศึ กษาก าหนด  
มีการอ้างอิง แหล่งที่มาและได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ตามข้อ 5 แนวทางการประเมินผลการสอนใน
เอกสารแนบท้าย 
       ๕.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย ์       
            ๕.๒.๒ ผลการสอน ให้น าความในข้อ ๕.๑.๒ 
มาใช้โดยอนุโลม แต่ต้องมีความช านาญพิเศษในการสอน 
       ๕.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์        
            ๕.๓.๒ ผลการสอน ผู้ขอต้องมีชั่วโมงสอน
ประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา 
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 

ข้อ ๑1 ให้คณะกรรมการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินผลการ
สอน ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. ข้อ ๕ แนวทางการประเมินผลการสอน 
       กรณีที่มหาวิทยาลัยมีระบบการประเมินผลการสอนของ
อาจารย์ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๕ แนวทางการ
ประเมินผลการสอน อย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ 
คณะกรรมการอาจใช้ระบบการประเมินผลการสอนดังกล่าวแทน 
แนวทางการประเมินผลการสอนตามที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ 
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการประเมิน
เพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ โดยจัดท าเป็นประกาศของคณะกรรมการให้
เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน 
 

/ข้อ 10... 
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5. แนวทางการประเมินผลการสอน 
หลักเกณฑ์ 
     ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
ประเมินผลการสอนว่าผู้ขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิ ช า กา รมี ค ว ามส ามารถ ในกา รสอน ให้ บ ร ร ลุ
วัตถุประสงค์ของวิชาที่สอน ตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะวิชาที่สอนโดยใช้แนวทางในการประเมินตาม
ความเหมาะสม ดังต่อไปนี้ 
     ๑. มีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ โดย
ก าหนดจุดมุ่งหมายของการสอนให้ชัดเจนและคัดเลือก
การเรียนการสอนให้เหมาะสม เพ่ือให้ผลการสอน
เป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้โดยเสนอเอกสาร
หลักฐานที่สามารถประเมินได้ในทุกหัวข้อที่ผู้ขอ
ก าหนดต าแหน่งเป็นผู้สอน (ค านิยาม รูปแบบการ
เผยแพร่ และลักษณะคุณภาพดังตารางแนบท้าย) ซึ่งมี
การอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและ
กฎหมาย 
    ๒.  มีความสามารถในการใช้ เทคนิควิธีสอน
ประกอบกับสื่อการสอนที่ทันสมัยต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความสนใจและติดตามการสอนตลอดเวลา เช่น 
ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างประกอบ สอดแทรก
ประสบการณ์จริง หรือใช้ค าถามเพ่ือให้ผู้เรียนคิดและ
ตอบค าถามให้เข้าใจได้ชัดเจน หรือใช้สื่อปฏิสัมพันธ์
แบบดิจิทัล (Digital interactive media) 
     ๓. มีความสามารถที่จะสอนให้ผู้เรียนสามารถ
แสวงหาความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 
ด้วยความมีวิจารณญาณ รู้ว่าแหล่งความรู้ใดที่ควร
เชื่อถือ สามารถเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
(lifelong learner) 
     ๔. มีความสามารถสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้อย่างมีเหตุผลในวิชาที่สอน 
     ๕. มีความสามารถให้ผู้เรียนมองเห็นความสัมพันธ์
ของวิชาที่เรียนกับวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     ๖. มีความสามารถจัดให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามความเหมาะสม 
     ๗. มีความสามารถในการใช้สื่อการสอน อุปกรณ์ 
และใช้สื่อปฏิสัมพันธ์แบบดิจิทัล (Digital interactive 
media) ที่ทันสมัยเหมาะสมเป็นอย่างดี  สามารถ
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จ าลองสถานการณ์สมมติเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้น 
     ๘. มีความสามารถที่จะสอดแทรกเทคนิคการมี
ปฏิ สั ม พั นธ์  ก า ร ร่ ว ม ง าน  ( interpersonal skill) 
ความสามารถในการแสดงออก การแก้ปัญหา การปรับ 
(adaptability) และรับความคิดเห็น 
     ๙. มีความสามารถในการประเมินความรู้ความ
เข้าใจของผู้เรียนในวิชาที่สอน 

     กรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเห็นว่า 
สถาบันอุดมศึกษามีระบบการประเมินผลการสอนของ
คณาจารย์ประจ าปีที่ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามที่
ก าหนดไว้ข้างต้นอย่างเป็นรูปธรรม เที่ยงตรงและ
เชื่ อถื อ ได้  คณะกรรมก ารอาจ ให้ ใช้ ร ะบบการ
ประเมินผลการสอนดังกล่าวนั้นแทนแนวทางการ
ประเมินผลการสอนตามที่  ก .พ .อ .  ก าหนดได้  
นอกจากนี้คณะกรรมการอาจก าหนดแนวทางในการ
ประเมินเพ่ิมเติมขึ้นอีกก็ได้ โดยจัดท าเป็นประกาศให้
เป็นที่ทราบทั่วกันก่อนการประเมิน 
ข้อ 6 วิธีการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง 
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และ
ศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติให้ด าเนินการ ดังนี้ 
       6.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
และรองศาสตราจารย์ 
         6.1.1 ให้คณะวิชาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ตามแบบค าขอรับการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการที่ ก.พ.อ. ก าหนด พร้อมด้วย
ผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้าย 
         6.1.2 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิ ช าการประ เมิ นผลการสอน โดยอาจแต่ งตั้ ง
คณะอนุกรรมการเพ่ือประเมินผลการสอนได้ตามความ
เหมาะสม 
         6.1.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ในสาขาวิชานั้น ๆ  ซึ่งมี
องค์ประกอบ  ดังนี้ 

ข้อ ๑0 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามข้อ ๙ (๒) จะต้องมี
องค์ประกอบและคุณสมบัติ ดังนี้ 
       (๑) ประธานกรรมการ ให้แต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามข้อ ๕ (๒)  
       (๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสามถึงห้าคน ให้คัดสรร
จากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับสาขาที่
เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาและ
ผลงานที่เสนอขอ โดยต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรและไม่เคย
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอขอ 
       ให้ประธานคณะกรรมการแต่ งตั้ งผู้ ช่ วยเลขานุการ
คณะกรรมการ จ านวนหนึ่งคน ท าหน้าที่เลขานุการ  
       ในกรณีมีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่
เคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้แต่งตั้งได้ไม่เกินหนึ่งคน 
ส าหรับกรณีผู้ขอที่เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ให้แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นให้ ก.พ.อ. ทราบ เมื่อ
รายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง หรือเสนอขอให้น า
ความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่ง แล้วแต่กรณี เพ่ือประกอบการพิจารณาของ 
ก.พ.อ. และกรณีผู้ขอที่ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยให้แจ้ง
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                  (1) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องแต่งตั้ง
จากกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
                  (2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนสาม
ถึงห้าคน 

             การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต้องคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่  ก.พ.อ. ก าหนด ส าหรับสาขาวิชาที่
เสนอขอ หรือมีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาและผลงานที่เสนอขอ โดยต้องไม่ใช่บุคลากร
และไม่เคยเป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ 
รวมทั้งมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าต าแหน่งที่เสนอ
ขอ และก าหนดให้ต้องมีการประชุมคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมี
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่
ในชั้นความลับทุกขั้นตอน 
         ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพ่ิมเติมได้ไม่
เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. 
ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 
         ในกรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
สภาสถาบันอุดมศึกษา ให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชน
หรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้หรือความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคแรก เพ่ิมเติมได้ไม่
เกินสองคน โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. 
ก่อนด าเนินการแต่งตั้ง 
         ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นต้องแต่งตั้ง
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ค ย เ ป็ น บุ ค ล า ก ร  ใ น สั ง กั ด
สถาบันอุดมศึกษานั้น ให้แต่งตั้งได้ไม่เกิน 1 คน และ
แจ้งรายละเอียดเหตุผลความจ าเป็น ให้ ก.พ.อ. ทราบ 
เมื่อรายงานผลการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง หรือ

รายละเอียดเหตุผลความจ าเป็นต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติแตง่ตั้งให้ด ารงต าแหน่ง  
       ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นที่ไม่สามารถแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ 
ให้ขอความเห็นชอบจาก ก.พ.อ. กรณีผู้ขอที่เป็นข้าราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และให้ขอความเห็นชอบต่อสภา
มหาวิทยาลัย กรณีผู้ขอที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
       กรณีที่ผู้ขอเสนอผลงานวิชาการรับใช้สังคม อาจแต่งตั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือผู้ที่ปฏิบัติงานร่วมกับชุมชนที่มีความรู้
หรือความเชี่ยวชาญเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เสนอขอ ท าหน้าที่
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม (๒) เพ่ิมเติมได้ไม่เกินสองคน 
โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ.  กรณีผู้ขอที่เป็น
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย กรณีผู้ ขอที่ เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย 
       การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้น าประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณส าหรับ
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ มา
ใช้เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งด้วย 

 
ข้อ ๑2 ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานทาง
วิชาการตามแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการของ
ผู้ทรงคุณวุฒิและลักษณะคุณภาพที่ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. และเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการตามแบบประเมินผลงานทางวิชาการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับนี้ 
       การพิจารณาผลงานทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิตาม
วรรคหนึ่ง ให้ก าหนดระยะเวลาการพิจารณาตามระดับต าแหน่ง
ที่เสนอขอ โดยนับจากวันที่ส่งผลงานทางวิชาการ ดังนี้  
        (๑) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลาสี่สิบห้าวัน  
       (๒) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลาหกสิบวัน  
       (๓) ต าแหน่งศาสตราจารย์ ก าหนดระยะเวลาเก้าสิบวัน  

       ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ 
รองศาสตราจารย์  หากผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทุกรายปรากฏว่า คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้
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เสนอขอให้น าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วแต่กรณี เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของ ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 
         ในกรณีที่มีเหตุผลหรือความจ าเป็นที่สถาบนั 
อุดมศึกษาไม่สามารถแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากบัญชี
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. ก าหนดได้ให้ขอความ
เห็นชอบจาก ก.พ.อ. เป็นราย ๆ ไป 
         ทั้งนี้ การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้
เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม
และจรรยาบรรณส าหรับคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการ และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่
ประเมิ นผลงานทางวิ ชาการและจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 

         ทั้งนี้ เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมี
ปริมาณและคุณภาพที่แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้น การตัดสินของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก 
         ในกรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิ ช า ก า ร  ต า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย ศ าสตร าจ า รย์  แ ล ะ 
รองศาสตราจารย์ ที่มีผลการประเมินเป็นเอกฉันท์ว่า
คุณภาพของผลงานทางวิชาการของผู้ขอก าหนด
ต าแหน่งอยู่ ในเกณฑ์หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. 
ก าหนดนั้น สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดยกเว้น
การประชุมไว้ในข้อบังคับของสภาสถาบัน โดยให้
ถือเอาผลการประเมินดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผล
งานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการก็ได้ 
         6.1.4 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณาความเห็น ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 6.1.3 แล้ว ให้น าเสนอต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ ส าหรับ
กรณีที่มีมติอนุมัติให้อธิการบดีออกค าสั่งแต่งตั้ง และ
แจ้งให้ ก.พ.อ. ทราบ ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่
ออกค าสั่งแต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. 
ก าหนด ทั้งนี้  ก.พ.อ. จะพิจารณาการปฏิบัติตาม

ขออยู่หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ให้ถือเอาผลการประเมิน
ดังกล่าวเป็นผลการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยไม่
ต้องมีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็ได้  
       กรณีการพิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการต าแหน่งศาสตราจารย์ ต้องจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกกรณี  
       การประชุมของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทั้งหมด และให้การด าเนินการอยู่ในชั้นความลับทุกข้ันตอน ทั้งนี้ 
เกณฑ์การตัดสิน ผลงานทางวิชาการต้องมีปริมาณและคุณภาพที่
แสดงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น การตัดสินของที่
ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่กรณีการแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ การตัดสินของที่ประชุมต้อง
ได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
       กรณีที่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุงผลงาน
ทางวิชาการ ผู้ขอต้องด าเนินการภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง และกรณีท่ีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีมติให้ปรับปรุง
ผลงานทางวิชาการเป็นครั้งที่ 2 ให้เสนอคณะกรรมการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
       กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
เดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกันหรือระดับต าแหน่งที่ต่ า
กว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมาแล้ว หาก
มีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการอีกครั้งหนึ่ง จะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับแต่วันที่
สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้ผลงานดังกล่าวมีคุณภาพอยู่
หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิมหรือผู้ขอคนใหม่ 
ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใช้ผลการพิจารณาผลงานทาง
วิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่านการพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้อง
พิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีก เว้นแต่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุอันสมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้
ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิต้องระบุเหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย หรือใน
กรณีผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมีข้อ
พิสูจน์ในภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์หรือถูก
อ้างอิงอย่างแพร่หลาย ผู้ขอสามารถน าผลงานทางวิชาการนั้น 
มาเสนอขอก าหนดต าแหน่ งทางวิชาการครั้ ง ใหม่ ได้  แต่
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการ
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หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในประกาศนี้ รวมทั้ง
สาระและความถูกต้องเหมาะสมของการพิจารณาอนุมัติ 
และแจ้งผลการพิจารณาให้สภาสถาบันอุดมศึกษาทราบ
ต่อไป และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาปฏิบัติตามนั้น 
         ค าสั่งแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้อง
ระบุสาขาวิชาของต าแหน่ง ทางวิชาการที่แสดงให้เห็น
ถึงความเชี่ยวชาญของผู้ขอด้วย 
 

       6.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
          6.2.1 ให้น าความในข้อ 6.1.1 และ 6.1.3 
มาใช้บังคับกับการแต่งตั้ง ตามข้อนี้ด้วยโดยอนุโลม แต่
ต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยมีกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมาประชุม ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมด 

         6.2.2 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการพิจารณาความเห็น ของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ให้น าเสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณา 

         6.2.3 เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณา
อนุมัติแล้ว ให้เสนอ ก.พ.อ. ให้ความเห็น เพ่ือเสนอ
รัฐมนตรีเพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบ
บังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อม
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 

 
ข้อ 9 กรณีการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
สาขาวิชาเดียวกันและในระดับต าแหน่งเดียวกันหรือ
ระดับที่ต่ ากว่าต าแหน่งที่ได้เคยขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการมาแล้ว หากมีการน าผลงานทางวิชาการเดิมที่
เคยเสนอเพ่ือพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมา
ก่อน  มาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอีกครั้ง
หนึ่ง จะต้องด าเนินการภายในห้าปีนับตั้งแต่วันที่สภา
สถาบันอุดมศึกษามีมติ เห็นชอบให้ผลงานดังกล่าวมี
คุณภาพอยู่/ไม่อยู่ในเกณฑ์ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยผู้ขอคนเดิม
หรือผู้ขอคนใหม่ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ใช้ผล
การพิจารณาผลงานทางวิชาการเดิมแต่ละชิ้นที่ผ่าน
การพิจารณามาแล้วนั้น โดยไม่ต้องพิจารณาผลงาน

นั้นใหม่อีกครั้ง 
 
ข้อ ๑3 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ 
ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในประกาศ ก.พ.อ. 
  
ข้อ 14 ผู้ขอจะต้องยื่นค าขอตามแบบค าขอรับการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 
ก.พ.อ. ผลงานทางวิชาการ และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อ
หัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่า  
       ในกรณีท่ีคณบดีเป็นผู้ขอ เมื่อคณะตรวจสอบค าขอแล้ว ให้
คณบดียื่นค าขอต่อรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือประเมิน
คุณสมบัติ ก่อนเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
       ในกรณีที่อธิการบดี หรือรองอธิการบดีเป็นผู้ขอ เมื่อคณะ
ตรวจสอบค าขอแล้ว ให้คณบดีเป็นผู้ลงนามรับรองการประเมิน
คุณสมบัติ และอธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามในส่วนความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 
ข้อ 15 ค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตาม
ข้อ 14 อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วยเอกสารหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
       (๑) แบบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ก.พ.อ. ๐๓) หรือแบบเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการโดยผู้บังคับบัญชา (ก.พ.อ. ๐๔) แล้วแต่กรณี  
       (๒) ผลงานทางวิชาการซึ่งมีรูปแบบและการเผยแพร่เป็นไป
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
       (๓) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทาง
วิชาการ ซึ่งมีลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเป็นไป
ตามประกาศ และเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. 
       (4) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ง  
 
ข้อ 16 เมื่อคณบดี หรืออธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่ได้รับ
มอบหมาย ตรวจสอบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
       เมื่อคณะกรรมการประจ าคณะ เห็นว่าค าขอรับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการถูกต้องครบถ้วนตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนดแล้ว ให้เสนอ
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ทางวิชาการนั้ น ใหม่ อีก  เว้นแต่คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิฯ เห็นว่าผลงานทางวิชาการเดิมที่มี
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์นั้นเป็นผลงานที่ล้าสมัยหรือมีเหตุ
สมควรอ่ืนที่จะไม่ใช้ผลการพิจารณานั้นอีกต่อไป ใน
กรณีเช่นนี้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ต้องระบุ
เหตุผลทางวิชาการโดยชัดแจ้งด้วย หรือในกรณีที่
ผลงานทางวิชาการเดิมมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์ หากมี
ข้อพิสูจน์ภายหลังว่าผลงานนั้นได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์
หรือถูกอ้างอิงอย่างแพร่หลาย ผู้ขอสามารถน าผลงาน
ทางวิชาการนั้นมาเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการครั้งใหม่ได้ แต่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ 
จะต้องพิจารณาผลงานทางวิชาการนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

 
 

ต่อเลขานุการคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา เมื่อเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบค าขอรับการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. แล้ว ให้
ป ร ะทั บ รั บ เ รื่ อ ง พ ร้ อ ม ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ ก า กั บ  เ ส น อต่ อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
(ถ้ามี) ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาต่อไป 
 
ข้อ 17 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วเห็นว่าคุณภาพผลงานทางวิชาการ และเป็นผู้มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการอยู่หรือไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ 
ก.พ.อ. ก าหนด ให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
      กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ ส าหรับต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ให้อธิการบดีแต่งตั้ง และ
หากผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
ให้แจ้ง ก.พ.อ. ทราบภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ออกค าสั่ง
แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  
      กรณีที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติ  ส าหรับต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ ให้เสนอ ก.พ.อ.ให้ความเห็น เพ่ือเสนอรัฐมนตรี
เพ่ือน าเสนอนายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

ข้อ 7 การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  
       สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ ซึ่ง
มีคุณสมบัติ เฉพาะส าหรับต าแหน่งที่ต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งให้ด ารง
ต าแหน่งสู งขึ้นก็ ได้  เช่น  การเสนอแต่งตั้ งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ในต าแหน่งยังไม่ครบ
ระยะเวลาที่ก าหนดให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
หรือการเสนอแต่งตั้ง อาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์โดยที่ผู้นั้นมิได้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาก่อน หรือการเสนอขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการในศาสตร์ที่แตกต่างจากเดิม 
การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ  
ให้ด าเนินการ  ดังนี้  
 

ข้อ ๑8 กรณีการแต่งตั้งอาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
โดยวิธีพิเศษ ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในประกาศ 
ก.พ.อ. ข้อ ๗  
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       7 . 1  ก า ร แ ต่ ง ตั้ ง ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ 
       ให้เสนอผลงานทางวิชาการและให้ด าเนินการ
ตามวิธีการเช่นเดียวกับ การแต่งตั้งต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดยอนุโลม โดยให้แต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวนอย่างน้อยสามคน 
พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่ประชุม
ต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงานทาง
วิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  B+ 
       7.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ 
       ให้เสนอผลงานทางวิชาการได้เฉพาะวิธีที่  1 
เท่านั้น  และให้ด าเนินการตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์โดยวิธีปกติ
โดยอนุโลม โดยให้ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนอย่างน้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการ
ตัดสินของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการ ต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ A 
 
       7.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
โดยวิธีพิเศษ  
       ให้ เสนอผลงานทางวิชาการได้ เฉพาะวิธีที่  1 
เท่านั้น  และให้ด าเนินการ ตามวิธีการเช่นเดียวกับการ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีปกติโดย
อนุโลม โดยให้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่าง
น้อยสามคน พิจารณาผลงานทางวิชาการและจริยธรรม 
และจรรยาบรรณทางวิชาการ โดยการตัดสินของที่
ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ทั้งนี้ ผลงาน
ทางวิชาการต้องมีคุณภาพอยู่ในระดับ  A+ 
หมวดที่ 2 การลงโทษ 
ข้อ ๑๐ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาก าหนด
มาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอก าหนด
ต าแหน่ ง อันส่อให้ เห็นว่ า เป็นผู้ที่ กระท าผิ ดทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะ
ได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิ ชาการ 
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑9 ให้มีระบบตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
การน าผลงานของผู้ อ่ืนไปใช้ในการขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ ดังนี้  
       (๑) ให้ผู้ขอตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ 
โดยใช้โปรแกรมตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ
อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด พร้อมทั้ งยืนยัน
และรับรองตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดว่า ผลงานทาง
วิชาการที่น ามายื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเป็นไปตาม
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       ๑๐.๑ กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วม
ในผลงานไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ส่อ
ว่ามีการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่น หรือน า
ผลงานทางวิชาการของผู้ อ่ืนไปใช้ในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงานทางวิชาการ
ของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกัน
ไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือ
คัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่
อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่
จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือ
ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท าการใด ๆ ที่
เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงานตาม
ความเป็นจริง ให้สภาสถาบันอุดมศึกษามีมติให้งดการ
พิจารณาการขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น และ
ด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรง
แห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิด
นั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อย
กว่ า ห้ า ปี  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บปี  นั บ ตั้ ง แ ต่ วั นที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษามีมติ   
       ๑๐.๒ กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบ
พบหรือทราบว่าผลงานทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็นการลอกเลียนผลงาน
ของผู้อ่ืนหรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้โดยอ้างว่า
เป็นผลงานของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองใน
เรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่า
หนึ่งฉบับ หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิม
ของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ 
ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็นผลงานใหม่ หรือ
ละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือสิทธิ
มนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ อ่ืน และ
กระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและ
ไ ม่ เ ส น อ ผ ล ง า น ต า ม ค ว า ม เ ป็ น จ ริ ง  ใ ห้ ส ภ า
สถาบัน อุดมศึกษามีมติถอดถอนต าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส าหรับต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาเสนอ
ความเห็นต่อ ก.พ.อ. เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการ

หลักจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการในการพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งทางวิชาการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
       (๒) ให้คณะเจ้าของเรื่อง และเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบข้อมูลการลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้ขอตาม 
(1) ในเบื้องต้นอีกครั้ง  
       (๓) ตรวจสอบโดยวิธีอ่ืน ๆ เช่น กรณีมีผู้ร้องเรียน กรณีที่
กรรมการในคณะกรรมการ หรือกรรมการในคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจพบเอง 

 กรณีที่ตรวจสอบพบค่าร้อยละของการลอก
เลียนผลงานทางวิชาการ ตาม (๒) หรือกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริง
ตาม (๓) ให้เสนอคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยว่าผลงาน
ทางวิชาการดังกล่าวของผู้ขอเข้าข่ายขัดต่อหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการท่ี ก.พ.อ. ก าหนด หรือไม่ 

   
ข้อ 20 การลงโทษ 
       (๑) กรณีที่ตรวจพบว่าผู้ขอระบุการมีส่วนร่วมในผลงาน 
ไม่ตรงกับความเป็นจริง หรือมีพฤติการณ์ส่อว่ามีการลอกเลียน
ผลงานทางวิชาการของผู้อ่ืน หรือน าผลงานทางวิชาการของผู้อื่น
ไปใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการโดยอ้างว่าเป็นผลงาน
ทางวิชาการของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองในเรื่องเดียวกัน
ไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ หรือคัดลอก
ข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิงผลงานเดิม
ตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิดว่าเป็น
ผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อ่ืนหรือ
สิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน และกระท า
การใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอผลงาน
ตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้งดการพิจารณา
การขอต าแหน่งทางวิชาการในครั้งนั้น และด าเนินการทางวินัย
ตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ 
ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมี
ก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติ 
       (๒) กรณีที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไปแล้ว หากภายหลังตรวจสอบพบหรือทราบว่าผลงาน
ทางวิชาการที่ใช้ในการเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการครั้งนั้น เป็น
การลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืนหรือน าเอาผลงานของผู้อ่ืนไปใช้
โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง หรือน าผลงานของตนเองใน
เรื่องเดียวกันไปเผยแพร่ในวารสารวิชาการมากกว่าหนึ่งฉบับ 
หรือคัดลอกข้อความใด ๆ จากผลงานเดิมของตนโดยไม่อ้างอิง
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ทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการ
กระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิดนั้น
เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า
ห้ า ปี  แ ต่ ไ ม่ เ กิ น สิ บ ปี  นั บ ตั้ ง แ ต่ วั น ที่ ส ภ า
สถาบันอุดมศึกษามีมติให้ถอดถอน หรือนับตั้งแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่กรณี          

ผลงานเดิมตามหลักวิชาการ ทั้งนี้ ในลักษณะที่จะท าให้เข้าใจผิด
ว่าเป็นผลงานใหม่ หรือละเลยหรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของ
ผู้อื่นหรือสิทธิมนุษยชน เพ่ือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น และ
กระท าการใด ๆ ที่เบี่ยงเบนผลการศึกษาหรือวิจัยและไม่เสนอ
ผลงานตามความเป็นจริง ให้สภามหาวิทยาลัยถอดถอนต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส าหรับต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอความเห็นต่อ 
ก.พ.อ. เพ่ือน าความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงและความ
ร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป และห้ามผู้กระท าผิด
นั้นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี 
แต่ไม่เกินสิบปี นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ถอดถอน 
หรือนับตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน แล้วแต่
กรณ ี
       (๓) หากภายหลังมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้ที่ได้รับการ
พิจารณาอนุมัติให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไปแล้ว เป็นผู้ที่ไม่
ส าเร็จการศึกษาจริงตามวุฒิการศึกษาที่ระบุในแบบค าขอรับการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ให้สภามหาวิทยาลัยถอด
ถอนต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ ส าหรับ
ต าแหน่งศาสตราจารย์ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเสนอ
ความเห็ นต่ อ ก .พ.อ.  เ พ่ื อน าความกราบบั งคมทู ล เ พ่ื อ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถอดถอน และด าเนินการทางวินัยตาม
ข้อเท็จจริงและความร้ายแรงแห่งการกระท าผิดเป็นกรณี ๆ ไป 

หมวด ๓  การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา 
ข้อ ๑๑ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ผู้ขออาจ
เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาต่อสภาสถาบัน 
อุดมศึกษา และสามารถเสนอขอทบทวนผลการ
พิจารณาได้ไม่ เกินสองครั้ง โดยแสดงเหตุผลทาง
วิชาการสนับสนุน และการขอทบทวนดังกล่าว แต่ละ
ครั้งให้ยื่นเรื่องได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รับทราบ
มต ิ
     ภ าย ใต้ บั ง คั บข้ อ  ๖ .๑ .๔  เ มื่ อ สภาสถาบั น 
อุดมศึกษาได้รับเรื่องการขอทบทวนผลการพิจารณา
ผลงานทางวิชาการแล้ว ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการมีความเห็นประการใดให้
เสนอต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัย และให้                     
ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นที่สุด 

ข้อ 21 การเสนอขอทบทวนผลการพิจารณา ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. ข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ 
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ข้อ ๑๒  ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการ ด าเนินการดังนี้  
     (๑) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่หนึ่ง 
          (ก) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มี
เหตุผลทางวิชาการ จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
          (ข) ในกรณีที่เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผล
ทา งวิ ช าการ ให้ มี มติ รั บ ไ ว้ พิ จ า รณา  โ ดยมอบ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงาน
ทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
ชุดเดิมพิจารณาค าชี้แจงข้อโต้แย้งนั้น  
     (๒) การทบทวนผลการพิจารณาครั้งที่สอง 
          (ก) ในกรณีที่ เห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งไม่มี
เหตุผลทางวิชาการหรือมิได้ชี้แจงข้อโต้แย้งโดยมีเหตุผล
เพ่ิมเติมจากครั้งที่หนึ่ง จะมีมติไม่รับพิจารณาก็ได้ 
          (ข) ในกรณีท่ีเห็นว่าค าชี้แจงข้อโต้แย้งมีเหตุผล
ทางวิชาการและได้ชี้แจงเหตุผลเพ่ิมเติมจากการขอ
ทบทวนครั้ ง ที่ ห นึ่ ง  ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา ร
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม 
จากท่ีแต่งตั้งไว้เดิมจ านวนสองถึงสามคน เพ่ือพิจารณา
ค าชี้แจง ข้อโต้แย้งและผลงานทางวิชาการของผู้ขอ 
ทั้งนี้ ให้ประธานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการชุดเดิมท าหน้าที่เป็นประธาน 
 
ข้อ ๑๓ กรณีมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือ
ท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาการเพ่ิมเติม ให้สถาบัน 
อุดมศึกษาจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการ ส าหรับการ
ทบทวนผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการของ
กรรมการที่แต่งตั้งเพ่ิมนั้นด้วย 
 
ข้อ ๑๔ สภาสถาบันอุดมศึกษาอาจพิจารณาเฉพาะค า
ชี้แจงข้อโต้แย้งของผลงานทางวิชาการที่ยื่นไว้เดิมทุก
ประเภทที่คุณภาพไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด
เท่านั้น ทั้งนี้ หากผู้ขอมีผลงานทางวิชาการใหม่เพ่ิมเติม 
หรือมีการแก้ไขผลงานเดิม กรณีนี้จะต้องด าเนินการ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใหม่ และให้ถือว่า
วันที่ยื่นผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติมหรือวันที่ยื่นขอ
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ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบังคับ ฯ 
แก้ไขผลงานเดิม เป็นวันเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ
ใหม่ 
 

     ภายใต้บังคับข้อ ๖.๑.๔ กรณีมีปัญหาที่จะต้อง
วินิจฉัยตามหมวดนี้ให้สภาสถาบันอุดมศึกษา เป็น 
ผู้วินิจฉัยชี้ขาดและให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบัน 
อุดมศึกษาเป็นที่สุด 
 ข้อ ๒2 วันที่แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

       (๑)  กรณีที่ คุณสมบัติ  เอกสารหลักฐานที่ ใช้ ในการ
ประเมินผลการสอนและผลงานทางวิชาการครบถ้วนสมบูรณ์
ตั้งแต่วันที่เลขานุการคณะกรรมการรับเรื่อง ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อน
วันที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง  
       (๒) กรณีที่มีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ (ยกเว้น 
ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการจะน ามาแก้ไขปรับปรุงหรือ
เ พ่ิมเติมส่ วนใดส่วนหนึ่ งไม่ ได้ )  ให้แต่งตั้ ง ได้ ไม่ก่อนวันที่
เลขานุการคณะกรรมการได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุง
สมบูรณ์ 
       (๓) กรณีที่มีการส่งผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความเป็นที่ยอมรับนับถือ
ในวงวิชาการเพ่ิมเติม ให้แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่ เลขานุการ
คณะกรรมการได้รับผลงานทางวิชาการ หลักฐานความเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ และหลักฐานความเป็นที่ยอมรับนับถือ
ในวงวิชาการเพ่ิมเติมนั้น ๆ 
       (๔) กรณีผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่มีหนังสือ
จากบรรณาธิการวารสารทางวิชาการรับรองว่าจะเผยแพร่ให้ได้
เมื่อใด ในวารสารฉบับใด และเลขานุการคณะกรรมการได้รับ
เรื่องไว้พิจารณาก่อน หากผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ
เรื่องนั้นได้รับการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด ให้
แต่งตั้งได้ไม่ก่อนวันที่มีหลักฐานว่าผลงานนั้นได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด หรือวันที่เลขานุการ
คณะกรรมการได้รับผลงานฉบับเผยแพร่แล้ว  
       (๕) กรณีผู้ขอยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ
ไว้แล้ว และต่อมาได้รับอนุมัติให้ลาศึกษา ฝึกอบรม หรือลา
ประเภทอ่ืน ๆ (ลาคลอด ลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ) หาก
ได้รับการพิจารณาว่าคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการอยู่ใน
เกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด โดยไม่มีการปรับปรุงแก้ไข จะแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง 
และก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้ลา 
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ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ. ๒๕๖3 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ร่างข้อบังคับ ฯ 
 ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ หรือส่งผล
งานเพ่ิมเติมในระหว่างการลา จะแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้ไม่
ก่อนวันที่ผู้ขอกลับมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
       (๖) กรณีที่ผู้ขอยื่นเรื่องเสนอขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่องไว้พิจารณา
ก่อนวันที่เกษียณอายุราชการลาออกจากราชการ โอนไปรับ
ราชการในหน่วยงานอ่ืน หรือถึงแก่กรรม หากบุคคลนั้นได้รับ
การพิจารณาว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพของผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้แต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งได้ไม่ก่อนวันที่เลขานุการคณะกรรมการได้รับเรื่อง 
หรือได้รับผลงานทางวิชาการฉบับปรับปรุงสมบูรณ์ หรือได้รับ
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมเติม หรือได้รับผลงานวิจัยหรือบทความ
ทางวิชาการฉบับเผยแพร่ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ วันที่แต่งตั้งดังกล่าว
ต้องเป็นวันที่ผู้นั้นยังมีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๒3 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศ 
ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2563 
       ในกรณีที่ ก.พ.อ. ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ว่าด้วยการพิจารณาแต่งตั้ งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ภายหลังวัน
ใช้บังคับข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ดังกล่าวด้วย 

 ข้อ ๒4 ให้นายกสภามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการ
รักษาการตามข้อบังคับนี้  
        ให้ประธานคณะกรรมการมีอ านาจออกประกาศ หรือ
ค าสั่งเพ่ือด าเนินการตามข้อบังคับนี้  
       ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้
คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการเห็นว่า
ปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ควรน าสู่การพิจารณา
ของสภามหาวิทยาลัย ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือวินิจฉัย
ชี้ขาด และค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการหรือสภา
มหาวิทยาลัยแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นที่สุด 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 15 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สภาสถาบันอุดมศึกษาได้รับเรื่องไว้แล้ว

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒5 การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่
ได้รับเรื่องไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่
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และอยู่ระหว่างการด าเนินการอยู่ ในวันก่อนวันที่
ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้พิจารณาก าหนดต าแหน่ง 
ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิ จ า ร ณ า แ ต่ ง ตั้ ง บุ ค ค ล ใ ห้ ด า ร ง ต า แ ห น่ ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
ต่อไปจนแล้วเสร็จ 
       ในวาระเริ่มแรก อาจน าประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2561  หรือหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ฉบับนี้ มาใช้บังคับแก่
การยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการที่ยื่นขอระหว่าง
วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 
2565 ได้ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ และเมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวแล้ว 
ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. นี้ 
 
ข้อ 16 ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 3 (3.2) ที่
ได้รับการแต่งตั้งก่อนประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ ปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ งกรรมการ
พิจารณาต าแหน่งทางวิชาการข้ึนใหม่ 

ข้อบังคับนี้ใช้บังคับให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๖๑ และข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี  ว่ าด้ วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไปจนแล้วเสร็จ 
 

ข้อ ๒6  ในวาระเริ่ มแรก อาจน าข้อบั งคับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือ
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ตาม
ข้อบังคับนี้  มาใช้บังคับแก่การยื่นเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการที่
ยื่นขอระหว่างวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๒๓ มิถุนายน 
๒๕๖๕ ได้แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นเสนอขอต าแหน่งทาง
วิชาการ และเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้ถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ตามข้อบังคับนี้ 
 

ข้อ ๒7 ผลการประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ใน
การประเมินการสอนที่ได้ผลการประเมินแล้วหรืออยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ถือว่าเป็นผลการ
ประเมินผลการสอนและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมิน 
ผลการสอนตามข้อบังคับนี้ 

 
 
 
 
 
 

                        จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี              
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง                                     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖3 พ.ศ. ....   
  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - มอบกองการเจ้าหน้าที่พิจารณาด าเนินการจัดท าข้อบังคับเกี่ยวกับกรอบการใช้ดุลพินิจในการลงโทษ
ผู้ที่กระท าความผิดตามข้อบังคับฯ หรือจัดท าค าสั่งทางราชการที่ให้อ านาจสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ลงโทษทางปกครอง
กับผู้ที่กระท าความผิดตามข้อบังคับฯ นี้ เพ่ือเป็นแนวทางการใช้ดุลพินิจของสภามหาวิทยาลัยในการลงโทษกับผู้ที่
กระท าความผิดตามข้อบังคับฯ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   

 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระพิเศษ 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 
  ๖.๒  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้  
   ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  ๖.๓  ขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ 
             

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           เลิกประชุม... 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๓  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


