
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๖/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๖. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี  
๑๒. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
       ๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด... 



๒ 
  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
         

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
   

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
๔. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๕. นายทรงพล อินทเศียร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
๗. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๙. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อัญชลี  ส าเภา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายปฏิบัติการวิจัย 
๑๑. นางสาวอรนุช  ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการศึกษานานาชาติ 
๑๒. นายนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๖. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๘. นายขรรค์เพชร  ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
๑๙. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๒๑. นางฉวีวรรณ  ชัยวัฒนา  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บงกช  สุขอนันต์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สิน 
  และสิทธิประโยชน์ 
๒๓. นางธิราพร  ศรีบุญยงค์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
๒๔. นางสาวพัชรี  ธาน ี  อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ 
      เริ่มการประชุม... 



๓ 
  
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มี คณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน ๒ ท่าน ดังนี้ 
 

  ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  

  ๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 
 

 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
ภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานต่างๆ ผ่ านสื่อมวลชน ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี  
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระหว่างเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

  

มติที่ประชุม         รับทราบ   
       
 

                           ๑.๒.๒  ก าหนด... 
  



๔ 
  

 ๑.๒.๒  ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

    รองอธิการบดีฝ่ ายวิ ชาการ  น า เสนอที่ ประชุม เ พ่ือทราบ ตามหนั งสื อที่                                                 
รล ๐๐๐๒.๓/๑๔๙๕๕ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ กรมราชเลขานุการในพระองค์  ได้แจ้งทรงพระกรุณา                               
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ซึ่งทรงก าหนดจะเสด็จฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม 
๒๕๖๑ ช่วงเช้า ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ (ร่าง) ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐    
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
  

 ๑.๒.๓  การยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด กรณี นายสัมมนา  มูลสาร  
    และนายสุภชัย  หาทองค า ฟ้องขอให้เพิกถอนกระบวนการสรรหาอธิการบดี  
    ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 

         มหาวิทยาลัยโดยส านักงานกฎหมายและนิติการ (นายชาติชาย  เมาลีชาติ นิติกร
ปฏิบัติการ) น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ดังนี้ 

๑. ตามท่ี นายสัมมนา มูลสาร อดีตข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ (ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) กับนายสุภชัย หาทองค า ข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองอุบลราชธานี เมื่อ
วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นคดีหมายเลขด าที่ บ.๒๗/๒๕๕๗ โดยยื่นฟ้อง สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ กับนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อ้างว่ากระบวนการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑) ไมช่อบด้วยกฎหมาย เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมิได้
ด าเนินการตามข้อ ๖.๓ และ ๖.๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะห์พนักงาน
อัยการ ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ให้ด าเนินคดี (แก้ต่างคดี) แทนผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองนั้น 

 ๒. คดีดังกล่าว ศาลปกครองอุบลราชธานีได้มีค าพิพากษาเมื่อวันพุธที่ ๒๔ มกราคม 
๒๕๖๑ เป็นคดีหมายเลขแดงที่ บ.๘/๒๕๖๑ โดยพิพากษายกฟ้อง สรุปได้ว่า เมื่อการมีมติของสภามหาวิทยาลัยผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ 1 ที่เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนด และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ดังนั้น มติของสภามหาวิทยาลัยผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1  
ในการประชุมครั้ งที่  6/2557 (ลับ) เมื่อวันที่  30 สิงหาคม 2557  จึงเป็นค าสั่ งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว                                  
ศาลจึงพิพากษายกฟ้อง  

   ๓. พนักงานอัยการ ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถูก
ฟ้องคดีทั้งสอง พิจารณาแล้วเห็นว่า คดีนี้ศาลพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดีทั้งสองชอบแล้ว จึงไม่อุทธรณ์ค าพิพากษา
ของศาลปกครองอุบลราชธานี ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี และ 
                   มหาวิทยาลัย... 



๕ 
  
มหาวิทยาลัยได้รายงานผลการด าเนินคดีและค าพิพากษาศาลปกครองอุบลราชธานีดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเพื่อทราบแล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ในวันเสาร์ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ 

๔. ต่อมาปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีท้ังสองได้ยื่นอุทธรณ์โต้แย้งค าพิพากษาศาลปกครอง 
อุบลราชธานี ต่อศาลปกครองสูงสุด ตามค าอุทธรณ์ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศาลปกครองสูงสุดรับไว้เป็นคดี
หมายเลขด า ที่ อบ. ๑๗๙/๒๕๖๑ และมีค าสั่งลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีท้ังสองท าค าแก้อุทธรณ์
ยื่นต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่ง โดยพนักงานอัยการผู้รับมอบอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง
สองได้รับค าสั่งศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะครบก าหนดเวลาที่ต้องยื่น                              
ค าแก้อุทธรณ์ภายในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑  ส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีจึงได้มีหนังสือแจ้งมายัง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในค าฟ้องอุทธรณ์และให้จัดท าค าชี้แจงโต้แย้งค าฟ้องอุทธรณ์พร้อม
ส าเนาเอกสารหลักฐานที่รับรองถูกต้องประกอบจ านวน ๓ ชุด ส่งไปยังส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ภายในวันที่ 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เพ่ือส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีจักได้ด าเนินการในชั้นอุทธรณ์ต่อไป มิฉะนั้นจะถือว่าผู้ถูก
ฟ้องคดีทั้งสองไม่ติดใจท าค าแก้อุทธรณ์ รายละเอียดตามหนังสือส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ด่ว นที่สุด                     
ที่ อส ๐๐๓๐/๑๗๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

  ๕. มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าค าชี้แจงโต้แย้งค าฟ้องอุทธรณ์พร้อมส าเนาเอกสาร
หลักฐานประกอบส่งไปยังส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานีแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และพนักงานอัยการ
ผู้รับมอบอ านาจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นค าแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดภายในก าหนด (ยื่นเมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๑) รายละเอียดตามหนังสือส านักงานคดีปกครองอุบลราชธานี ที่ อส ๐๐๓๐/๑๙๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ขณะนี้คดีจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด และหากผลการด าเนินคดีในชั้นศาลปกครองสูงสุด
เป็นประการใดแล้ว มหาวิทยาลัยจะรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การด าเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ (ยื่นค าแก้อุทธรณ์) 
ของศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อบ. ๑๗๙/๒๕๖๑ ระหว่าง รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร กับพวก             
รวม ๒ คน ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับพวกรวม ๒ คน ผู้ถูกฟ้องคด ี

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข    
   

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  ขออนุมัติกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่ ก.พ.อ.ก าหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการการก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้นของต าแหน่งประเภททั่วไป 
ประเภทวิชาชีพเฉพาะ และต าแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (สายสนับสนุนวิชาการ) ในแต่ละหน่วยงาน ควรมี                   
ระดับใด จ านวนเท่าใดนั้น มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงานและประเมินค่างานของ 
             ต าแหน่ง… 



๖ 
  
ต าแหน่งภายในหน่วยงานดังกล่าวว่าจะก าหนดให้มีต าแหน่งใดระดับใด ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.พ.อ.ก าหนดและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติกรอบระดับต าแหน่งแล้ว จึงจะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลที่มีคุณสมบัติและผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การประเมินค่างานของต าแหน่ง เกณฑ์การประเมิน องค์ประกอบการประเมิน แบบประเมินและเกณฑ์ผ่าน 
แต่ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน กองการเจ้าหน้าที่ จึงได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินค่างานเพ่ือก าหนด
กรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งสูงขึ้น  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามความเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 
2560 ภายหลัง ก.บ.บ.มีมติเห็นชอบแล้ว จึงได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางการประเมินค่างาน
ที่ ก.บ.บ.ก าหนด 
  คณะกรรมการประเมินเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 
2561 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินค่างานและการก าหนดกรอบต าแหน่งแล้ว มีมติเห็นชอบการก าหนดกรอบ
ระดับต าแหน่งตามที่มีผลการประเมินค่างานที่ผ่านเกณฑ์แล้ว  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 จ านวน 82 อัตรา ดังนี้ 

1. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ   
1.1 ระดับช านาญการ จ านวน 5 อัตรา  

2. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
      2.1 ระดับช านาญการ จ านวน 60 อัตรา 
      2.2 ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 อัตรา  

3. ประเภททั่วไป  
     3.1 ระดับช านาญงาน 16 อัตรา  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 พิจารณาแล้ว มี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและมีมติ ดังนี้ 
1. ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  

- มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการก าหนดโครงสร้างในการบริหารจัดการภายในแต่ละหน่วยงาน 
เกี่ยวกับการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งต่างๆ เช่น ระดับผู้ปฏิบัติงานกี่ต าแหน่ง ระดับช านาญการกี่ต าแหน่ง และระดับ
ช านาญการพิเศษกี่ต าแหน่ง และควรด าเนินการวิเคราะห์ถึงความจ าเป็นที่จักต้องมีกรอบระดับต าแหน่งต่างๆ ในแต่ละ
หน่วยงานจ านวนมากน้อยเพียงใด 
          2. มติที่ประชุม 
              -มอบกองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการทบทวนผลการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่ง และพิจารณาการ
ก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหม่ และให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลก่อนเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
          กองการเจ้าหน้าที่… 



๗ 
  
 กองการเจ้าหน้าที่ ได้ด าเนินการทบทวนผลการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่ง และพิจารณาการก าหนด
กรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 
ดังนี้ 

1. ขั้นตอน/กระบวนการประเมินค่างาน 
1.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เป็นไปตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 11 แห่งประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐาน 

การก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 
และข้อ 6 ข้อ 7 ข้อ 8 ข้อ 10 และข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดระดับต าแหน่ง
และการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2559 
       1.2 วิธีการ เป็นไปตามแนวทางทางการประเมินค่างานเพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่ง
สูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ทีค่ณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 5/2560  
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ก าหนดแล้ว 

2. การเสนอขอก าหนดกรอบระดับช านาญการ และช านาญงาน 
 2.1 กรอบต าแหน่งระดับช านาญการ และระดับช านาญงาน 
       - เป็นไปตามข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 

ของบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ 
                      - ได้น าเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2561 พิจารณาทบทวนผลการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่ง และขออนุมัติการก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมและมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุม             
ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าการก าหนดกรอบอัตราก าลังของระดับ
ต าแหน่งสูงขึ้นในแต่ละส่วนราชการ ควรมีระดับใด จ านวนเท่าใด ต้องยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการ และ
ประเมินค่างานเพ่ือวัดคุณภาพของต าแหน่งตามลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของ
งาน ความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่ต้องการในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้  ให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ี ก.พ.อ. 
และหรือมหาวิทยาลัยก าหนด โดยให้ก าหนดจ านวนเป็นสัดส่วนเทียบกับจ านวนข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการให้
มีจ านวนกรอบได้ทุกต าแหน่ง กอรปกับ กระบวนการพิจารณา ผ่านการด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ของส่วนราชการ
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก คณะกรรมการประเมินค่างาน
พิจารณาประเมินค่างาน ตลอดจนคณะกรรมการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นพิจารณากลั่นกรอง       
ผลการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่งแล้ว ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ ซึ่งได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และหลักเกณฑ์ ก.พ.อ.ก าหนดแล้ว จึงมีมติเห็นชอบผลการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่งและ 
การก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งให้มีจ านวนกรอบได้ทุกต าแหน่งและ
ประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่ง จึงเป็นไปตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนด
กรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙ แล้ว 

2.2 กรอบต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 1 อัตรา 
          - เป็นไปตามข้อ 21 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบ 

อัตราก าลังของบุคลากร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 และ 
     - เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 

2561  ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้พิจารณาทบทวนกรอบต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ กรณีมีผลการ
ประเมินค่างานผ่านเกณฑ์ จ านวน 1 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับช านาญการพิเศษ ต าแหน่ง 

 
เลขที่ 265… 



๘ 
  
เลขที่ 265 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยให้คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาทบทวนและยืนยันการขอก าหนดกรอบ
ระดับต าแหน่งสูงขึ้นดังกล่าว ว่ามีภาระงานที่มีความส าคัญและมีความจ าเป็นอย่างไรที่จะต้องก าหนดกรอบระดับ
ต าแหน่งระดับช านาญการพิเศษ  

 - เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/๒๕61 เมื่อวันที่ ๑5 
พฤษภาคม ๒๕61 พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ยืนยัน และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาต่อไป 

ดังนั้น  เพ่ือให้การก าหนดกรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย  กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  การขอก าหนดระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองการเจ้าหน้าที่ได้พิจารณาทบทวนผลการประเมินค่างานของแต่ละต าแหน่งแล้ว โดยชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอน/กระบวนการประเมินค่างาน ตามข้อเสนอแนะและมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
3/2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 แล้ว  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติการขอก าหนด
กรอบระดับต าแหน่งสูงขึ้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามชื่อต าแหน่งและระดับต าแหน่งที่คณะ/ส านักต่างๆ 
เสนอขอประเมินค่างาน และคณะกรรมการประเมินค่างานให้ผ่านเกณฑ์แล้ว  ดังนี้ 

 ก. ประเภทวิชาชีพเฉพาะ   
    ก.1 ระดับช านาญการ  จ านวน 5 อัตรา (มีเงินประจ าต าแหน่ง 3,500.-บาท/เดือน) 

         ข. ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 
    ข.1 ระดับช านาญการ  จ านวน 60 อัตรา 
    ข.2 ระดับช านาญการพิเศษ  จ านวน 1 อัตรา (มีเงินค่าตอบแทนฯ 3,500.-บาท/เดือน) 

          ค. ประเภททั่วไป  
    ค.1 ระดับช านาญงาน จ านวน 16 อัตรา  

   ทั้งนี้ ภายหลักจากที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว หากอนุมัติจะได้จัดท าประกาศฯ และหากไม่อนุมัติ จะได้
แจ้งเวียนมติให้ทุกคณะ/หน่วยงานทราบ 
 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. ส าหรับคณะและหน่วยงานที่มีบุคลากรที่ด ารงต าแหน่งช านาญการพิเศษและเชี่ยวชาญพิเศษ  
ผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานให้สอดคล้องกับต าแหน่งดังกล่าว  และควรมีเกณฑ์ในการประเมินให้สอดคล้องด้วย 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการปรับเกลี่ยบุคลากรสายสนับสนุน  และพิจารณาการใช้ทรัพยากร
บุคคลร่วมกันระหว่างคณะ 
  ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานและภาระงานพร้อมทั้งมาตรฐานผลงานของ                
สายสนับสนุนประเภทช านาญการและเชี่ยวชาญอย่างชัดเจน  และให้เทียบเคียงได้กับมาตรฐานภาระงานและผลงาน
ของสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ เป็นต้น 
    

 มติที่ประชุม   อนุมัติ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 
 

             ๓.๒  ขออนุมัติ... 



๙ 
  
  ๓.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  

                            ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะศิลปศาสตร์       
     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่การประชุม          
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม 
เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 5,636,133.90 บาท (ห้าล้านหก
แสนสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้ใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพ่ือตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพียงร้อยละ 50 ของวงเงินที่ตั้งขอ โดยใช้เงิน
รายได้คงเหลือสะสมที่คณะ และมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยต่อไป และน าเสนอเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 

ต่อมาคณะศิลปศาสตร์ได้พิจารณาปรับแผนงบประมาณรายจ่ายจากประมาณการเงินคงเหลือในแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือเบิกจ่ายส าหรับรายการค่าใช้จ่ายที่ ขออนุมัติใช้เงินรายได้
คงเหลือสะสม จ านวน 2,717,090 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน) จากค่าสิ่งก่อสร้าง 
จ านวน 1,999,670 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ค่าไฟฟ้า จ านวน 489,020 
บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันยี่สิบบาทถ้วน) และค่าจ้างพนักงาน จ านวน 228,400 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) และคณะพิจารณาปรับลดงบประมาณในรายการค่าใช้จ่ายที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม อีก
จ านวน 2,508,153.90 บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) จ าแนกเป็นการปรับลด
งบประมาณค่าครุภัณฑ์ จ านวน 1,063,400 บาท (หนึ่งล้านหกหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) และปรับลดงบด าเนินงาน 
จ านวน 1,444,753.90 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบสามบาทเก้าสิบสตางค์) ดังนั้น จึงคงเหลือ
งบประมาณที่คณะศิลปศาสตร์ ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน 410,900 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อย-
บาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้ 

1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 39,900 บาท 
2) โครงการผลิตบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 301,000 บาท 
3) โครงการประกันคุณภาพ จ านวน 70,000 บาท  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
  

ซึ่งแสดงแผนภาพประกอบการขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม และการปรับแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงเหลือ ในแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดังนี ้
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๑๑ 
  
สรุปเปรียบเทียบกับโครงการที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมในคราวแรกได้ดังนี้ 

กิจกรรม/โครงการ  

 งบประมาณที่ขอใช้เงิน
สะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 3/2561  

ปรับแผนจากเงิน
คงเหลือในแผน

งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2561 

ปรับลดงบประมาณ  

 งบประมาณที่ขอใช้
เงินสะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 6/2562  

 เหตุผลความจ าเป็น  

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) 

  1  โครงการจัดหาครภุัณฑ์และสิ่งกอ่สร้างของ
คณะศิลปศาสตร ์

1,103,300.00  -    1,063,400.00  39,900.00   -  

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศในห้องเรียนและ
ห้องพักอาจารย ์

362,000.00  -    362,000.00  -     -  

เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU 29,000.00  -  29,000.00  -     เนื่องจากเป็นรายการทดแทน
รายการครุภณัฑเ์ดิมที่มีอายุการใช้
งานนาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังใช้งานได้
อยู่ จึงขอชะลอการจัดซื้อครุภณัฑ ์
โดยคณะจะพิจารณาขอซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป  

เครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 BTU 333,000.00  -  333,000.00                                   
-    

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในห้องเรียนและห้องพัก
อาจารย ์

462,000.00  -    462,000.00  -     -  

เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล 462,000.00  -  462,000.00  -     เนื่องจากเป็นรายการทดแทน
รายการครุภณัฑเ์ดิมที่มีอายุการใช้
งานนาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังใช้งานได้
อยู่ จึงขอชะลอการจัดซื้อครุภณัฑ ์
โดยคณะจะพิจารณาขอซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป  

ครุภัณฑส์ านักงาน  86,800.00  -    46,900.00  39,900.00   -  



๑๒ 
  

กิจกรรม/โครงการ  

 งบประมาณที่ขอใช้เงิน
สะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 3/2561  

ปรับแผนจากเงิน
คงเหลือในแผน

งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2561 

ปรับลดงบประมาณ  

 งบประมาณที่ขอใช้
เงินสะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 6/2562  

 เหตุผลความจ าเป็น  

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) 

เก้าอี้ส านักงานพนักพิงหลัง 21,000.00  -    -    21,000.00  ไม่มโีต๊ะและเกา้อี้คงเหลือ ส าหรับ
บุคลากรใหม ่จ านวน 7 ราย 
ดังต่อไปนี ้
1.นายพฤกษ์ เถาถวิล รายงานตัว
กลับเดือน มิ.ย.61 
2.น.ส.กรรณิการ์ สุพิชญ์ รายงาน
ตัวกลับเดือน มิ.ย.61 
3.น.ส.นิโลบล นาคพลังกูล รายงาน
ตัวกลับเดือน มิ.ย.61 
4.นายธวัช มณีผ่อง รายงานตัว
กลับเดือน มิ.ย.61 
5.น.ส.ชาคริยา ชุมมวล เริม่
ปฏิบัติงานวันที่ 1 ก.ค.61 
6.พนักงานบรรจุใหม่(ทดแทนอัตรา
เดิม) จ านวน 2 ราย สาขา
เวียดนามและสาขาภาษาไทย 

โต๊ะท างาน 18,900.00  -    -    18,900.00  

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 23,800.00  -    23,800.00  -     เนื่องจากเป็นรายการทดแทน
รายการครุภณัฑเ์ดิมที่มีอายุการใช้
งานนาน ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังใช้งานได้
อยู่ จึงขอชะลอการจัดซื้อครุภณัฑ ์
โดยคณะจะพิจารณาขอซื้อใน
ปีงบประมาณถัดไป  

ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ 23,100.00  -    23,100.00  -    

ครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียน 192,500.00  -    192,500.00  -    
เครื่องฉายภาพ LCD Projector  80,000.00  -    80,000.00  -    

ตู้ล าโพงพร้อมเครื่องขยายในตัว 21,500.00  -    21,500.00  -    



๑๓ 
  

กิจกรรม/โครงการ  

 งบประมาณที่ขอใช้เงิน
สะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 3/2561  

ปรับแผนจากเงิน
คงเหลือในแผน

งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2561 

ปรับลดงบประมาณ  

 งบประมาณที่ขอใช้
เงินสะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 6/2562  

 เหตุผลความจ าเป็น  

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) 

เครื่องขยายเสียง  16,000.00  -    16,000.00  -    
เครื่องฉายทึบแสง 75,000.00  -    75,000.00  -    

  2  โครงการผลิตบัณฑิตคณะศลิปศาสตร ์ 2,265,355.52  1,520,940.00  443,415.52  301,000.00   -  

   ค่าใช้สอย 915,955.52  673,120.00  229,835.52  13,000.00   -  
กิจกรรมในหลักสตูร ภาคเรยีนที่ 2/2560 805,955.52  600,000.00  205,955.52  -   -  

โครงการปรับปรุงหลักสตูรปรญิญาตรีเวียดนาม
และการสื่อสาร  

30,000.00  25,000.00  5,000.00  -     -  

โครงการปรับปรุงหลักสตูร ปรญิญาโท 
ภาษาไทยและการสื่อสาร 

15,000.00  15,000.00  -    -     -  

โครงการปรับปรุงหลักสตูร ปรญิญาโท ลุ่มน้ า
โขง  

15,000.00  -    2,000.00  13,000.00   เพื่อใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานรอบ 5
ปี ใช้ส าหรับจ่ายค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก/กรรมการที่
ปรึกษา ไม่เกินหลักสูตรละ 4 
ท่านๆละ 1,500 บาท/วัน และไม่
เกิน 4 วัน/หลักสตูร รวมถึง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ผู้ทรงคุณวุฒิตามจ่ายจริง  

โครงการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศลิป
ศาสตร ์โควตารับตรงผ่านทปอ.  

40,000.00  33,120.00  16,880.00  -     -  



๑๔ 
  

กิจกรรม/โครงการ  

 งบประมาณที่ขอใช้เงิน
สะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 3/2561  

ปรับแผนจากเงิน
คงเหลือในแผน

งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2561 

ปรับลดงบประมาณ  

 งบประมาณที่ขอใช้
เงินสะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 6/2562  

 เหตุผลความจ าเป็น  

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) 

โครงการคดัเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะศลิป
ศาสตร ์โควตารับผา่นส่วนกลาง Admissions 

10,000.00   -  

   ค่าตอบแทน 1,349,400.00  847,820.00  213,580.00  288,000.00   -  

ค่าตอบแทนกรรมการสอบโครงร่าง/
วิทยานิพนธ ์ระดับปรญิญาโท จ านวน 5 
หลักสตูร 

100,000.00  100,000.00  -    -     -  

กิจกรรมในหลักสตูร ระดับปริญญาโท จ านวน 
5 หลักสูตร 

80,000.00  64,420.00  15,580.00  -     -  

ค่าสอนระดับปรญิญาโท  396,000.00  -    
 
 

108,000.00  288,000.00  เพื่อจ่ายค่าสอนอาจารยร์ะดับ
ปริญญาโท ภาคการศึกษา
2/2560  แบ่งเป็น  
1.หลักสูตรสอนภาษาอังกฤษ 
เบิกจ่ายชั่วใมงละ 800 บาท ไม่
เกิน 45ชม.ต่อภาคการศึกษา 
(จ านวน 5 ราย) เป็นเงินจ านวน 
180,000 บาท 
2.หลักสูตรนวัตกรรมท่องเที่ยว,
หลักสตูรภาษาไทย เบิกจ่ายชั่วโมง
ละ 400 บาท ไม่เกิน 45ชม.ต่อ
ภาคการศึกษา (จ านวน 3 ราย/
หลักสตูร) =( 45ชม*400บาท*3
ราย*2หลักสตูร)เป็นเงินจ านวน 



๑๕ 
  

กิจกรรม/โครงการ  

 งบประมาณที่ขอใช้เงิน
สะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 3/2561  

ปรับแผนจากเงิน
คงเหลือในแผน

งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2561 

ปรับลดงบประมาณ  

 งบประมาณที่ขอใช้
เงินสะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 6/2562  

 เหตุผลความจ าเป็น  

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) 
108,000 บาท 
3.หลักสูตรภมูิภาคลุ่มน้ าโขงและ
หลักสตูรประวัติศาสตร์ ไมเ่บิกจ่าย
ค่าสอน 
 

ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอน (ภาคเรียนที่ 2/2560)  524,400.00  524,400.00  -    -     -  
ค่าตรวจกระดาษค าตอบ  90,000.00  -    90,000.00  -     -  

ค่าสอนเกิน (ภาคเรียนที่ 2/2560) 159,000.00  159,000.00  -    -     -  
  3  โครงการพัฒนานักศึกษาคณะศิลปศาสตร ์ 100,000.00  -    100,000.00  -     -  

  โครงการส่งเสริมสวัสดิการและสวสัดิภาพ
นักศึกษาคณะศลิปศาสตร ์ 

100,000.00  -  100,000.00  -     -  

  4  โครงการประกันคุณภาพ 157,240.00  -    87,240.00  70,000.00   -  

  โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร คณะศลิป
ศาสตร ์

101,000.00  -    87,240.00  70,000.00   เพื่อจ่ายค่าตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะและระดับหลักสูตร ของคณะ
ศิลปศาสตร ์   โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะศิลปศาสตร ์
56,240.00  

  5  โครงการวิเทศสัมพันธ ์ 42,600.00  41,800.00  800.00  -     -  
  ค่าใช้จ่ายรายเดือน นักศึกษาชาวต่างประเทศ

จากสหรัฐอเมริกา  
40,000.00  40,000.00  -    -     -  



๑๖ 
  

กิจกรรม/โครงการ  

 งบประมาณที่ขอใช้เงิน
สะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 3/2561  

ปรับแผนจากเงิน
คงเหลือในแผน

งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2561 

ปรับลดงบประมาณ  

 งบประมาณที่ขอใช้
เงินสะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 6/2562  

 เหตุผลความจ าเป็น  

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) 

  รายจ่ายอื่นท่ีไม่ได้ระบุ เช่น โครงการอบรม
ภาษาอังกฤษ 

                           
2,600.00  

                          
1,800.00  

                        
800.00  

                                 
-    

 -  

  6  โครงการพัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร ์ 155,000.00  50,000.00  105,000.00  -     -  

  น าเสนอผลงานวิชาการใน/ต่างประเทศ  55,000.00  50,000.00  105,000.00  -     -  
  โครงการพัฒนางานวิจัยคณะศิลปศาสตร ์ 30,000.00   -  

  โครงการวิจัยคณะศิลปศาสตร ์ 70,000.00   -  
  7  โครงการบริหารจัดการภายในคณะศิลป

ศาสตร ์
1,609,648.38  1,086,350.00  523,298.38  -     -  

   ค่าใช้สอย 635,098.38  237,500.00  397,598.38  -     -  
ค่าจ้างซ่อมวัสดุ/ครุภณัฑ ์ 200,598.38  70,000.00  130,598.38                                   

-    
 -  

ค่าจ้างเหมาจดัท าข้อสอบ (กลางภาคและปลาย
ภาคการศึกษา 2/2560) 

180,000.00  -    180,000.00  -     -  

ประกันสังคมเงินงบประมาณแผ่นดิน  85,500.00  85,500.00  -    -     -  
ค่าจ้างเหมาท าความสะอาด 56,000.00  29,000.00  27,000.00  -     -  

ค่าห้องพักรับรอง  24,000.00  24,000.00  -                                     
-    

 -  

ค่าไฟฟ้า/ค่าน้ า (ห้องพักรับรอง)  24,000.00  24,000.00  -    -     -  

ค่าธรรมเนียมวีซา่และใบอนุญาตท างานชาว
ต่างประเทศ  

65,000.00  5,000.00  60,000.00  -     -  



๑๗ 
  

กิจกรรม/โครงการ  

 งบประมาณที่ขอใช้เงิน
สะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 3/2561  

ปรับแผนจากเงิน
คงเหลือในแผน

งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2561 

ปรับลดงบประมาณ  

 งบประมาณที่ขอใช้
เงินสะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 6/2562  

 เหตุผลความจ าเป็น  

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) 

   ค่าตอบแทน 974,550.00  848,850.00  125,700.00  -     -  
เงินประจ าต าแหน่งผู้บริหาร รองคณบด ี 117,600.00  33,600.00  84,000.00  -     -  
เงินประจ าต าแหน่งผู้ช่วยคณบด ี 78,400.00  78,400.00  -    -     -  

เงินประจ าต าแหน่งประธานหลักสตูร  213,000.00  213,000.00  -    -     -  
เงินประจ าต าแหน่งหัวหน้าสาขาวิชา  162,400.00  162,400.00  -    -     -  

รักษาการต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน  28,000.00  3,500.00  24,500.00  -     -  
ค่าตอบแทนพิเศษชาวต่างประเทศ  200,340.00  200,340.00  -    -     -  
เงินเพิ่มลูกจ้างช่ัวคราวเงินรายได ้ 27,510.00  27,510.00  -    -     -  

เงินประจ าต าแหน่งประธานหลักสตูร  70,000.00  70,000.00  -    -     -  
เงินประจ าต าแหน่งนักวิชาการคอม ช านาญการ  24,500.00  24,500.00  -    -     -  

ค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจ าคณะ ประเภท
คณาจารย ์

4,800.00  4,800.00  -    -     -  

ค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิภายนอก
ประเมินต าแหน่ง ผศ. 

20,000.00  14,000.00  6,000.00  -     -  

ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการ
สอน และประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือเอกสารค าสอน หรือสื่อการสอน เพื่อขอ
ต าแหน่งวิชาการ 
 
 

28,000.00  16,800.00  11,200.00  -     -  



๑๘ 
  

กิจกรรม/โครงการ  

 งบประมาณที่ขอใช้เงิน
สะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 3/2561  

ปรับแผนจากเงิน
คงเหลือในแผน

งบประมาณรายจ่าย 
ปีงบประมาณ  2561 

ปรับลดงบประมาณ  

 งบประมาณที่ขอใช้
เงินสะสม 

เสนอสภาฯ การประชุม
ครั้งท่ี 6/2562  

 เหตุผลความจ าเป็น  

(1) (2) (3) (4) (5)=(2)-(3)-(4) (6) 

  8  โครงการพัฒนาบุคลากร 203,000.00  18,000.00  185,000.00  -     -  
  ไปราชการตามสิทธ์ิ สายวิชาการบคุลากรคณะ

ศิลปศาสตร์ จ านวน 20 ทุน 
63,000.00  18,000.00  45,000.00  -     -  

  ทุนสนับสนุนส าหรับอาจารย์ศึกษาปริญญาเอก  140,000.00  -    140,000.00  -     -  
 รวม  5,636,143.90  2,717,090.00  2,508,153.90  410,900.00   -  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
  

จากตารางข้างต้นสรุปได้ดังนี้ 

 การปรับแผนงบประมาณรายจ่ายจากเงินคงเหลือในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2561 จ านวน 2,717,090 บาท (สองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบบาทถ้วน)  คิดเป็นร้อยละ 48.21 
เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมในคราวแรก (5,636,143.90 บาท) 
 การปรับลดงบประมาณ จ านวน 2,508,153.90 บาท (สองล้านห้าแสนแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาท
เก้าสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 44.50 เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมในคราวแรก 
(5,636,143.90 บาท) 
 ขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม จ านวน 410,900 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 
7.29 เมื่อเทียบกับงบประมาณท่ีขอใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมในคราวแรก (5,636,143.90 บาท) 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมที่อยู่คณะเพ่ือตั้ง
แผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 410,900 บาท  
(สี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

  - คณะศิลปศาสตร์ควรแจ้งยอดเงินรวมคงเหลือสะสมที่คณะใช้เป็นข้อมูลประกอบการขออนุมัติใช้เงิน

ในครั้งนี้ด้วย 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบคณะศิลปศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๓.๓  การทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวช้ีวัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
                                ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะกรรมการ  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบกอง
แผนงานทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน) พร้อมทั้งทบทวนเพ่ิมมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ (การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย) และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

กองแผนงานด าเนินการตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวข้างต้นดังนี้ 
๑.  แจ้งเวียนไปยังคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของทุกประเด็นยุทธศาสตร์ระบุเป็น 

จ านวนเงินรายได้ และทบทวนเพ่ิมมาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย  และคณะ/วิทยาลัย/ส านักแจ้งมายังกองแผนงานเพ่ือที่กอง
แผนงานรวบรวม และสรุปประมวลผลเพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑  ที ่
 

   ประชุม... 



๒๐ 
  
ประชุมมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการทบทวนค่าเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  และทบทวน
มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3   

๒. กองแผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น เพ่ือที่จะน าเสนอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมี
มติมอบคณะ/หน่วยงานจัดท าข้อมูล และให้จัดส่งมายังกองแผนงานภายในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ และมอบกอง
แผนงานวิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ เพ่ือให้เห็นแนวโน้มรายรับ -รายจ่ายของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย  

๓.  กองแผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และกองแผนงานได้ 
วิเคราะห์และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ งบประมาณ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒4 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบค่า
เป้าหมายในตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ส าหรับคณะ/หน่วยงาน และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

๔. กองแผนงานสรุปน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน การประชุมครั้ งที่  ๙/๒๕๖๑                    
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแผน
กลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป ดังมีรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการและตัวชี้วัด  
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
การเงิน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
 

1.การหารายได้
เพื่อการมี
เสถียรภาพทาง
การเงิน 

๑.๑ รายได้จากการ
ด าเนินงานตามพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 
และการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและ
เพียงพอต่อการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั 

1.) สร้างรายได้
จากการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลยั 

1.1) สร้างรายไดจ้าก
การจัดการศึกษา 

1) การรับนักศึกษา
ให้ได้ตามแผนการ
รับ 

 
 
 
 

   2) การเพิ่มอัตรา
การคงอยู่ของ
นักศึกษา 

(1) จ านวนเงิน
รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

   3) การบริหาร
จัดการลูกหนี้ค้าง
ช าระ 

 

    4) การเปดิหลักสูตร
ส าหรับวยัท างาน 

(2) จ านวนเงิน
รายได้จากการ
บริหารจดัการ
หลักสตูร Non 
Degree หรือ

หลักสตูรรปูแบบ
ใหม ่

 

    5) การเปดิหลักสูตร
ที่ใช้การจัด
การศึกษาแบบ
ดิจิทัล 

    6) เปิดหลักสตูรตาม
กระทรวงศึกษาธิการ 



๒๑ 
  
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
การเงิน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
 

    ก าหนด (หลักสูตร
พันธุ์ใหม่) 

 

   1.2) จัดกิจกรรมพิเศษ
เพื่อหารายได้โดยศิษย์
เก่า และแหล่งทุน
บริจาคอื่นๆ 

 

1) การระดมทุนจาก
ศิษย์เก่า 
2) การจัดกิจกรรม
พิเศษเพื่อหารายได้
โดยศิษยเ์ก่า 
3) การะดมเงิน
บริจาคจากแหล่งอื่น 
รวมทั้งทุนการศึกษา
จากหน่วยงาน
ภายนอก 

(1) รายได้จากการ
รับบริจาคและการ
จัดกิจกรรมเพื่อหา

รายได ้

   1.3) เพิ่มรายได้จาก
การจัดการวิจัย และ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1) การน า
ผลงานวิจัย และ
นวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์
2) การหารายได้จาก
การขายทรัพยส์ิน
ทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย 

 
(1) จ านวนเงิน
รายได้จากการใช้
ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทาง
ปัญญาจาก
ผลงานวิจยั 
 

    3) การหาทุนวิจัย
จากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 

 
 
(๒) จ านวนเงินจาก
แหล่งทุนวิจัย
ภายนอก 
 
 
 

    4) สร้างความ
ร่วมมือด้านวิจยักับ
ภาคเอกชน 

     
   1.4) การหารายได้จาก

การบริการวิชาการ 
1) จัดหลักสูตร
ฝึกอบรมระยะสั้น 

(1) จ านวนเงิน
รายได้จากการ
ให้บริการวิชาการ 

    2) การให้บริการ
วิชาการตามความ
ต้องการของ
หน่วยงานภายนอก 

    3) การเป็นท่ีปรึกษา
โครงการให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

    4) การให้บริการ
ของศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร ์
 

(2) รายได้ของศูนย์
ทดสอบ และศูนย์
เครื่องมือต่างๆ 



๒๒ 
  
ประเด็น

ยุทธศาสตร์
การเงิน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
 

    5) การตั้งศูนย์
ทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพ 
6) การให้บริการ
ของหน่วยทดสอบ
มาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
7) การตรวจ
วิเคราะหม์าตรฐาน 
8) การหารายได้จาก
การให้บริการทาง
การแพทย์ 

(3) จ านวนเงิน
รายได้สุทธิจาก
โรงพยาบาล 

  2.) เพิ่มรายได้จาก
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร  

2.1) เพิ่มรายได้จาก
การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพยส์ิน 

1) การหารายได้จาก
สนามกีฬา 

 
(1) จ านวนเงิน
รายได้สุทธิที่
เพิ่มขึ้นจากการ
บริหารทรัพยากร 
และการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั  

   2) การหารายได้จาก
โรงแรม 

   3) การหารายได้จาก
ศูนย์ประชุม อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระ
ชนมพรรษา 

    4) การเพิ่มรายได้
จากผลผลติของคณะ 
และมหาวิทยาลัย 
(ผลผลิตทีม่าจาก
การเรยีนการสอน) 
5) การเพิ่มรายได้
จากผลผลติของคณะ 
และมหาวิทยาลัย 
(สิ่งของหรือ
ผลิตภณัฑ์ที่
หน่วยงานผลติเพื่อ
จ าหน่ายโดยเฉพาะ 
และมไิด้มาจาก
ผลผลติการเรียนการ
สอน) 

    6) การเพิ่มรายได้
จากการเช่าพื้นที ่

    7) การเพิ่มรายได้
จากการใช้สิทธิใน 
 



๒๓ 
  

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การเงิน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
 

    ลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลยั 

 

๒. พัฒนาการ
บริหาร
งบประมาณและ
การเงินให้มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อ
ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

2.1 มรีะบบการ
จัดสรรงบประมาณ 
การบริหารจัดการและ
การควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์  และพันธ
กิจของมหาวิทยาลัย 

1.) พัฒนาระบบ 
และกลไกการ
จัดสรรงบประมาณ
ที่สอดคล้องกับ
พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

1.1) ออกระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและ
เงื่อนไขในการจัดสรร
งบประมาณที่สอดคล้อง
กับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

1) ออกระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขในการ
จัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกับพันธ
กิจและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
 

(1) ร้อยละการ
จัดสรรงบประมาณที่
สามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่
ก าหนด 2) การจัดสรร

งบประมาณ
สอดคล้องกับ    
พันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลยั 

  2.) พัฒนาระบบ 
และกลไกการ
บริหารงบประมาณ
และการเงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

2.1) ปรบัปรุงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมลูทาง
การเงิน (UBUFMIS) 
เพื่อการบริหาร
งบประมาณและการเงิน 
และการวเิคราะห์ข้อมลู
เพื่อการตัดสินใจในทาง
บริหารได ้

1) ปรับปรุงระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลทาง
การเงิน (UBUFMIS) 
เพื่อการบริหาร
งบประมาณและ
การเงิน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจในทาง
บริหารได ้  

 
(1) ร้อยละการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดินเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

   2.2) ปรบัปรุงกลไกการ
บริหารงบประมาณ 
และการรักษาวินัยดา้น
งบประมาณและการ
คลัง 

2) ปรับปรุง
กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการเงิน
ให้มีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ สอดคล้องกับการ
ด าเนินงาน และ
ด าเนินงานได้อย่าง
คล่องตัว 

    3) การก าหนด
นโยบายและ
หลักเกณฑ์เพื่อรักษา
วินัยด้าน
งบประมาณและการ
คลัง 



๒๔ 
  
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การเงิน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
 

  3.)  พัฒนาระบบ 
และกลไกการ
ควบคุมติดตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
และการเงิน 

3.1) ก าหนดนโยบาย
เร่งรัดการเบิกจ่าย เพื่อ
ก ากับและตดิตามการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 

1) เร่งรดัการใช้จ่าย
รายจ่ายประจ าให้
เป็นไปตามมาตรการ
เพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่าย
งบประมาณโดย
ค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) ร้อยละของ
โครงการที่
ด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณเงิน
รายได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  
 

    2) เร่งรดัการก่อหนี้
ผูกพันส าหรับ
รายจ่ายงบลงทุน
เพื่อให้ผลการ
เบิกจ่ายเป็นไปตาม
มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้
จ่ายงบประมาณ 

    3) การจัดท า
รายงานทางการเงิน
และบัญชี รายไตร
มาส ทุกสิ้น
ปีงบประมาณ และมี
การตรวจสอบบัญชี
ของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การเงิน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
 

๓. การเพิม่
ประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
และลดรายจ่าย 

3.1 การใช้จ่าย
งบประมาณและ
ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.) พัฒนา
ประสิทธิภาพการ
ท างานและ
ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการ
ท างาน 

1.1) การจัดการ
ส านักงานด้วยระบบ
ส านักงานอัตโนมตัิ 
(Office Automation) 

1) พัฒนาระบบ
เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และ
การประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์

 
 
 
 
 
 
 
(1) จ านวน
ค่าใช้จ่ายงบ
ด าเนินงาน 
ที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับปทีี่ผ่านมา 
 

    2) พัฒนาระบบการ
ประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์
3) รณรงค์การสร้าง
จิตส านึกในการ
ประหยดัทรัพยากร
สิ้นเปลือง 
4) ก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมการ
บริหารวสัดุ
สิ้นเปลือง การรวม
ศูนย์รถยนต ์
5) การรวมศูนย์
เครื่องพิมพ์ 

  2.) สร้าง
กระบวนการ
ประหยดัทรัพยากร 

2.1) ก าหนดนโยบาย
ในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.2) ส่งเสรมิการใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั 
2.3) ชะลอการเปดิ
หลักสตูรที่รับนักศึกษา
ไม่ได้ตามแผนการรับ 
2.4) ก าหนดมาตรการ
ในการประหยัดพลังงาน
และควบคมุค่า
สาธารณูปโภค 
 

1) การรวมศูนย์
ทรัพยากรบุคคล 
 
 

 
 
(๒) จ านวน
ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรทีล่ดลง
จากปีท่ีผ่านมา 

   2) การปิดหลักสตูร
ที่รับนักศึกษาไมไ่ด้
ตามแผนการรับ 

   3) การปรับ
โครงสร้างองค์กร 
 
1) รณรงค์การสร้าง
จิตส านึกในการ
ประหยดัพลังงาน
และใช้
สาธารณูปโภคอย่าง
คุ้มค่า 
2) ก าหนดมาตรการ
ในการควบคุมค่า
สาธารณูปโภค 

     

 



๒๖ 
  

 
กองแผนงานจึงสรุป (ร่าง) ค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 และโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  เพ่ือน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น…

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

การเงิน 

เป้าประสงค์ กลยุทธ ์ มาตรการ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
 

    3) รณรงค์ใช้ระบบ 
Solar cell และ
พลังงานทดแทน 

(1) จ านวน
ค่าใช้จ่ายด้านค่า
ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อ
เทียบปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา 

    4) การเปลี่ยน
หลอดไฟจากหลอด
ฟลูออเรสเซนตเ์ป็น
แบบ LED 

    5) การเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ
เป็น Inverter 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การเงิน เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
เป้าประสงค์ที่ ๑ รายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มข้ึนและเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ทางการเงิน   ๑) สร้างรายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มาตรการ  1) สร้างรายได้จากการจัดการศึกษา 
 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

๑. การรับนักศึกษาให ้
ได้ตามแผนการรับ 

๒. การเพิ่มอัตราการ 
คงอยู่ของนักศึกษา   

๓. การบริหารจัดการ 
ลูกหนี้ค้างช าระ 

๔. การรับนักศึกษา 
ต่างชาติ 

(เดิม) 1.ร้อยละของเงินรายได้
จ า ก ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม
การศึกษา เมื่อเทียบกับ
รายได้ทั้งหมด 

55 54 53 52 50 

(ทบทวน
ใหม่) 

1.จ านวนเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ร่าง)  ค่าเป้าหมาย 

547,499,900 533,233,700 515,723,600 514,866,250 488,205,350 

(เป็นข้อมูลประมาณการรายรับคา่ธรรมเนียมการศึกษาจากกองแผนงาน ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2561) 
  ผลรวมค่าเป้าหมายของ

ทุกหน่วยงาน 
547,499,900 533,233,700 515,723,600 514,866,250 488,205,350 

  คณะเกษตรศาสตร์ 21,346,500 15,657,200 12,496,700 12,119,200 9,825,700 
  คณะวิทยาศาสตร์ 37,700,200 29,893,100 29,636,600 28,856,100 26,754,500 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 48,281,700 36,883,300 38,693,800 38,362,000 37,406,500 
  คณะศลิปประยุกตฯ์ 10,173,800 8,966,700 10,633,800 12,281,000 11,635,200 
  คณะเภสัชศาสตร์ 24,951,100 24,653,500 26,312,300 28,660,400 27,210,800 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข 
29,992,400 24,603,900 28,427,500 31,595,200 32,405,100 

คณะพยาบาลศาสตร์ 19,190,700 17,706,400 18,242,800 17,402,100 16,849,600 
  คณะศิลปศาสตร์ 32,131,300 31,258,100 30,893,400 30,014,900 26,934,000 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

 
  คณะบริหารศาสตร ์ 87,536,000 68,782,800 65,487,700 63,319,300 57,617,900 
  คณะนิติศาสตร์ 24,546,200 20,110,300 22,463,500 23,186,800 22,850,900 
  คณะรัฐศาสตร์ 27,513,300 24,650,700 24,500,800 24,034,900 20,642,000 
  วิทยาเขตมุกดาหาร 885,600 - - - - 
  ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 17,651,800 19,969,400 18,288,800 18,155,100 18,097,800 
  ส านักวิทยบริการ 17,733,000 20,002,400 18,299,300 18,158,500 18,097,800 
  ส านักทรัพยส์ินฯ - - - - - 
  ส านักงานอธิการบดี 139,650,800 149,871,400 133,140,000 130,968,550 126,567,650 
  กองทุนส ารอง 8,215,500 40,224,500 38,206,600 37,752,200 35,309,900 

1. การเปิดหลักสูตร 
ส าหรับวัยท างาน 

2. การเปิดหลักสูตรที่ 
ใ ช้การจั ดการศึ กษาแบบ
ดิจิทัล 

3. เปิดหลักสูตรตาม 
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(หลักสูตรพันธุ์ใหม่) 

(เดิม) 2.ร้อยละของรายได้ที่
เ พ่ิ ม จ า ก ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการหลักสู ตร  Non 
Degree หรื อหลั กสู ต ร
รูปแบบใหม่ 

5 6 7 8 10 

(ทบทวน
ใหม่) 

2. จ านวนเงินรายได้จาก
การบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree 
หรือหลักสูตรรูปแบบใหม ่
(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

0 7,000,000 25,000,000 30,000,000 35,000,000  

  ผลรวมค่าเป้าหมายของ
ทุกหน่วยงาน 

175,000.00 7,728,000.00 26,110,080.00 31,375,350.00 37,740,038.00 

  คณะเกษตรศาสตร์ ไม่ม ี 900,000 2,700,000 2,700,000 3,600,000 
  คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  คณะศลิปประยุกตฯ์ 0 100,000 500,000 500,000 1,000,000 
  คณะเภสัชศาสตร์ 175,000 300,000 450,000 750,000 750,000 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 0 0 500,000 500,000 500,000 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 4,900,000 4,900,000 4,900,000 4,900,000 
  คณะศิลปศาสตร์ 0 0 4,980,000 9,960,000 14,940,000 
  คณะบริหารศาสตร์ 0 0 100,000 100,000 100,000 
  คณะนิติศาสตร์ 0 729,600 8,020,000 8,020,000 8,020,000 
  คณะรัฐศาสตร์ 0 798,400 1,960,080 1,945,350 1,930,038 
  ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
0 0 0 0 0 

  ส านักวิทยบริการ 0 0 0 0 0 
 
มาตรการ  ๒.) จัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือหารายได้โดยศิษย์เก่า และแหล่งทุนบริจาคอ่ืนๆ 
 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. การระดมทุนจาก 
ศิษย์เก่า 

2. การจัดกิจกรรม 
พิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์
เก่า 

3. การระดมเงิน 
บริจาคจากแหล่งอื่น รวมทั้ง
ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

(เดิม) 1.ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร รั บ
บ ริ จ า ค แ ล ะ ก า ร จั ด
กิจกรรมเพ่ือหารายได้ 

10,113,191 
(ข้อมูลรายรับจริงจากงาน
บัญชีกองคลัง ณ สิ้นไตร

มาส 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560) 

11,032,300 12,057,200 13,082,100 14,107,000 

(ทบทวน
ใหม่) 

1.ร า ย ไ ด้ จ า ก ก า ร รั บ
บ ริ จ า ค แ ล ะ ก า ร จั ด
กิจกรรมเพ่ือหารายได้ 
(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

10,000,000 11,000,000  
 

12,000,000 
 

13,000,000 
 

14,000,000 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  ผลรวมทุกหน่วยงาน 10,588,150 11,902,700 13,975,000 14,475,000 14,986,000 
  คณะเกษตรศาสตร์ 23,690 1,624,000 1,555,000 1,565,000 1,585,000 
 คณะวิทยาศาสตร์ 82,299 50,000 1,100,000 1,300,000 1,500,000 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 101,000 300,000 450,000 500,000 550,000 
 คณะศลิปประยุกตฯ์ 640,818 150,000 150,000 150,000 150,000 
 คณะเภสัชศาสตร์ 1,429,700 1,000,000 

(รายรับจริงถึงช่วงไตร
มาสท่ี 2 เท่ากับ 
139,500.-) 

1,300,000 1,400,000 1,500,000 

 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 374,230 700,000 710,000 720,000 730,000 
 คณะพยาบาลศาสตร์ 0 56,700 60,000 60,000 60,000 
  คณะศิลปศาสตร์ 284,350 85,000 400,000 400,000 400,000 
 คณะบริหารศาสตร์ 476,330 500,000 500,000 500,000 500,000 
 คณะนิติศาสตร์ 0 0 200,000 300,000 400,000 
 คณะรัฐศาสตร์ 0 0 50,000 50,000 50,000 
 -ส า นั ก ง า น พั ฒ น า

นักศึกษา 
6,955,233 6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000 

   -ส านักบริหารทรัพย์สิน
และสิทธิประโยชน์ 

220,500 537,000 
(ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 

2) 

600,000 630,000 661,000 
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มาตรการ  ๓.) เพ่ิมรายได้จากการจัดการวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา 
 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. การน าผลงานวิจัย  
แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใ ช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2. การหารายได้จาก 
การขายทรัพย์สินทางปัญญา
จากผลงานวิจัย 

(เดิม) 1.ร้อยละของเงินรายได้
จากการใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย เมื่อเทียบกับ
ปีงบประมาณที่ผ่านมา 

10 10 20 20 20 

(ทบทวน
ใหม่) 

1. จ านวนเงินรายได้จาก
การใช้ประโยชน์
ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย 
 (ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

35,000 65,000 ๒๐0,000 ๕๐0,000 1,๐๐0,000 

 ส านักงานบริหารส่งเสริม
การวิจัยฯ 

35,000 
(ข้อมูลการด าเนินงาน

จริงจากอุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

65,197 
(ข้อมูลการด าเนินงาน

จริงจากอุทยาน
วิทยาศาสตร์  

ณ สิ้นไตรมาส 2) 
 

๒๐0,000  
(ข้อมูลประมาณการ) 

๕๐0,000  
(ข้อมูลประมาณการ) 

1,๐๐0,000  
(ข้อมูลประมาณการ) 

  ผลรวมค่าเป้าหมายของ
ทุกคณะ 
 

0 22,700 90,000 120,000 160,000 

  คณะเกษตรศาสตร์ 0 22,700 30,000 50,000 80,000 
  คณะวิทยาศาสตร์ 0 0 10,000 20,000 30,000 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ -   -  -  -  -  
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  คณะศลิปประยุกตฯ์ 0 0 0 0 0 
  คณะเภสัชศาสตร์ 0 0 50,000 50,000 50,000 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 
  คณะพยาบาลศาสตร์ - - 0 0 0 
  คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 
  คณะบริหารศาสตร์ 0 0 0 0 0 
  คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 
  คณะรัฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 

1. ก า ร ห า ทุ น วิ จั ย
จาก 

แหล่งวิจัยภายนอก 
2. สร้างความร่วมมือ 

ด้านวิจัยกับภาคเอกชน 

(เดิม) 2.อัตราส่วนของแหล่ง
ทุนวิจั ยภายนอก เมื่ อ
เทียบกับแหล่งทุนวิจัย
จ า ก เ งิ น งบ ป ร ะ ม า ณ
แผ่นดิน 

1.5 2 2.5 3 3.5 

(ทบทวน
ใหม่) 

2.จ านวนเงินจากแหล่ง
ทุนวิจัยภายนอก 
(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

26,000,000 27,000,000 27,500,000 28,000,000   29,000,000 

  ข้ อ มู ล จ า ก ส า นั ก ง า น
ส่งเสริมการวิจัยฯ และ
ส านักงานประกันคุณภาพ
ฯ 

26,381,345 
(ข้อมูลผลการ
ด าเนินงานจาก

ส านักงานประกัน
คุณภาพฯ) 

27,908,972 
(ปีงบประมาณ 2561 
ณ สิ้นไตรมาส 2  มี
รายได้ทุนวิจัยจาก
แหล่งทุนภายนอก 

จ านวน    
12,453,344  บาท 
(ข้อมูลจากส านักงาน
ส่งเสริมการวิจยัฯ) 

27,581,696.20 
(ข้อมูลประมาณการ

จากส านักงาน
ส่งเสริมการวิจยัฯ) 

28,409,147.08 
(ข้อมูลประมาณการ

จากส านักงานส่งเสรมิ
การวิจัยฯ) 

 29,403,467.23 
(ข้อมูลประมาณการ

จากส านักงานส่งเสรมิ
การวิจัยฯ) 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  ผลรวมค่าเป้าหมายของ
ทุกหน่วยงาน 

29,819,829.96 35,764,969.00 28,658,385.00 28,897,273.00 29,852,641.80 

  คณะเกษตรศาสตร์ 1,777,404.08 7,581,705 4,550,000 4,000,000 4,200,000 
  คณะวิทยาศาสตร์ 3,816,791 8,469,542 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,528,000 2,654,400 3,787,120 3,926,476 4,072,799.80 
  คณะศลิปประยุกตฯ์ 0 700,000 770,000.00 847,000 931,700 
  คณะเภสัชศาสตร์ 4,536,500 3,264,500  

(ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 2 
เท่ากับ 3,264,500 

บาท) 

3,500,000 3,800,000 4,000,000 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 1,370,450 4,516,920 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 899,895 465,000  500,000 600,000 700,000 
  คณะศิลปศาสตร์ 861,100 236,400 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
  คณะบริหารศาสตร ์ 795,086 800,000 850,000 850,000 900,000 
  คณะนิติศาสตร์ 

 
1,000,000 246,000 

(ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 
๒) 

300,000 400,000 500,000 

  คณะรัฐศาสตร์ 3,447,000 4,000,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 
  อุทยานวิทยาศาสตร์ 

 
8,787,603.88 

(วิจัยรว่มกับภาคเอกชน) 
2,830,502 
(ประมาณการ) 

 

2,901,265 
(แนวโน้มลดลงเพราะ

กระทรวงวทิย์ฯ ก าหนด 
KPI ลดลง) 

2,973,797 3,048,142 
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มาตรการ  ๔.) การหารายได้จากการบริการวิชาการ 
 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. จัดหลักสูตร 
ฝึกอบรมระยะสั้น 

2. การให้บริการ 
วิชาการตามความต้องการ
ของหน่วยงานภายนอก 

3. การเป็นท่ีปรึกษา 
โครงการให้กับหน่วยงาน
ภายนอก 

(เดิม) 1.ร้อยละของรายได้จาก
การให้บริการวิชาการเมื่อ
เทียบกับรายได้ทั้งหมด 

10 10 15 15 20 

(ทบทวน
ใหม่) 

1.จ านวนเงินรายได้จาก
การให้บริการวิชาการ 
(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

59,000,000 59,000,000  70,000,000 70,000,000 71,000,000 

 ข้ อ มู ล จ า ก ส า นั ก ง า น
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

59,471,660 
(ผลการด าเนินงานจริง) 

59,471,660 
(ณ สิ้นไตรมาส 2 มี

จ านวน 
46,955,644 บาท  
ข้อมูลจากส านักงาน

ส่งเสริมบรหิาร
งานวิจัยฯ) 

63,000,000 
(ข้อมูลประมาณการ) 

63,000,000 
(ข้อมูลประมาณการ) 

66,150,000 
(ข้อมูลประมาณการ) 

  ผลรวมค่าเป้าหมายของ
ทุกหน่วยงาน 

59,225,916 50,543,354 70,044,720 70,602,520 70,553,020 

  คณะเกษตรศาสตร์ 877,783 400,000 2,600,000 1,300,000 800,000 
  คณะวิทยาศาสตร์ 

( โอลิมปิก ,  วมว. ,  YSC, 
ห้ อ ง เ รี ย น พิ เ ศ ษ , 
kidbright) 

23,710,306 23,000,000 23,000,000 23,000,000 23,000,000 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12,341,740 12,341,740 12,341,740 12,341,740 12,341,740 
  คณะศิลปประยุกต์ฯ 0 51,000 40,000 40,000 40,000 
  คณะเภสัชศาสตร์ 481,500 500,000 

(ยังไม่มีรายรับในช่วง 
700,000 900,000 1,000,000 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ไตรมาสที่ 2) 
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 0 1,350,000 500,000 500,000 500,000 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ ๒,๗๐๐,๐๐๐ 
  คณะศิลปศาสตร์ 14,065,586.85 2,788,114.29 10,000,000 10,000,000 10,000,000 
  คณะบริหารศาสตร์ 7,349,000 4,000,000 4,500,000 4,750,000 5,000,000 
  คณะนิติศาสตร์ 0 2,612,500 12,802,980 14,210,280 14,310,280 
  คณะรัฐศาสตร์ 400,000 800,000 800,000 800,000 800,000 
  ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
0 0 50,000 50,000 50,000 

  ส านักวิทยบริการ 0 0 10,000 10,500 11,000 
๑. การให้บริการของ 
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
๒.จัดตั้งศูนย์ทดสอบ 
มาตรฐานวิชาชีพ 
๓. การให้บริการของ 
หน่ วยทดสอบมาตรฐาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๔. การตรวจวิเคราะห์ 
มาตรฐาน 

 (เดิม) 2.รายได้ของศูนย์ทดสอบ 
และศูนย์เครื่องมือต่างๆ 

4,000,000 4,400,000 5,060,000 6,072,000 7,590,000 

(ทบทวน
ใหม่) 

2.รายได้ของศูนย์ทดสอบ 
และศูนย์เครื่องมือต่างๆ  
(ร่างค่าเป้าหมาย) 

4,000,000 4,400,000 
 

5,060,000 6,072,000 7,590,000 

 ข้อมูลจากศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์และประมาณ
การจากส านักงานบริหาร
วิจัยฯ 

4,000,000 
(ผลการด าเนินงาน) 

4,400,000 
(ประมาณการ) 

5,060,000 
(ประมาณการ) 

6,072,000 
(ประมาณการ) 

7,590,000 
(ประมาณการ) 

 ผลรวมค่าเป้าหมายของ
ทุกหน่วยงาน 

6,323,892.31 6,463,403.25 6,911,823.41 7,256,164.58 7,700,072.81 

 คณะเกษตรศาสตร์ 
- รายได้ จากการตรวจ
วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ บ ริ ก า ร
เครื่องมือของส านักงานไร่

90,000 95,000 120,000 150,000 150,000 



36 
  

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

ฝึกและห้องปฏิบัติ การ
กลาง คณะเกษตรศาสตร์ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์ 2,112,177.31 2,100,000 2,200,000 2,200,000 2,200,000 
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

-ศู น ย์ ท ด ส อ บ วั ส ดุ
วิศวกรรม) 
(ปีงบประมาณ 2561 รับ
จริง 
ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 2= 
478,830.00) 

1,112,765.00     1,168,403.25  
(ประมาณการรายรับ) 

    1,226,823.41      1,288,164.58      1,352,572.81  

  (1)ศูนย์วิเคราะห์น้ า   473,735.00 314,880.00    
  (2)ศูนย์ทดสอบวัสดุ   481,530.00 156,450.00    
  (3)ศูนย์มาตรฐานวิทยุ   157,500.00 7,500.00 

(รับจริงข้อมูล ณ สิ้น 
ไตรมาส 2 = 478,830 

บาท) 

   

  คณะศิลปประยุกต์ฯ 0 0 0 0 0 
  คณะเภสัชศาสตร์ 

-หน่วยวิเคราะห์คุณภาพ
น้ าดื่มและน้ าแข็ง 

908,950 900,000 
(ข้อมูล ณ ไตรมาสท่ี 2 

เท่ากับ 143,150 บาท) 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 0 0 0 0 0 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0 0 0 0 
  คณะศิลปศาสตร์ 0 0 0 0 0 
  คณะบริหารศาสตร์ 0 0 0 0 0 
  คณะนิติศาสตร์ 0 0 0 0 0 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  คณะรัฐศาสตร์ 0 0 0 0 0 
  ศู น ย์ เ ค รื่ อ ง มื อ

วิทยาศาสตร์ 
1,000,000 1,100,000 1,265,000 1,518,000 1,897,500 

  กองบริการการศึกษา 
- รายได้จากการให้บริการ
ข อ ง ห น่ ว ย ท ด ส อ บ
มาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

1. การหารายได้จาก 
การให้บริการทางการแพทย์ 

 (เดิม) 3.ร้อยละของรายได้สุทธิ
จากโรงพยาบาลที่เพ่ิมขึ้น
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

5 5 5 10 15 

 (ทบทวน
ใหม่) 

3.จ านวนเงินรายได้สุทธิ
จากโรงพยาบาล 
(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

19,800,000 23,800,000 25,800,000 49,500,000 58,500,000 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 
 

19,808,952 
(ข้อมูลรายรับจริง) 

23,860,740 
(ณ สิ้นไตรมาส 2 มีรายได้
จ านวน 11,329,201.45 

บาท) 

25,888,412 49,551,373 58,690,766 
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กลยุทธ์ที่ 2  เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร 
มาตรการ  1.) เพ่ิมรายได้จากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 
 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. การหารายได้จาก 
สนามกีฬา 

2. การหารายได้จาก 
โรงแรม 

3. การหารายได้จาก 
ศูนย์ประชุม อาคารเฉลิมพระ
เ กี ย ร ติ  7  ร อ บ  พ ร ะ
ชนมพรรษา 

4. การเพิ่มรายได้จาก 
ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ค ณ ะ  แ ล ะ
มหาวิทยาลัย (ผลผลิตท่ีมาจาก
การเรียนการสอน) 

5. การเพิ่มรายได้จาก 
ผ ล ผ ลิ ต ข อ ง ค ณ ะ  แ ล ะ
มหาวิทยาลัย  (สิ่ งของหรือ
ผลิตภัณฑ์ท่ีหน่วยงานผลิตเพื่อ
จ าหน่ายโดยเฉพาะ และมิ
ได้มาจากผลผลิตจากการเรียน
การสอน 

6. การเพิ่มรายได้จาก 
การเช่าพ้ืนท่ี 

7. การเพิ่มรายได้จาก 
การ ใช้ สิ ทธิ์ ใ นลิขสิ ทธิ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

(เดิม) 1.ร้ อยละรายได้ สุทธิ ที่
เพิ่มขึ้นจากการบริหาร
ท รั พ ย า ก ร  แ ล ะ ก า ร
ด าเนินงานด้านต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัย จากปีที่ผ่าน
มา 

2 3 4 5 6 

(ทบทวน
ใหม่) 

1.จ านวนเงินรายได้สุทธิ
จากการบริหารทรัพยากร 
และการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
จากปีท่ีผ่านมา 
(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

30,000,000 40,000,000 42,000,000 44,000,000 46,000,000 

 ข้อมูลผลการด าเนินงาน
จากกองคลัง และ
ประมาณการจากผลการ
ด าเนินงาน 

31,383,591 
(ข้อมูลทางบัญชี จาก

กองคลัง) 

32,325,098.73  
(ปี 2561 ณ สิ้นไตร

มาส 2 มีผลการ
ด าเนินงาน 

6,807,984 บาท) 

33,618,102.68 
(ประมาณการเพิ่มจาก
ปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 4) 

35,299,007.81 
(ประมาณการเพิ่มจากปี

ท่ีผ่านมา ร้อยละ 5) 
 

37,416,948.28 
(ประมาณการเพิ่มจาก
ปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 6) 

 ผลรวมทุกหน่วยงาน 47,313,888.71 47,023,450.00 48,363,600.00 48,310,100.00 49,125,900.00 
 คณะเกษตรศาสตร์ 

(จากการขายผลผลิตจาก
การเรียนการสอน) 
 

494,411       909,500 
 

      909,500 
 

      909,500 
 

      909,500 
 

 คณะเกษตรศาสตร์ 190,810.50 667,000  1,099,500 1,240,500 1,439,500 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

(จากการขายสิ่งของที่มิ
ได้มาจากการผลผลิตจาก
การเรียนการสอน) 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
(จากการขายผลผลิตจาก
การเรียนการสอน) 

0 0  40,000 50,000 80,000 

  คณะวิทยาศาสตร์ 
(จากการขายสิ่งของที่มิ
ได้มาจากการผลผลิตจาก
การเรียนการสอน) 

0 0  20,000 30,000 40,000 

 คณะวิทยาศาสตร์ 
(จากการเช่าพ้ืนท่ี) 

902,625 900,000 900,000 900,000 900,000 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0  0 0 0 
  คณะศิลปประยุกต์ฯ 0 0  30,000 30,000 30,000 
  คณะเภสัชศาสตร์ 

(จากการขายสิ่งของที่มิ
ได้มาจากการผลผลิตจาก
การเรียนการสอน) 
รายได้จากการจ าหน่ายยา
สมุนไพร 

81,600    
(มีรายรับจากเงินค้าง
ช าระของปีท่ีผ่านมา 
268,319.61 บาท 

รวมเป็นเงิน 
349,919.61 บาท) 

90,000   
(รายรับในช่วง 

ไตรมาสท่ี 2 เท่ากับ 
36,180 บาท 

90,000   90,000   90,000   

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 0 0  0 0 0 
  คณะพยาบาลศาสตร์ 0 0  0 0 0 
  คณะศิ ลปศาสตร์  ( ค่ า

สมัครสอบ,ค่าขายวารสาร) 
71,080 51,600 60,0000 65,000 70,000 

  คณะบริหารศาสตร์ 0 0  0 0 0 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  คณะนิติศาสตร์ 0 0  0 0 0 
  คณะรัฐศาสตร์ 0 0  30,000 40,000 46,000 
  ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 

(สนามกีฬา) 
250,100 6,250 

(ยอดจริง ข้อมูล ณ วันที ่4 
มิ.ย.61) 

250,000 300,000 350,000 

  ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
(ขายสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์
ที่มิได้มาจากผลผลิตจาก
การเรียนการสอน) 

139,556 100,000 
 

100,000 110,000 125,000 

  ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
(การอนุญาตให้ใช้พื้นที่) 

5,302,541.49 5,400,000 
 

๕,๖๐๐,๐๐๐ 5,8๐๐,๐๐๐ ๖,0๐๐,๐๐๐ 

  ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
( ก า ร ข า ย ลิ ข สิ ท ธิ์ ข อ ง
มหาวิทยาลัย+ค่าถ่ายภาพ
และชุดครุยฯ+ค่าจ าหน่าย
ดอกไม้+บัตรนักศึกษา+
เครื่องแบบนักศึกษา) 

3,730,000 3,500,000 
 

3,290,000 3,335,000 3,000,000 

  ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 
(ค่าบ ารุงหอพักนักศึกษา
และค่าบริการสวัสดิการ
นักศึกษา) (เพิ่มเติม) 

23,208,254.72 23,195,600 
  

23,195,600 23,195,600 23,195,600 

  โรงแรม 
 

12,737,230 12,000,000 
(ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 2) 

12,000,000 12,000,000 12,000,000 

  ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 
(การเช่าพ้ืนท่ี) 

107,200 100,000 100,000 100,000 100,000 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  ส านักวิทยบริการ  
(ค่าผลติสื่อโสตทัศน์) 

98,480 103,500 
 

          109,000            114,500  120,300 

  ส านักงานบริหารกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ที่ ๑     มีระบบการจัดสรรงบประมาณ  การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  

    และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ทางการเงิน   ๑) พัฒนาระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
มาตรการทางการเงิน 
1) ออกระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกับพันธกิจและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1.ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 80 80 85 85 90 
 
กลยุทธ์ทางการเงิน   ๒) พัฒนาระบบและกลไกการบริหารงบประมาณและการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
มาตรการทางการเงิน 
1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลทางการเงิน (UBUFMIS) เพ่ือการบริหารงบประมาณและการเงิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจในทางบริหารได้ 
๒) ปรับปรุงกลไกการบริหารงบประมาณ และการรักษาวินัยด้านงบประมาณและการคลัง 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 100 100 100 100 100 
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กลยุทธ์ทางการเงิน   3) พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณและการเงิน 
มาตรการทางการเงิน 
1)  ก าหนดนโยบายเร่งรัดการเบิกจ่าย เพ่ือก ากับและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

๑.ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 100 100 100 100 100 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
เป้าประสงค์ที่ ๑   การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ทางการเงิน   ๑) พัฒนาประสิทธิภาพการท างานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการท างาน 
มาตรการทางการเงิน 
1.  การจัดการส านักงานด้วยระบบส านักงานอัตโนมัติ (Office Automation) 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
๑. พัฒนาระบบ 
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และการประชุม
อิเล็กทรอนิกส ์
๒.พัฒนาระบบ 
การประชุมอเิล็กทรอนิกส ์
๓. รณรงค์การ 
สร้างจิตส านึกในการ
ประหยดัทรัพยากร
สิ้นเปลือง 
 

เดิม ร้อยละของค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน
ลดลงเมื่อเทียบกับการด าเนินงานใน
ปีที่ผ่านมา 

5 5 5 5 5 

(ทบทวน
ใหม่) 

จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน 
ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

0 -3,000,000 -5,500,000 -6,500,000 -6,500,000 

 ผลรวมค่าเป้าหมายของทุก
หน่วยงาน 

0 -8,709,166.22 -5,831,357.69 -6,742,018.26 -6,557,901.95 

 คณะเกษตรศาสตร ์ 2,982,900 
(ฐานคิด) 

2,833,755 
(-149,000) 

2,692,067.25 
(-141,600.00) 

2,557,463.89 
(-134,600.00) 

2,429,590.69 
(-124,800.00) 

 คณะวิทยาศาสตร ์ -9,475.91 -50,000 -75,000 -100,000 -100,000 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
๔. ก าหนด 
มาตรการในการควบคมุ 
การบริหารวัสดุสิ้นเปลือง
การรวมศูนย์รถยนต ์
๕. การรวมศูนย ์
เครื่องพิมพ์ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร ์   36,529,746.13  
 (-50,000) 

       36,479,746  
 (-50,000) 

36,429,746 
(-50,000)  

36,379,746 
(-50,000) 

36,329,746 
(-50,000) 

  คณะศลิปประยุกตฯ์ 0 0 -12,000 -12,000 -12,000 
  คณะเภสัชศาสตร ์ 9,692,423.30 

(ฐานคิด) 
-150,000 -420,000 -400,000 -400,000 

  วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 28,993,691 
(ปี 59 

=30,485,960.05) 
(-1,492,269.05) 

27,544,007 
(-1,449,684) 

26,166,807 
(-1,377,200) 

24,858,466 
(-1,308,341) 

23,615,543 
(-1,242,923) 

 

  คณะพยาบาลศาสตร ์ 10,617,041.91 
(เริ่มด าเนินการปี 60) 

10,610,000 
(-7,042) 

10,510,000 
(-100,000) 

10,410,000 
(-100,000) 

10,310,000 
(-100,000) 

  คณะศลิปศาสตร ์ 13,662,188.76 
ลดลงร้อยละ 95.03 

(-714,574.12) 

12,979,079.33 
ลงลงร้อยละ 5 

(-683,109.43) 

12,330,125.37 
(-648,953.96) 

11,713,619.11 
(-616,506.26) 

11,127,938.16 
(-585,680.95) 

  คณะบริหารศาสตร ์ 0 -400,000 -500,000 -600,000 -700,000 
  คณะนติิศาสตร ์

 
5,878,828 

(-1,230,594.45) 
2559 = 

4,648,233.55 

4,500,000 
(ประมาณการข้อมูล ณ สิ้น

ไตรมาส 2) 
(-1,378,828) 

5,305,642.27 
(+805,642.27) 

5,040,360.16 
(-265,282) 

4,788,342.15 
(-252,018) 

  คณะรัฐศาสตร ์ 0 -800 -2,200 -1,500 -1,200 
  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

 
3,233,454 

(ฐานคิด) 
3,316,100 
(+82,646) 

3,150,295 
(-165,805) 

2,992,780 
(-157,515) 

2,843,141 
(-149,639) 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
 

  ส านักวิทยบริการ 
 

1,723,120.85 
(ฐานคิด) 

-87,611 -82,400 -85,600 -74,000 

  ส านักทรัพยส์ินฯ 
 

6,544,901.79 5,538,500.00 
(-1,006,401.79) 

5,530,000 
(-8,500) 

5,520,000 
(-10,000) 

5,510,000 
(-10,000) 

  ส านักงานอธิการบด ี 0 -3,214,044 -3,053,341 -2,900,674 -2,755,641 
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กลยุทธ์ทางการเงิน   ๒) สร้างกระบวนการประหยัดทรัพยากร 
มาตรการทางการเงิน 
1.  ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
3.  ชะลอการเปิดหลักสูตรที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามแผนการรับ 
 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. การรวม 
ศูนย์ทรัพยากร
บุคคล 

2. การปิด 
หลักสตูรที่รับ
นักศึกษาไม่ได้ตาม
แผนการรับ 

3. การปรับ 
โครงสร้างองค์กร 

เดิม ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรปีที่
ผ่านมา  
 

5 5 5 5 5 

 (ทบทวน
ใหม่) 

จ า น ว น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ด้ า น
บุคลากรที่ลดลงจากปีที่
ผ่านมา(ร่าง) ค่าเป้าหมาย 

0 0 0 -50,000 -4,500,000 

  ข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
จากกองคลัง(เงินรายได้) 

199,119,241.66 
ค่าใช้จ่ายจริงเพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการค านวณ 

9,955,962 
(ลดลงร้อยละ 5 จากผล
การด าเนินงานปี 2560) 

9,458,163 
(ลดลงร้อยละ 5 จากผล
การด าเนินงานปี 2561) 

8,985,255 
(ลดลงร้อยละ 5 จาก
ผลการด าเนินงานปี 

2562) 

8,535,993 
(ลดลงร้อยละ 5 จากผล
การด าเนินงานปี 2563) 

  ผลรวมค่าเป้าหมายของทุก
หน่วยงาน 

0 -1,440,442.37 7,393,139.17 -53,880.00 -4,697,096.00 

  คณะเกษตรศาสตร์ -2,160,000 -79,200 -158,400 -237,600 -316,800 
  คณะวิทยาศาสตร์ 870,978.97 -200,000 -240,000 -240,000 -240,000 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0 0 0 0 0 
  คณะศิลปประยุกต์ฯ 0 -80,000 -1,099,920 0 0 
  คณะเภสัชศาสตร์ 6,891,403.75 

(ฐานคิด) 
 

8,523,700 
(ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน

ในช่วงไตรมาสท่ี 2 
เท่ากับ 2,866,720 

บาท ท้ังนี้ ไม่รวม
เงินเดือน/ค่าจ้าง

ประจ า/ค่าจ้างชั่วคราว
เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เนื่องจากไม่มีข้อมูลการ

เบิกจ่ายท่ีคณะ) 
(+1,632,296.25) 

 

8,373,700 
(ลดลงร้อยละ 1.76 จาก

ผลการด าเนินงานปี 
2561) 

(-150,000) 

8,123,700.00 
(ลดลงร้อยละ 2.99 จาก

ผลการด าเนินงานปี 
2562) 

(-250,000) 

7,873,700.00 
(ลดลงร้อยละ 3.09 จากผล
การด าเนินงานปี 2563) 

(-250,000) 

  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 33,682,439 
(ฐานคิด) 

34,253,473 
(+571,034) 

35,623,612 
(+ 1,370,139) 

37,048,557 
(+1,424,945) 

35,530,499 
(-1,518,058) 

  คณะพยาบาลศาสตร์ 9,994,713.64 
(ฐานคิด) 

12,000,000 
(+2,005,286) 

13,500,000 
(+1,500,000) 

14,500,000 
(+1,000,000) 

14,000,000 
(-500,000) 

  คณะศิลปศาสตร์ 17,772,431.98 
(ฐานคิด) 

17,436,923.49 
(-335,508.49) 

18,483,329.26 
(+1,046,405.77) 

19,222,662.43 
(+739,333) 

19,991,568.93 
(+768,906) 

  คณะบริหารศาสตร์ 0 -100,000 -150,000 -200,000 -250,000 
  คณะนิติศาสตร์ 12,941,606.52 

(ปี 59 = 12,595,546) 
(+346,060.52) 

5,896,560 
(ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 2) 
(ประมาณการไตรมาส 4 

= 10,058,600) 
(-2,883,006.52) 

18,750,180 
(+8,691,580.00) 

19,663,740 
(+913,560) 

20,927,940 
(+1,264,200) 
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  คณะรัฐศาสตร์ 0 -450,000 -360,000 -780,000 -840,000 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
2560 2561 2562 2563 2564 

  ส า นั กคอมพิ ว เ ตอร์ แ ล ะ
เครือข่าย 

+225,908 
 

+237,203 +249,203 
 

+261,063 +274,592 

  ส านักวิทยบริการ 
 

15,028,320 
(ฐานคิด) 

 

15,856,466.40 
(ข้อมูล ณ สิ้นไตรมาส 

2) 
(+828,146) 

14,787,840 
(-1,068,625.6) 

 

14,228,040 
(-559,800) 

13,157,216 
(-1,070,824) 

  ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 8,953,199.61 
(ฐานคิด) 

-231,699.61 0 0 0 

  ส านักงานอธิการบดี 47,099,866.78 
(ฐานคิด) 

-2,354,993 -2,237,243 -2,125,381 -2,019,112 

 
มาตรการทางการเงิน  4. ก าหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานและควบคุมค่าสาธารณูปโภค 
 

โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. รณรงค์การสรา้งจิตส านึก
ในการประหยัดพลังงานและ
ใช้สาธารณูปโภคอย่างคุม้ค่า 
2. ก าหนดมาตรการในการ
ควบคุม ค่าสาธารณปูโภค 
3. รณรงค์ใช้ระบบ Solar 
cell และพลังงานทดแทน 
4. การเปลี่ยนหลอดไฟจาก
หลอดฟลูออเรสเซนตเ์ป็น
แบบ LED 

เดิม ร้อยละของหน่วยการใช้
พลังงานไฟฟ้าท่ีลดลง เมื่อ
เทียบกับปีที่ผ่านมา 

2 2 2 2 2 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
5. การเปลี่ยนเครื่องปรับ 
อากาศเป็น Inverter 

 
 
 

(ทบทวน
ใหม่) 

จ านวนค่าใช้จ่ายด้านค่าไฟฟ้า
ที่ลดลงเมื่อเทียบปีงบประมาณ
ที่ผ่านมา (บาท) (ร่าง) ค่า
เป้าหมาย 

0 0 -1,000,000 -1,000,000 -1,000,000 
 
 

  ผลรวมค่าเป้าหมายของทุก
หน่วยงาน 

-949,136.37 -48,071.00 -3,286,966.89 -1,171,295.46 -1,873,816.56 

  คณะเกษตรศาสตร ์ 267,279.95 -14,610.50 -29,074.89 -28,784.14 -28,496.30 

  คณะเภสัชศาสตร ์ -116,812.01 178,827.83 - 257,773.90 - 30,369.81 -29,762.42 
  คณะนติิศาสตร ์ -110,808.62 112,469.36 -3,121.91 -16,000.00 -15,680.00 
  คณะบริหารศาสตร ์ 97,352.55 -16,000 -16,000.00 - 16,000.00 -16,000.00 
  คณะพยาบาลศาสตร ์ 138,657.18 172,237.69 -855,233.67 0 0 

  คณะรัฐศาสตร ์ 223,284.78 77,063.97 -182,048.15 -50,000.00 -50,000.00 
  คณะวิทยาศาสตร ์ -616,669.45 647,768.25 -100,000.00 -100,000.00 -100,000.00 
  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ -441,246.32 58,436.81 -114,954.16 - 27,835.51 -27,557.14 
  คณะศิลปประยุกต์และฯ 279,440.98 45,333.01 -21,888.26 -20,793.00 -19,754.00 
  คณะศลิปศาสตร ์ -1,277,994.25 530,699.65 - - - 
  วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ

สาธารณสุข 
-372,413.82 550,553.29 -932,913.67 -64,273.59 -62,988.12 

  ส่วนกลางมหาวิทยาลัย 2,167,985.72 -2,398,387.73 -774,147.75 -735,440.3582 -698,668.3403 
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โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

2560 2561 2562 2563 2564 
  ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
32,990.38 27,504.43 -30,000.00 -30,000.00 -30,000.00 

  ส านักบริหารทรัพยส์ินและสิทธิ
ประโยชน ์

-331,464.08 23,708.36 -130,499.05 -51,799.00 -50,763.00 

  ส านักวิทยบริการ -558,692.11 40,976.36 160,689.10 0 0 
  สถานปฏิบัติการโรงแรมและ

การท่องเที่ยว 
-292,627.47 -66,593.91 - - - 

  โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย -37,399.78 - 18,057.87 - - - 
 
 

ทั้งนี้   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจักใช้เป็น 
แนวทางในการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป  ดังมีรายละเอียดสรุปดังนี้ 
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ตารางสรุปนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

 
 

 ปี 2562  ปี 2563  ปี 2564  ปี 2565

   50.00

1 ด้านการผลิตบัณฑิต     65.00    70.43    67.47    70.00    68.00    66.00    64.00
1.1 งบบคุลากรและค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกับบคุลากร     30.00    52.61    57.85  ไม่เกิน    50.00    48.00    46.00    44.00
1.2 งบเพื่อการพัฒนานกัศึกษาและจดัการศึกษา     20.00      8.74      9.61  ไม่น้อยกว่า    20.00    20.00    20.00    20.00
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภณัฑ์และส่ิงก่อสร้าง     15.00      9.08
2 ด้านพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย       8.50      3.93      4.32  ไม่น้อยกว่า      8.00      8.50      9.50    10.00
3 ด้านให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี     13.00      7.44      8.18  ไม่น้อยกว่า      8.00      9.00    10.00    11.00
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรม
      0.50      0.71      0.78      0.50      0.50      0.50      0.50

5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการ     10.00    13.72    15.09  ไม่เกิน    10.00    10.00    10.00    10.00
6 ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์       1.50      1.50      1.65      1.50      1.50      1.50      1.50
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร
      1.50      2.29      2.52      2.00      2.50      2.50      3.00

  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00

 ค่าเฉล่ีย
ปี 2561 

(หักงบ
ลงทุน)

รวม

 ค่าเฉล่ีย
ปี 2561

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  นโยบาย
การจัดสรร
งบประมาณ

(เดิม)
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ทาง 
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และให้ความเห็นชอบนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม ให้มหาวิทยาลัยใช้ค่าเป้าหมายที่เป็นอัตราส่วนร้อยละในตัวชี้วัด
ต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑
และน าอัตราส่วนร้อยละดังกล่าวไปค านวณเป็นจ านวนเงินเพื่อเป็นค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด และให้
มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะในการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละคณะร่วมกับ 
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 

  ๓.๔  รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
       กรณีหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ณ ไตรมาสที่ ๒ 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) และมอบคณะ/วิทยาลัย/-
ส านัก ที่มีผลการเบิกจ่ายไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่รั ฐบาลก าหนด ซึ่ งมี  ๗ หน่วยงาน ประกอบด้วย                                           
คณะเกษตรศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์                                                              
ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และหน่วยงานกลาง จัดท าแผนการเบิกจ่ายโครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่า
ร้อยละ ๒๐ นั้น 
   ในการนี้  หลังจากสิ้นสุดการเบิกจ่าย ณ ไตรมาสที่ ๒ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑) มหาวิทยาลัยได้มีการ
ติดตามและเร่งรัดให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นระยะๆ  และจากตรวจสอบผลการเบิกจ่ายจาก
ระบบ UBUFMIS ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น ๕๘๐,๕๕๐,๒๑๗.๒๙ บาท 
จากงบประมาณทั้งสิ้น ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๒๕  ค่าเป้าหมายสิ้นไตรมาสที่  ๓                    
ร้อยละ ๗๔.๒๙ ซ่ึงต่ ากวา่เป้าหมายท่ีก าหนดร้อยละ ๑๓.๐๔ โดยแยกตามคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
           คณะ/วิทยาลัย...



๕๒ 
  

ที่ 
คณะ/วิทยาลัย/

ส านัก 

งบประจ า ร้อยละ
เบกิจ่าย 

งบลงทนุ ร้อยละ
เบกิจ่าย 

รวม ร้อยละ
เบกิจ่าย 

แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

๑. เกษตรศาสตร์ 
 ๑๔,๙๓๕,๗๐๐         

๑๓,๓๓๑,๑๙๓  
    ๘๙.๒๖  

                  -                -    
       

๑๔,๙๓๕,๗๐๐  
       

๑๓,๓๓๑,๑๙๓  
๘๙.๒๖ 

๒. นิติศาสตร์ 
 

๔๕๕,๐๐๐ 
 

๔๕๕,๐๐๐ 
 

๑๐๐.๐๐ ๓๔๓,๕๐๐ ๓๔๓,๕๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
 

๗๙๘,๕๐๐ 
 

๗๙๘,๕๐๐ 
 

๑๐๐.๐๐ 

๓. บริหารศาสตร ์         ๓,๖๘๘,๔๐๐          ๓,๕๑๒,๘๕๐  
    

 ๙๕.๒๔          ๑,๖๔๖,๙๐๐          ๑,๖๓๗,๑๐๐  
     
๙๙.๔๐          ๕,๓๓๕,๓๐๐          ๕,๑๔๙,๙๕๐  ๙๖.๕๓ 

๔. พยาบาลศาสตร์ 
       

๑๕,๙๐๙,๘๐๐  
       

๑๕,๙๐๙,๘๐๐  
  ๑๐๐.๐๐  

                  -                -    
       

๑๕,๙๐๙,๘๐๐  
       

๑๕,๙๐๙,๘๐๐  
๑๐๐.๐๐ 

๕. เภสัชศาสตร์ 
       

๑๐,๒๗๔,๘๙๕  
        ๙,๗๑๘,๑๖๘      ๙๔.๕๘  

                  -                -    
       

๑๐,๒๗๔,๘๙๕  
        ๙,๗๑๘,๑๖๘  ๙๔.๕๘ 

๖. รัฐศาสตร ์
        

 ๑,๓๖๕,๑๐๐  
      

   ๑,๓๖๕,๑๐๐  
  

 ๑๐๐.๐๐             ๘๖๑,๖๐๐             ๘๕๐,๙๖๐  ๙๘.๗๗  
         

๒,๒๒๖,๗๐๐  
        

 ๒,๒๑๖,๐๖๐  
 

๙๙.๕๒ 

๗. ว.แพทย์ฯ 
        

๕๔,๔๐๖,๘๐๐  
        

๔๐,๖๒๘,๗๒๙  
    

 ๗๔.๖๘  
       
๘๔,๕๙๔,๖๐๐  

       
๖๗,๗๒๙,๕๙๘  

     
๘๐.๐๖  

     
๑๓๙,๐๐๑,๔๐๐  

     
๑๐๘,๓๕๘,๓๒๗  

 
๗๗.๙๕ 

๘. วิทยาศาสตร ์
       

 ๑๘,๙๔๐,๘๐๐  
        

๑๔,๓๗๓,๓๒๑  
   

  ๗๕.๘๙  
       
๑๙,๘๐๐,๐๐๐    ๐ 

        
๓๘,๗๔๐,๘๐๐  

      
  ๑๔,๓๗๓,๓๒๑  

 
๓๗.๑๐ 

๙. วิศวกรรมศาสตร์ 
       

 ๑๑,๐๒๔,๐๕๒  
         

๙,๔๘๔,๘๗๖  
     

๘๖.๐๔                    -                -    
       

๑๑,๐๒๔,๐๕๒  
       

 ๙,๔๘๔,๘๗๖  
 

๘๖.๐๔ 

๑๐. ศิลปประยุกต์ฯ 
         

๑,๖๑๒,๓๐๐  
       

  ๑,๖๑๒,๓๐๐  
   

๑๐๐.๐๐  
      
      ๙๑๔,๐๐๐  

          
  ๓๔๒,๓๗๖  

     
๓๗.๔๖  

      
   ๒,๕๒๖,๓๐๐  

       
  ๑,๙๕๔,๖๗๖  

 
๗๗.๓๗ 

๑๑. ศิลปศาสตร์ 
       

  ๓,๘๘๑,๒๐๐  
        

 ๓,๕๕๕,๗๑๐  
     

๙๑.๖๑                    -                -    
         

๓,๘๘๑,๒๐๐  
       

  ๓,๕๕๕,๗๑๐  
 

๙๑.๖๑ 

๑๒. 
ส านักคอมพิวเตอร์
ฯ 

       
  ๕,๙๒๗,๑๐๐  

       
  ๕,๖๕๘,๕๗๓  

    
 ๙๕.๔๗  

       
๑๔,๖๒๑,๓๐๐          ๖,๐๙๑,๙๓๐  

     
๔๑.๖๖  

     
   ๒๐,๕๔๘,๔๐๐  

  
      ๑๑,๗๕๐,๕๐๓  

 
๕๗.๑๘ 

๑๓. ส านักทรัพย์สิน 
        

     ๗๕,๕๐๐  
       

      ๗๕,๕๐๐  
   

๑๐๐.๐๐                -    
      

       ๗๕,๕๐๐  
     

        ๗๕,๕๐๐  
 

๑๐๐.๐๐ 

๑๔. ส านักวิทยบริการ 
 

        ๔,๓๙๐,๘๕๐  
     

    ๓,๘๔๙,๕๒๒  
    

 ๘๗.๖๗                -    
         

๔,๓๙๐,๘๕๐  
    

     ๓,๘๔๙,๕๒๒  
 

๘๗.๖๗ 

๑๕. หน่วยงานกลาง 
     

๕๘๔,๐๖๑,๐๐๓  
     

๓๔๗,๑๒๔,๕๑๐  
    

 ๕๙.๔๓  
       
๙๔,๑๗๔,๔๐๐  

       
๓๒,๘๙๙,๖๐๐  

     
๓๔.๙๓  

     
๖๗๘,๒๓๕,๔๐๓  

     
๓๘๐,๐๒๔,๑๑๐  

 
๕๖.๐๓ 

  รวม  ๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐   ๔๗๐,๖๕๕,๑๕๓     ๖๔.๓๙   ๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐   ๑๐๙,๘๙๕,๐๖๕  
     
๕๐.๖๕   ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐   ๕๘๐,๕๕๐,๒๑๗  ๖๑.๒๕ 

  โดยสรุปผลการเบิกจ่ายของ ๗ หน่วยงาน ได้ดังนี้ 

หน่วยงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ (เป้าหมายการเบิกจา่ยรอ้ยละ ๕๒.๒๙) ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ (ค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรอ้ยละ ๗๔.๒๙) 

ร้อยละผลการเบิกจ่าย ผลต่างร้อยละการเบิกจ่าย
จากค่าเป้าหมาย 

ร้อยละผลการเบิกจ่าย ผลต่างร้อยละการเบิกจ่ายจากค่า
เป้าหมาย  

๑. คณะเกษตรศาสตร์ ๔๗.๗๖ -๔.๕๓ ๘๙.๒๖ ๑๔.๙๗ 

๒. คณะบริหารศาสตร์ ๔๖.๙๑ -๕.๓๘ ๙๖.๕๓ ๒๒.๒๔ 

๓. คณะรัฐศาสตร์ ๔๗.๖๑ -๔.๖๘ ๙๙.๕๒ ๒๕.๒๓ 

๔. คณะวิทยาศาสตร์ ๒๕.๕๙ -๒๖.๗๐ ๓๗.๑๐ -๓๗.๑๙ 

๕. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๔๖.๐๖ -๖.๒๓ ๘๖.๐๔ ๑๑.๗๕ 

๖. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ ๑๖.๙๕ -๓๕.๓๔ ๕๗.๑๘ -๑๗.๑๑ 



๕๓ 
  

หน่วยงาน ณ ไตรมาสที่ ๒ (เป้าหมายการเบิกจา่ยรอ้ยละ ๕๒.๒๙) ณ วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๖๑ (ค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายรอ้ยละ ๗๔.๒๙) 

ร้อยละผลการเบิกจ่าย ผลต่างร้อยละการเบิกจ่าย
จากค่าเป้าหมาย 

ร้อยละผลการเบิกจ่าย ผลต่างร้อยละการเบิกจ่ายจากค่า
เป้าหมาย  

๗. หน่วยงานกลาง ๓๔.๓๑ -๑๗.๙๘ ๕๖.๐๓ -๑๘.๒๖ 

  ทั้งนี้ ในภาพรวม ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ มี ๓ หน่วยงาน ที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด คือ คณะวิทยาศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ และหน่วยงานกลาง ส าหรับหน่วยงานกลางที่เบิกจ่ายต่ ากว่า
เป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตั้งงบประมาณของงบบุคลากร งบเงินอุดหนุนส าหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร 
และค่าสาธารณูปโภคไว้ที่หน่วยงานกลางทั้งหมด นอกจากนั้น ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นผลมางบ
ลงทุนที่เบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งมีท้ังหมด ๔ หน่วยงาน  

โดยหน่วยงานต่างๆ ได้จัดท าแผนการเบิกจ่าย ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ๑. คณะศิลปประยุกต์ฯ...



๕๔ 
  

๑. คณะศิลปประยุกต์ฯ  จ านวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๓๔,๐๐๐ บาท   

ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

๑ กี่ทอผ้าส าหรับการเรียนการสอน ๑๐ 
ชุด 

๒๖๗,๐๐๐ อยู่ระหว่างตรวจรับ  ภายในวันที่ 
๓๑ ก.ค. 

๖๑ 

     ผู้ขายส่งมอบของ
ล่ าช้ า และมี พัสดุ
ช ารุด   

 แจ้ ง เ รี ยกค่ าปรั บ
พร้อมแจ้งให้ส่งมอบ
พั ส ดุ ใ ห้ ค ร บ ถ้ ว น
ถูกต้อง 

๒ ชุดเครื่องมืออเนกประสงค์ Power ๘ 
Pro ๑๐ ชุด 

๒๖๗,๐๐๐ รอเบิกจ่าย  ภายในวันที่
๑๐ ก.ค. 

๖๑ 

  ง า น พั ส ดุ ไ ด้
ประสานการจัดซื้อ
กั บ ผู้ ข า ย ร า ย ที่
ได้รับเสนอใบเสนอ
ราคา ผลปรากฏว่า
ผู้ ขายไม่มี เครดิต
ให้กับส่วนราชการ 
คณะจึ ง ได้ สื บหา
ผู้ขายรายอ่ืนพร้อม
ขอการเครดิตกับ
ผู้ขายและผู้ขายตก
ลงให้เครดิต ทั้งนี้

 



๕๕ 
  

ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

ได้ลงนามข้อตกลง
ซื้อขาย ในวันที่ ๒๐ 
มี.ค. ๖๑ ก าหนดส่ง
มอบ ๖๐ วัน สิ้นสุด
วันที่ ๑๙ พ.ค. ๖๑ 
ผู้ ข า ย ไ ด้ ส่ ง มอบ
ครุภัณฑ์วันที่  ๑๕ 
พ.ค.  ๖๑ และได้
ตรวจรับเรียบร้อย
แล้ว ขณะนี้เอกสาร
อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ส่ ง
เ บิ ก จ่ า ย ที่ ง า น
การเงินของคณะ
เพ่ือส่งต่อไปยังกอง
คลังมหาวิทยาลัย
ต่อไป 

 

 



๕๖ 
  

๒. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จ านวน ๒ รายการ วงเงิน ๘,๓๒๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

๑ ระบบเครือข่ายหลักมหาวิทยาลัยเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการข่ายเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ๑ ชุด 

๖,๔๒๐,๐๐๐ รอเบิกจ่าย  ภายในวันที่ 
๓๐ มิ.ย. 

๖๑ 

      ๑. ผู้รับจ้างส่งมอบ
ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน
ตามสัญญา วันที่ ๒๕ 
เม.ย. ๖๑ และส่ง
มอบงานแล้วเสร็จ
วันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๑ 
๒. คณะกรรมการได้
ตรวจรับมอบงาน 
วันที่ ๔ มิ.ย. ๖๑ 
๓. พัสดุเสนอ ผู้ช่วย
อธิการบดีฯ ลงนาม
อนุมัติการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับจ้าง วันที่ 
๒๒ มิ.ย. ๖๑ 
๔. ส านัก
คอมพิวเตอร์ฯ ท า
เรื่องเบิกจ่ายให้ผู้รับ

ตรวจสอบความถูก
ต้ อ ง ข อ ง ก า ร คิ ด
ค่าปรับ เพ่ือให้เกิด
ความถูกต้องตาม
ระเบียบพัสดุ คาด
ว่ า จ ะ แ ล้ ว เ ส ร็ จ
ภ า ย ใ น วั นที่  ๒ ๗ 
มิ.ย. ๖๑ 



๕๗ 
  

ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

จ้างวันที่ ๒๕ มิ.ย. 
๖๑ 
๕. เกิดความล่าช้าใน
ขั้นตอนการเบิกจ่าย
เนื่องจากการคิด
ค่าปรับจากบริษัทมี
ความคาดเคลื่อน 

๒ ระบบบริการนักศึกษาแบบ One Stop 
Service ๑ ชุด 

๑,๙๐๐,๐๐๐ เนื่องจากตามสัญญา
ก าหนดจ่ายเงินเป็น

งวดๆ จ านวน ๓ งวด 
โดยงวดที่ ๑ ได้

ด าเนินการเบิกจ่าย
แล้ว จ านวน 

๔๗๕,๐๐๐ บาท 
คงเหลือ งวดที่ ๒ 
วงเงิน ๗๖๐,๐๐๐ 
ก าหนดเบิกจ่ายใน

วันที่ ๒๖ ต.ค. 

งวดที่ ๒ 
ภายในเดือน
ก.ค. ๖๑ 
งวดที่ ๓ 
ภายในเดือน 
พ.ย. ๖๑ 

๓๑ มี.ค. 
๖๑ 

๒๕ มี.ค. 
๖๒ 

๑. การด าเนินการ
จัดหาล่าช้า 
เนื่องจากเป็นระบบที่
ต้องใช้งานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ 
จ านวนมาก เช่น งาน
ทะเบียนนักศึกษา 
งานกิจการนักศึกษา 
ส านักทรัพย์สินฯ 
ส านักวิทยบริการ 
และส านัก

ประสานผู้รับจ้างให้
ส่งงาน งวดที่ ๒ 
ภายในเดือนก.ค. 
๖๑ จ านวนเงิน 
๗๖๐,๐๐๐ บาท 
และงวดที่ ๓ 
ภายในเดือนพ.ย. 
๖๑ จ านวน 
๖๖๕,๐๐๐ บาท 



๕๘ 
  

ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

๒๕๖๑ และงวดที่ ๓ 
วงเงิน ๖๖๕,๐๐๐ 

บาท ก าหนดเบิกจ่าย
ในวันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๑   

คอมพิวเตอร์ฯ ท าให้
ขั้นตอนการก าหนด 
TOR ใช้ระยะเวลา
นาน มีการประชุม
หารือเพ่ือท าข้อสรุป
หลายครั้ง 
๒. คณะกรรมการ
ก าหนด TOR ได้
ก าหนดระยะเวลาส่ง
มอบงานเป็นเวลา 
๑๒ เดือน 
๓. เนื่องจากเป็นการ
พัฒนาระบบเพ่ิมจาก
ระบบทะเบียน
นักศึกษาเดิม ท าให้
ต้องจ้างผู้พัฒนาราย
เดิม 

 



๕๙ 
  

๓. ส่วนกลาง (ส านักงานอธิการบดี) จ านวน ๑๑ รายการ วงเงิน ๕๙,๕๙๕,๑๔๔ บาท 

 ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค  แนวทางการ
แก้ไข 

๑ กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง
กราดชนิดฟิลด์อิมิสชั่น (Field 
Emission Scanning Electron 
Microscope, 

๑๙,๗๙๕,๐๐๐  รอส่งมอบของ ซึ่งก าหนดส่ง
มอบภายใน ๑๕๐ วัน โดย
บริษัทจะติดตั้งในวันที่ ๑-
๓๐ ก.ค. ๖๑ และจะตรวจ

รับภายในวันที่ ๓๑ ก.ค. ๖๑ 

ภายใน
วันที่ ๗ 
ส.ค. ๖๑ 

 ๓ ก.พ. ๖๑ ๑ ส.ค. ๖๑    

๒ ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor)  ๑ 
เครื่อง 

๑,๙๘๖,๐๐๐ รอเบิกจ่าย ภายใน
วันที่ ๒๙ 
มิ.ย. ๖๑ 

๒๖ ก.พ. ๖๑ ๒๗ พ.ค. ๖๑ บริษัทตัวแทน
จ าหน่ายได้ส่ง
มอบครุภัณฑ์
ล่าช้ากว่าสัญญา
ก าหนด 
เนื่องจากบริษัท
ผู้ผลผลิตใน
ต่างประเทศต้อง
ใช้ระยะ
เวลานานในการ
ผลิตและขนส่ง
ครุภัณฑ์มายัง

 



๖๐ 
  

 ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค  แนวทางการ
แก้ไข 

ประเทศไทย 
และบริษัท
ตัวแทนจ าหน่าย
ได้ด าเนินการ
ตรวจรับแล้ว
เมื่อวันที่ ๒๑ 
มิ.ย. ๖๑ 

๓ เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลท 
(Absorbance, Fluorescence, 
Luminescence, BRET และ FRET) ๑ 
เครื่อง 

๒,๔๓๑,๐๐๐ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ 
มิ.ย. ๖๑ 

     

๔ ก่อสร้างรั้วรอบมหาวิทยาลัย ความยาว 
๒ กม. ๑ รายการ (ก าหนดจ่ายเงิน
จ านวน ๔ งวด) 

๑,๖๒๓,๒๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง 

 ภายใน
วันที่ ๔ 
ส.ค. ๖๑ 

 

๓๐ ม.ค. ๖๑ ๒๙ พ.ค. ๖๑  ผู้รับจ้าง
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน  

เร่งให้ผู้รับจ้าง
ด า เ นิ น ก า ร
ก่อสร้างในเนื้อ
งานแต่ละงวด
งานในสัญญา 



๖๑ 
  

 ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค  แนวทางการ
แก้ไข 

๕ ปรับปรุ งระบบจ่ายน้ าประปากลุ่ ม
อาคารที่พักบุคลากร และกลุ่มอาคาร
หอพักนักศึกษา   ๑ รายการ (ก าหนด
จ่ายเงินจ านวน ๓ งวด) 

๑,๗๑๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างเบิกจ่าย ภายใน
วันที่ ๑๐ 
ก.ค. ๖๑ 

 ๒๘ มี.ค. ๖๑  ๒๕ มิ.ย. ๖๑   

๖ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
มหาวิทยาลัย  ๑ รายการ (ก าหนด
จ่ายเงินจ านวน ๓ งวด) 

๑,๔๘๘,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง  

ภายใน
วันที่ ๒๖ 
ก.ค. ๖๑ 

 ๒๘ เม.ย. ๖๑  ๒๖ ก.ค. ๖๑ ผู้รับจ้างขอ
เบิกจ่ายงวด
เดียว   

เร่งรัด
ด าเนินการ
ก่อสร้างให้
เป็นไปตาม
สัญญา 

๗ ปรับปรุงอาคาร ระบบประกอบอาคาร 
และบริเวณโดยรอบกลุ่มอาคารคณะ
วิ ช า ด้ า น วิ ท ย าศ าสตร์ สุ ขภ าพ  ๑ 
รายการ 

๘๐๔,๓๐๐ เบิกจ่ายแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ 
มิ.ย. ๖๑ 

     

๘ ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ 
พระชนมพรรษา ๑ รายการ (ก าหนด
จ่ายเงินจ านวน ๖ งวด) 

๗,๔๕๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง  

 ภายใน
วันที่ ๓ 
ก.ย.๖๑
และเป็น

 ๗ พ.ค. ๖๑  ๒ พ.ย. ๖๑ มีการปรับแก้ไข
เนื้องาน 

เร่งรัด
ด าเนินการ
ก่อสร้างให้



๖๒ 
  

 ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค  แนวทางการ
แก้ไข 

ตามงวด
งานที่

ก าหนด
ตามสัญญา    

เป็นไปตาม
สัญญา 

๙ ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม ๑ 
รายการ (ก าหนดจ่ายเงินจ านวน ๙ 
งวด) 

๑๖,๖๒๐,๐๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ภายใน
วันที่ ๓ 
ก.ย.๖๑
และเป็น
ตามงวด
งานที่

ก าหนด
ตามสัญญา    

 ๗ พ.ค. ๖๑  ๓๑ ม.ค. ๖๒ เนื่ อ งจาก เป็ น
ช่ ว ง หน้ า ฝน ผู้
รับจ้างเข้างาน
ช้า 

เร่งรัด
ด าเนินการ
ก่อสร้างให้
เป็นไปตาม
สัญญา 

๑๐ ปรับปรุงอาคารส านักงานอธิการบดี    
๑ รายการ (ก าหนดจ่ายเงินจ านวน ๓ 
งวด) 

๔,๔๔๔,๔๔๔ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง 

ภายใน
วันที่ ๒๗ 
ก.ค. ๖๑ 

 ๓๐ มี.ค. ๖๑  ๒๗ ก.ค. ๖๑ ผู้รับจ้าง
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน 

เร่งรัด
ด าเนินการ
ก่อสร้างให้
เป็นไปตาม
สัญญา 



๖๓ 
  

 ที ่ รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

วันเริ่มต้น
สัญญา 

วันสิ้นสุด
สัญญา 

ปัญหาอุปสรรค  แนวทางการ
แก้ไข 

๑๑ สถานีจ่ายน้ าส ารองและเพ่ิมแรงดัน
น้ าประปา  ๑ รายการ (ก าหนดจ่ายเงิน
จ านวน ๓ งวด) 

๑,๒๔๓,๒๐๐ อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง 

  ภายใน
วันที่ ๓๑ 
ก.ค. ๖๑ 

 ๑ ก.พ. ๖๑ ๘ พ.ค. ๖๑ ผู้รับจ้าง
ด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน 

เร่งรัด
ด าเนินการ
ก่อสร้างให้
เป็นไปตาม
สัญญา 
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๔. คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน ๑ รายการ วงเงิน ๑๖,๙๒๒,๐๐๐ บาท  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะวิทยาศาสตร์ได้รับอนุมัติงบลงทุน โครงการอาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงาน (พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน) เพ่ือก่อสร้างอาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านพลังงาน งบประมาณ ๑๙,๘๐๐,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)   

ปัญหาที่พบจากการด าเนินการ ท าให้การก่อสร้างเกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบลงทุน ดังนี้ 
๑. ขั้นตอนการก าหนดท าเลที่ตั้งและปรับแบบรูปอาคาร 

ในเบื้องต้นมหาวิทยาลัยได้พิจารณาว่าควรสร้างอาคารในพ้ืนที่นอกเขตการศึกษา อย่างไรก็ตาม
โครงการได้รับการอนุมัติงบประมาณส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (๑ ปี) ดังนั้นเพ่ือให้การใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ใน
อาคารดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการหารือต าแหน่งที่ตั้งอาคารใหม่ และ
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้องปรับแบบรูปหลังคาของอาคารให้เป็นดาดฟ้า เพ่ือรองรับการติดตั้งเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
คณะวิทยาศาสตร์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือแก้ไขและจัดท าแบบรูปใหม่ จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ๓๐ วัน ได้
แบบรูปเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป 

๒. ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
   คณะวิทยาศาสตร์ได้ด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเริ่มตั้งแต ่
-ประกาศร่างเอกสารจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  
-ประกาศเชิญชวนวันที่ ๗-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑   
-พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑   
-รออุทธรณ์ พ้นอุทธรณ์ และประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ 

    ทั้งนี้ส านักงบประมาณให้เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ ๒ หากก่อหนี้ผูกพันไม่ทันในเวลาดังกล่าว ต้องได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาก่อหนี้ผูกพันจากคณะรัฐมนตรี จึงเป็นเหตุให้
คณะวิทยาศาสตร์ต้องชะลอการท าสัญญาจ้าง จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี  

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑ กองแผนงานได้แจ้งเวียนหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ซึ่งรายงานมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ส่วนราชการเร่งรัดก่อหนี้ผูกพันรายจ่ายงบ
ลงทุนรายการปีเดียว ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์จึงได้แจ้งผู้ชนะการเสนอราคา
มาท าสัญญา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แผนการด าเนินงานก่อสร้างมีก าหนดแล้วเสร็จ ๓๐๐ วัน แบ่งเป็น ๑๐ งวด 
วันเริ่มต้นสัญญา วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วงเงินในสัญญา 
๑๖,๙๒๒,๐๐๐ บาท (สิบหกล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 
 

ตารางท่ี ๑... 

 



๖๕ 
  
ตารางท่ี ๑ แผนงานก่อสร้างอาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน 

 
 

 
 

ตารางท่ี ๒…
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๖๖ 
  
ตารางท่ี ๒  ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

งวดที่ ผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 

๑ ไม่สามารถส่งมอบงาน

และเบิกจ่ายได้ตาม

ก าหนด 

เนื่องจากเริ่มด าเนินการก่อสร้าง

ในช่วงฤดูฝน ท าให้มีปัญหาอุปสรรค

ในการก่อสร้างงานฐานราก 

เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้

แล้วเสร็จคาดว่า 

จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ และ 

จะตรวจรับในวันที่ ๙ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๒ ไม่สามารถส่งมอบงาน

และเบิกจ่ายได้ตาม

ก าหนด 

เนื่องจากงานงวดที่ ๑ ไม่แล้วเสร็จ

ตามก าหนดเวลา ท าให้ไม่สามารถ

ด าเนินงานงวดงานที่ ๒ ได้ 

เร่งรัดให้ผู้รับจ้างด าเนินการให้

แล้วเสร็จคาดว่า 

จะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ และจะ

ตรวจรับในวันที่ ๓๑ 

กรกฎาคม ๒๕๖๑ 

๓-๑๐ เพ่ือให้การด าเนินการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด คณะจะเร่งรัด

ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ด าเนินการเป็นไปตามแผนให้ได้มากที่สุด  

หากงานโครงสร้างในงวดที่ ๔  (พ้ืนคานและหลังคา) แล้วเสร็จ ผู้รับจ้างสามารถเข้าด าเนินการ

งวดงานอื่นๆได้ในเวลาเดียวกัน เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า งานตกแต่งผนัง และทาสี เป็นต้น 

คาดว่าจะขออนุมัติกันงบเหลื่อมปี ตั้งแต่งวดที่ ๕-๑๐ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๕๓๗,๒๓๙.๒๐ บาท (เก้าล้านห้าแสน
สามหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสามสิบเก้าบาทยี่สิบสตางค์) 
  จากแผนการเบิกจ่ายงบลงทุน มหาวิทยาลัยมียอดที่คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
จ านวน ๒๒,๔๘๙,๒๓๙.๒๐ บาท  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ส าหรับหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด    
 
 มติที่ประชุม             เห็นชอบ           
 
   

         ระเบียบวาระท่ี  ๔...   



๖๗ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
         ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน         
      ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๒  

              ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
           ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ,ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน เป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมมาสก่อน  
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 

1. ข้อมูลเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ(เงินรายได้) ได้มาจากระบบ UBUFMIS ที่มี
หลักฐานและตรวจสอบได้ถึงความมีอยู่จริง 

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 การน าเสนองบการเงิน 
ซึ่งประกอบด้วย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก 
- วิเคราะห์งบการเงิน 

 จากการวิเคราะห์งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 (ไตรมาสที่ 2) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ช่วงเวลาเดียวกัน พบว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี  

สินทรัพย์รวม ณ 31 มีนาคม 2561 เพ่ิมข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 มีนาคม 2560 จ านวน 244.39 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.50 (จ าแนกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน เพ่ิมขึ้นจ านวน 228.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
24.93 ซึ่งประกอบด้วย รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพ่ิมขึ้นจ านวน 212.39 ล้านบาท รายการเงิน
ลงทุนระยะสั้น(เงินฝากธนาคารฝากประจ า) เพ่ิมขึ้นจ านวน 21.78 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพ่ิมขึ้นจ านวน 
16.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.57 ซึ่งประกอบด้วยอาคารและอุปกรณ์ครุภัณฑ์) 

หนี้สินรวม (เจ้าหนี้/ใบส าคัญค้างจ่าย/เงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืน(หลักประกันสัญญา เงินประกันซอง เงิน
ประกันอ่ืนๆ) และรายได้ค่าธรรมเนียมรอการจัดสรร) ณ 31 มีนาคม 2561 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 มีนาคม 
2560 จ านวน 166.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.40  

ส่วนทุน (สินทรัพย์สุทธิ) ณ 31 มีนาคม 2561 เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ 31 มีนาคม 2560               
จ านวน 410.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.87  

 

         รายได้รวม… 



๖๘ 
  

รายได้รวม ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 653.40 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 626.09 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจ านวน 27.14 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 4.34 เกิดจากการเพ่ิมขึ้น/ลดลง ของรายการ รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและบริการ เพ่ิมขึ้น
จ านวน 55.84 ล้านบาท รายได้อ่ืน เพ่ิมข้ึนจ านวน 19.18 ล้านบาท (รายได้โรงแรมฯ และรายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่า 
รายได้ค่าปรับ) รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ลดลงจ านวน 9.94 ล้านบาท และรายได้จากเงินงบประมาณ ลดลง
จ านวน 37.94 ล้านบาท 
 ค่าใช้จ่ ายรวม ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ไตรมาสที่  2 ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561                             
จ านวน 588.52 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 580.18 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น
จ านวน 8.34 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.44 เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของค่าใช้จ่ายอ่ืน จ านวน 5.72 ล้านบาท ซึ่งเป็น
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน เช่น รายได้เงินเหลือจ่ายปีเก่าน าส่งคืนคลัง  

 จากผลการด าเนินงาน ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 64.88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย จ านวน 45.91 ล้านบาท 

 
   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้ 
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ส าหรับรอบระยะเวลา 6 
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่  31 มีนาคม 2561 
  ๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 (UBUFMIS) 
              3. การวิเคราะห์งบการเงิน  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรมีการบริหารจัดการหารายได้จากเงินฝากประเภทออมทรัพย์  และเงินฝาก
กระแสรายวัน 
  ๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาการปรับลดรายจ่ายต่างๆ 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานของคณะท างานแก้ไขปัญหากรณี 
              เงินรายได้คงเหลือสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่าง 
              คณะและกองคลังที่มียอดเงินไม่ตรงกัน 

             ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  น าเสนอท่ี 
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ กองคลังได้เสนอ
งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งได้มอบหมายให้กองคลัง 
             ประสาน… 



๖๙ 
  
ประสานกับคณะต่างๆ ในการตรวจสอบเงินรายได้คงเหลือสะสมระหว่างคณะและกองคลังให้ตรงกัน และมอบคณะ 
กรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

๑. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประชุมร่วมกับส านักงาน 
ตรวจสอบภายใน ในวาระพิเศษครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมอบหมายให้ส านักงาน
ตรวจสอบภายในด าเนินการเสนอรายชื่อเพ่ือแต่งตั้งคณะท างานแก้ปัญหากรณียอดเงินรายได้คงเหลือสะสมระหว่างคณะ
และกองคลังไม่ตรงกัน โดยมีส านักงานตรวจสอบภายในเป็นคนกลาง กองคลังและคณะ ฯ ที่มีปัญหาให้ร่วมเป็น
คณะท างาน เพ่ือให้ทราบสาเหตุ และแนวทางแก้ไข  

๒. อธิการบดีได้มีค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๔๕๘/๒๕๖๑ (สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม  
๒๕๖๑) แต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหากรณีเงินรายได้คงเหลือสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างคณะและ       
กองคลังที่มียอดไม่ตรงกัน โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ตรวจสอบข้อมูลเงินรายได้คงเหลือสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างคณะและ   
กองคลังที่มียอดเงินไม่ตรงกัน 

๒) รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุที่ท าให้ยอดเงินรายได้คงเหลือสะสม ณ วันที่ ๓๐  
กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างคณะและกองคลังที่มียอดเงินไม่ตรงกัน 

๓) เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
และอธิการบดี 

 ๓. ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้จัดประชุมคณะท างานแก้ไขปัญหากรณีเงินรายได้คงเหลือสะสม          
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างคณะและกองคลังที่มียอดเงินไม่ตรงกัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่                        
๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นางสาวเฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการเงินการคลังและพัสดุมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  เป็นที่ปรึกษา นางปนัดดา ฤทธิชู หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน เป็นประธานคณะท างาน และ
คณะท างานซึ่งเป็นตัวแทนจากคณะ หน่วยงานที่มีปัญหายอดเงินไม่ตรงกัน เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๒๗ คน  โดยมี
(รายละเอียดตามเอกสารแนบหมายเลข ๑) 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอแนะของคณะท างาน 
แก้ไขปัญหากรณีเงินรายได้คงเหลือสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างคณะและกองคลังที่มียอดเงินไม่
ตรงกัน และแจ้งเป็นแนวนโยบายให้มหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ 
 

    มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

 

    ๔.๑.๑.๓  รายงานงบการเงิน และผลการวิเคราะห์งบการเงิน  
      วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (ฉบับแก้ไข)  
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

        คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การบริหารและการด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะ 
               เทียบเท่าคณะ... 



๗๐ 
  
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 5 ข้อ 28 ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้อง       
ตามมาตรฐานสากล หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและ
จ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควรตามประเภทงาน พร้อมด้วย
ข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกรายการในสมุดบัญชี 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ข้อ 30 ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและ
การเงินเสนอคณะเพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี 

 เพ่ือให้การด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์               
เจนศิริศักดิ์  เป็นผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560 และผู้สอบบัญชี
ได้ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยฯ ได้ส่งรายงานผลการ
สอบบัญชีต่ออธิการบดี และส านักงานตรวจสอบภายใน ได้ท าการวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วและได้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ให้วิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561  และได้น าเสนอในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแล้วในการประชุม ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 6 มีนาคม 
2561  มติที่ประชุมให้ปรับเงินจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างจ่าย น าไปบันทึกไว้ในส่วนทุน ในปีงบประมาณ 
2560 เพ่ือให้เป็นแนวทางเดียวกับมหาวิทยาลัย และมีค าอธิบายหรือหมายเหตุประกอบ และน าเสนอ                            
สภามหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ปรับแก้ไขงบการเงินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้วจึงขอน าเสนองบการเงินและผลการวิเคราะห์งบการเงิน (ฉบับแก้ไข) ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย               
โดยสรุปได้ ดังนี้   

 1. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560  
  รายได้จากการด าเนินงาน   234,496,816.64 บาท  
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  134,271,482.00 บาท  
  รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย  100,225,334.64 บาท 
 

 2. งบแสดงสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
  สินทรัพย์หมุนเวียน    67,717,943.97 บาท 
  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   803,897,042.84 บาท 
  รวมสินทรัพย์    871,614,986.81 บาท 
  หนี้สินหมุนเวียน        5,790,714.13 บาท 
  หนี้สินไม่หมุนเวียน     35,627,022.17 บาท 
  ส่วนทุน      830,197,250.51 บาท 
  รวมหนี้สินและส่วนทุน   871,614,986.81 บาท 
 

 3. ผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560
     3.1 การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

- ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ มีสินทรัพย์รวม จ านวน 871,614,986.81  
บาท เพ่ิมขึ้น 159,875,054.21 บาท หรือร้อยละ 22.46 เมื่อเทียบกับปีก่อน  ส่วนใหญ่มาจากอาคาร สิ่งก่อสร้าง
และงานระหว่างก่อสร้าง 
   - ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ มีหนี้สินรวมจ านวน41,417,736.30 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 4.75 ของหนี้สินและส่วนของทุน เพ่ิมขึ้น 1,003,251.41 บาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เป็น
หนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้ระยะยาว ม.อบ. 
                                - ณ วันที่ 30 กันยายน 2560… 
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                    - ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 วิทยาลัยฯ มีส่วนทุนจ านวน  830,197,250.51 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 95.25 ของหนี้สินและส่วนของทุน เพ่ิมข้ึน 158,871,803.80 หรือร้อยละ 23.67 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน  

3.2 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
  - มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานจ านวน 100,225,334.64 บาท เพิ่มขึ้น  

63,101,358.39 บาท  คิดเป็นร้อยละ 169.98  เมื่อเทียบกับปีก่อนเนื่องจากรายได้รวมเพ่ิมขึ้น และค่าใช้จ่าย
ด าเนินงานลดลง 

  - มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวมจ านวน 134,271,482.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  
51.64 ของรายได้รวม ลดลง 10,168,553.45 หรือร้อยละ 7.04 เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดจาก 
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ เงินเดือน/ค่าจ้าง และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  

 3.3 วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
  3.3.1 การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 11.69 ลดลงจากปีก่อน 0.59 แสดงว่า มีความ 
คล่องตัวทางการเงินลดลงจากปีก่อน แต่ยังถือว่ามีสภาพคล่องตัวสูง  

- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 11.44 เท่า ปรับลดลงจากปีก่อน 0.77 
แสดงว่าวิทยาลัยฯ มีความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ลดลงจากปีก่อน แต่ยังถือว่ามีสภาพคล่องตัวสูง  

   3.3.2 การวิเคราะห์อัตราวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน   
 - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม  เท่ากับ 0.27 เท่า ปรับเพ่ิมจากปีก่อน 

0.01   แสดงว่าวิทยาลัยฯ ใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนเล็กน้อย 
- อัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืมและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้เงิน 

ยืม เท่ากับ 38.16 รอบ แต่ละรอบใช้เวลาเก็บหนี้ 9.57 วัน เมื่อเทียบกับระยะเวลาที่ต้องส่งใช้คืนเงินยืมตามก าหนด
ถือว่ามีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
   3.3.3 การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน 

  - อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน  เท่ากับ 0.05 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.01 เท่า แสดง 
ให้เห็นว่า  วิทยาลัยฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ลดลง  
  - อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.05 เท่าลดลงจากปีก่อน 0.01 เท่า 
แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ มีภาระในการช าระคืนหนี้สินลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสินทรัพย์รวมเพ่ิมข้ึนมากกว่าหนี้สิน
รวม 

  3.3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 
           - อัตราก าไรต่อรายได้  มีอัตราผลตอบแทนก าไร 42.74 % แสดงให้เห็นว่า            

วิทยาลัยฯ มีผลตอบแทนในการท าก าไรเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีรายได้รวมเพ่ิมข้ึน และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานลดลง 
  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ 11.50 % เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 6.28 %  

แสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปแบบก าไร
เพ่ิมข้ึน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบงบแสดงฐานะทางการเงิน งบ 
แสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ฉบับแก้ไข) และผลการวิเคราะห์งบการเงิน 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2560   
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
                       ๔.๑.๑.๔  รายงาน... 



๗๒ 
  
  ๔.๑.๑.๔  รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลสอบบัญชี 
     คณะพยาบาลศาสตร์  ปีงบประมาณ  ๒๕60     

   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ ด้วยข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ              
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดให้คณะวางและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินที่แสดง
กิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ 
และให้มีการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี
ของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปีบัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของ
คณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะ เพ่ือเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับแต่วัน
สิ้นปีบัญชี 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์           
ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์  เป็นผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๓925/๒๕60  เรื่อง 
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561  และได้ส่งรายงานผลการสอบบัญชีต่อส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือท าการวิเคราะห์งบ
การเงินคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ส านักงานตรวจสอบภายในได้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์งบ
การเงินคณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕60 ให้คณะพยาบาลศาสตร์ ตามบันทึกข้อความที่                                    
ศธ.0529.1.3/104 ลงวันที่ ๒ เมษายน 2561 โดยสรุปได้ดังนี้ 

 

 ๑. งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
รายได้จากการด าเนินงาน 
    รายได้จากรัฐบาล 

    เงินงบประมาณแผ่นดิน                                 669,399.70 บาท 
    เงินอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิม                          14,664,000.00 บาท 

    รวมรายได้จากรัฐบาล                                         15,333,399.70 บาท 
    รายได้จากแหล่งอ่ืน                                      26,946,390.82 บาท 

    รวมรายได้จากการด าเนนิงาน                                42,279,790.52 บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
    ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                   9,994,713.64 บาท 
    ค่าตอบแทน                                                          3,265,337.67 บาท 
    ค่าใช้สอย                                                             5,407,470.42 บาท 
    ค่าวัสดุ                                                                1,944,233.82 บาท 
    ค่าสาธารณูปโภค                                                       687,738.74 บาท 
    ค่าเสื่อมราคา-ครุภัณฑ์                                              2,300,729.00 บาท 
    ค่าเสื่อมราคา-อาคาร                                                   132,489.13 บาท 
    รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน                             23,732,712.42 บาท 
    รายได้สูง/(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   18,547,078.10 บาท 
 
 
   ๒. งบแสดง… 
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๒. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕60 
     สินทรัพย์รวม                                                 42,657,737.98 บาท 
     หนี้สินรวม                                                     16,489,815.24 บาท 
     สว่นทุนรวม                                                   26,167,922.74 บาท 
 

๓. ผลการวิเคราะห์งบการเงินของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 
ข้อมูลทางการเงินและผลการด าเนินงานที่ ส าคัญพบว่า ในปีงบประมาณ  ๒๕60 คณะพยาบาลศาสตร์  

มีรายไดสู้งกว่าค่าใช้จ่าย เป็นจ านวนเงิน  18,547,078.10 บาท ปรับเพิ่มข้ึน 7,731,773.21 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 71.49 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะมีรายไดเ้พ่ิมขึ้น  

3.๑ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
  - ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 42,657,737.98 บาท เพิ่มขึ้น  

19,579,036.35 บาท หรือร้อยละ 84.84  เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่มาจากอาคารปฏิบัติการทางพยาบาล 
  - ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 16,489,815.24 บาท คิดเป็น     

ร้อยละ 38.66 ของหนี้สินและส่วนของทุน เพ่ิมขึ้น 14,755,229.45 บาท หรือร้อยละ 850.65 เมื่อเทียบกับปี
ก่อน ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินไม่หมุนเวียน เจ้าหนี้ระยะยาว ม.อบ. 

    - ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 คณะฯ มีส่วนทุนจ านวน 26,167,922.74 บาท  คิดเป็นร้อยละ 
61.34 ของหนี้สินและส่วนของทุน เพ่ิมข้ึน 4,823,806.90 บาท หรือร้อยละ 22.60 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

3.๒ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
  ในปี งบประมาณ  ๒๕60 คณะพยาบาลศาสตร์ มี ร าย ได้ จ ากการด า เนิ น งานทั้ ง สิ้ น 

42,279,790.52 บาท เพิ่มขึ้น 12,461,266.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.79 เมื่อเทียบกับปีก่อน ประกอบด้วย  
 รายได้จากรัฐบาลจ านวน 15,333,399.70 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 36.27 ของ 

รายได้รวม  ลดลง 7,793,012.35 บาท หรือร้อยละ 33.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน  
 รายได้จากแหล่งอ่ืนจ านวน 26,946,390.82 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63.73 ของรายได้

รวม เพ่ิมขึ้น 20,254,278.67 บาท หรือร้อยละ 302.66 เมื่อเทียบกับปีก่อน เกิดจากรายได้ค่าธรรมเนียม
การศึกษาเพ่ิมข้ึน 20,304,715 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ตารางรายละเอียดรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรร
ประจ าเดือน 

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ครั้งที่ 2 246,650.- มกราคม 2560 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ครั้งที่ 2 1,142,600.- กุมภาพันธ์ 2560 
3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ครั้งที่ 5 468,330.- มีนาคม 2560 
4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ครั้งที่ 5 7,480.- มีนาคม 2560 
5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 ครั้งที่ 6 5,440.- มีนาคม 2560 
6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 ครั้งที่ 1 5,600.- มีนาคม 2560 
7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ครั้งที่ 1 13,090.- มีนาคม 2560 
8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3/2558 ครั้งที่ 2 1,135.- เมษายน 2560 
9 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ครั้งที่ 5 2,717,540.- เมษายน 2560 

10 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 ครั้งที่ 4 861,230.- เมษายน 2560 
11 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ครั้งที่ 2 1,813,020.- พฤษภาคม 2560 
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ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรร
ประจ าเดือน 

12 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 ครั้งที่ 2 466,990.- พฤษภาคม 2560 
13 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 1 72,000.- พฤษภาคม 2560 
14 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 1 600,000.- มิถุนายน 2560 
15 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 2 936,000.- มิถุนายน 2560 
16 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 2 276,000.- กรกฎาคม 2560 
17 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 ครั้งที่ 1  

(เหมาจ่าย) 
2,043,760.- สิงหาคม 2560 

18 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ครั้งที่ 1 5,212,760.- กันยายน 2560 
 กองคลังรับรู้เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย 16,889,625.-  

 
ล าดับที่ ภาคการศึกษา จ านวนเงิน จัดสรร

ประจ าเดือน 
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ครั้งที่ 1 99,600.- พฤษภาคม 2560 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ครั้งที่ 1 

(เหมาจ่าย) 
2,016,120.- สิงหาคม 2560 

3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ครั้งที่ 1  12,000.- กันยายน 2560 
4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3/2559 ครั้งที่ 1 385,140.- กันยายน 2560 
5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 ครั้งที่ 1 1,428,130.- กันยายน 2560 
6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 ครั้งที่ 1 5,210,940.- กันยายน 2560 
 กองคลังรับรู้เข้าบัญชีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 9,151,930.-  

 

หมายเหตุ : จากงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน รายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 26,712,555.- 
บาทนั้น ได้รวมรายได้จากหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยการพยาบาล จ านวน 671,000.- บาท และคณะฯรับรู้เ งินจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับจัดสรร จ านวน 26,041,555.- บาท เป็น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ทั้งหมด 

 คณะฯมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  เพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.89 เมื่อเทียบกับปีก่อน ส่วนใหญ่เกิด 
จาก 

- ค่าใช้จ่ายบุคคล คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.11 ของค่าใช้จ่ายรวม 
- ค่าใช้สอย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.78 ของค่าใช้จ่ายรวม 
- ค่าตอบแทน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.61 ของค่าใช้จ่ายรวม 
 

๓.3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
 3.3.1 การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน  

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 2.97 เท่า ลดลงจากปีก่อน 8.04 แต่ยังถือว่าคณะมี 
สภาพคล่องปกติ  

  - อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 2.95 เท่า ลดลงจากปีก่อน 8.00 แต่ยังถือว่าคณะ 
มีสภาพคล่องปกติ  

     3.3.2 การวิเคราะห์... 
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3.3.2 การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
     - อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม คณะมีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้         
0.99 เท่า ลดลงจากปีก่อน 0.30 แสดงว่าคณะฯ ใช้สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพื่อก่อให้เกิดรายได้ลดลง 

    - อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืมและระยะเวลาเรียกเก็บหนี้ของลูกหนี้เงินยืม คณะมี 
อัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม 1.33 รอบ แต่ละรอบใช้เวลาเก็บหนี้ 274.67 วัน 
 3.4 การวิเคราะห์อัตราส่วนภาระหนี้สิน  

 - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนรวมเท่ากับ 0.05 เท่า แสดงว่าคณะยังสามารถก่อหนี้เพิ่มได้ในอนาคต 
 - อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.63 เท่า แสดงว่าคณะมีหนี้สินรวมเพ่ิมขึ้นมากกว่า
สินทรัพย์รวม 
 3.5 การวิเคราะห์อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร 

  - อัตราก าไรต่อรายได้ เท่ากับ 43.48 % เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 7.60 % แสดงให้เห็นว่าคณะฯมี 
ผลตอบแทนในการท าก าไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายได้รวมเพ่ิมข้ึนมากกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวม 

  - อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เท่ากับ 43.48 % ลดลงจากปีก่อน 3.38 % แสดงให้เห็นว่า 
คณะฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไรลดลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและ         
ผลวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

  

มติที่ประชุม         เห็นชอบ   
 

 ๔.๑.๑.๕  รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะศิลปประยุกต์และ  
       สถาปัตยกรรมศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
        คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  น าเสนอท่ีประชุม
เพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานมาตรฐานด้านการบัญชีภาครัฐ กลุ่มมาตรฐานและนโยบายาภครัฐ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ได้ออกประกาศว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์และนโยบายบัญชีภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานจะต้องจัดท างบ
การเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป มีเป้าหมายในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด
ของหน่วยงาน งบการเงินนี้จัดท าขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการข้อมูลส่วนร่วมของผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท                              
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ ๗๑๖.๑/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ              
ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้ด าเนินการตรวจบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๑ คณะได้ส่ง
รายงานผลการสอบบัญชีต่อส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือท าการวิเคราะห์งบการเงิน  คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วดังปรากฏในเอกสารแนบท้ายบันทึกที่ ศธ ๐๕๒๙.๑.๓/
๗๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ สรุปได้ดังนี้ 

 ๑. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  

๑) ผลการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี สรุปได้ดังนี้ 
    (๑.๑) ผลการ… 



๗๖ 
  

   (๑.๑) ผลการตรวจสอบบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน 
  - ผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคาร คณะฯ มีบัญชีเงินฝากธนาคาร ๖ บัญชี รวมยอดเงิน
คงเหลือ ๑,๓๕๓,๕๘๘.๗๔ บาท ซึ่งคณะฯได้จัดท างบเทียบยอดเงินฝากธนาคาร ถูกต้องตรงกันกับยอดคงเหลือตาม
สมุดคู่ฝากของธนาคาร 
  - ผลการตรวจสอบทะเบียนจ่ายเช็ค ปรากฏว่า มีการด าเนินการถูกต้อง อนึ่ง ได้มีการยกเลิก
เช็คสั่งจ่าย ๑ ฉบับ จ านวน ๘๐๐ บาท เนื่องจากผู้รับเช็คไม่น าไปขึ้นเงินกับธนาคารเกินก าหนด หากภายหลังผู้รับเช็ค
น าเช็คฉบับนั้นมาติดต่อกับคณะฯ จึงออกเช็คฉบับใหม่ให้แทนฉบับเดิมที่ถูกยกเลิกต่อไป  
               - ผลการตรวจสอบบัญชีวัสดุคงเหลือ ปรากฏว่า มีการด าเนินการถูกต้อง  
                - ผลการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้เงินทดรองราชการ ปรากฏว่า ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
คณะฯมียอดคงเหลือของบัญชี “ลูกหนี้เงินยืมมทดรองราชการ” จ านวน ๖ สัญญา รวมทั้งสิ้น ๔๐,๘๐๘ บาท ซึ่ง
ลูกหนี้เงินทดรองราชการทุกรายการได้ส่งใช้ใบส าคัญเบิกจ่ายแล้วในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ แล้ว และเดือนตุลาคม 
๒๕๖๐ ลูกหนี้ด าเนินการช าระหนี้ครบถ้วนแล้ว 
   - ผลการตรวจสอบบัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์คณะฯ ท าการปรับปรุงบัญชีทรัพย์สิน
ถาวรและค่าเสื่อมราคาสะสม โดยยึดตามข้อมูลของส่วนกลาง 
 - ผลการตรวจสอบบัญชีค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ปรากฏว่า คณะฯ มีค่าไฟฟ้าค้างจ่ายจ านวน 
๒๓๐,๗๙๙.๔๒ บาท และต่อมาคณะฯ มีการด าเนินการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพ่ือตัดช าระหนี้ค้างช าระดังกล่าว
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ต่อไป 
        - ผลการตรวจสอบบัญชีเงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา ปรากฏว่า คณะฯมียอดคงเหลือ 
๓๖,๒๑๕.๕๘ บาท ถูกต้องตรงกับกองคลัง 
        - ผลการตรวจสอบบัญชีเงินรายได้ คณะฯ บันทึกรายได้รับจัดสรรประจ าปีเมื่อได้รับแจ้ง
การจัดสรรจากส่วนกลาง คณะฯ จึงมีการรับรู้และบันทึกรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาตรงตามบันทึ กบัญชีของ
มหาวิทยาลัย  
        - ผลการตรวจสอบบัญชีเงินฝากกองคลัง ข้อมูลของคณะฯ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
ยอดคงเหลือเงินฝากกองคลัง ๑,๘๕๙,๓๗๙.๖๑ บาท แต่จากข้อมูลตาม ระบบบัญชี ๓ มิติ (๒๐ คณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์) ปรากฏว่า บัญชีเงินฝากส่วนกลาง -กองคลัง (รหัส ๑๑๑-๐๓-๐๐) ยอดคงเหลือ 
(๒๒,๑๐๘,๑๔๕.๗๔) บาท ผลต่าง (๒๐,๒๔๘,๗๖๖.๑๓) บาท ซึ่งอาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น 
      (๑) การบันทึกบัญชีรายจ่ายในแต่ละปี มีจ านวนเงินไม่ตรงกัน (กองคลังมีรายจ่ายสูงกว่าคณะฯ สะสมมา
หลายปี เห็นควรน าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินของกองคลังมาสอบยันกับคณะฯ 
      (๒) กรณีคณะฯ ได้บันทึกบัญชีเงินฝากกองคลังตามกองคลัง เนื่องจากคณะฯได้รับรู้เกี่ยวกับยอดคงเหลือ
เงินฝากระหว่างกองคลังกับคณะฯ ท าให้บัญชีเงินฝากกองคลังของคณะฯ ลดลง จึงเห็นควรให้มีการสอบยันกันระหว่าง
กองคลังและคณะฯ) 
 
 

    (๑.๒) ผลการ… 



๗๗ 
  

      (๑.๒) ผลการตรวจสอบบัญชีงบรายได-้ค่าใช้จ่าย สรุปได้ดังนี้ 
         - ผลการตรวจสอบรายได้  คณะฯ บันทึกรายได้ตามที่ส่วนกลางได้จัดสรรรายได้

ค่าธรรมเนียมและรายได้อ่ืน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
         - ผลการตรวจสอบค่าใช้จ่าย คณะฯ บันทึกค่าใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ถูกต้อง

ตรงกับบัญชีค่าใช้จ่ายในระบบ ๓ มิติ (มิติคณะฯ) 
 ๒) ความเห็นและข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจสอบภายใน สรุปได้ดังนี้ 

(๒.๑) แสดงสถานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
- สินทรัพย์รวม ลดลงเมื่อเทียบจากปีก่อน  โดยส่วนใหญ่มาจาก สินทรัพย์หมุนเวียน (เงินฝาก

กองคลัง)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งถือเป็นผลที่ไมดี่  
 

สินทรัพย์รวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๘,๕๕๒,๒๕๓.๓๘ บาท 
สินทรัพย์รวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๖,๖๗๒,๕๘๐.๙๐ บาท 
ลดลงจากปีก่อน จ านวน ๑,๘๗๙,๖๗๒.๔๘ บาท หรือ ร้อยละ ๒๑.๙๘ 

 

- หนี้สินรวม เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  ส่วนใหญ่หนี้สินมาจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งถือเป็นผลที่ไมดี่ 

หนี้สินรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น   ๙,๔๖๕,๐๓๘.๓๔ บาท 
หนี้สินรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๓๒,๗๐๓,๐๕๖.๒๕ บาท 
หนี้สินเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน ๒๓,๒๓๘,๐๑๗.๙๑ บาท หรือ  ร้อยละ ๒๔๕.๕๑ 
 

- ส่วนทุนรวม เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  สาเหตุหลักเกิดจากมีทุนลดลงและมีรายได้สูง(ต่ า)กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสมเพิ่มขึ้น ซึ่งถือเป็นผลที่ดี 

ส่วนทุนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น      (๙๑๒,๗๘๔.๙๖) บาท 
ส่วนทุนรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น  (๒๖,๐๓๐,๔๗๕.๓๕) บาท 
ส่วนทุนรวมเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน (๒๕,๑๑๗,๖๘๗.๓๙) บาท หรือ  
ร้อยละ ๒,๗๕๑.๗๖ 

 

๒.๒ ผลการด าเนินงาน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
      มีรายได้ต่ ากว่าค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน ขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 

- รายได้รวม เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน  สาเหตุหลักมาจากรายได้รับจัดสรร และรายได้จากงบประมาณ
เพ่ิมข้ึน ซึ่งถือเป็นผลที่ดี 

รายได้รวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น   ๒,๐๙๖,๘๖๓.๕๑ บาท 
รายได้รวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๖,๒๔๖,๒๔๗.๗๕ บาท 
รายได้รวมลดลง จ านวน ๑๔,๑๔๙,๓๘๔.๒๔ บาท ๖๔๗.๗๙ 
 
 

       - ค่าใช้จ่าย... 



๗๘ 
  

- ค่าใช้จ่ายรวม เพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าจ้างพนักงาน-เงินรายได้ ค่าใช้
สอย ค่าวัสดุ ค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นผลที่ไม่ด ี

ค่าใช้จ่ายรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๗๖๙,๗๑๗.๐๘ บาท 
ค่าใช้จ่ายรวม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๘๒๓,๘๔๘.๕๔ บาท 
ค่าใช้จ่ายรวมเพ่ิมข้ึน จ านวน ๕๔,๑๓๑.๔๖ บาท หรือ ร้อยละ ๐.๔๖ 

 

(๒.๓) อัตราส่วนทางการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
๑. วิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงินในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะศิลปประยุกต์และ 

สถาปัตยกรรมศาสตร์ มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนที่ ๑.๒๘ เท่า ปรับลดลง ๓๑๘.๔๖ เท่า แสดงให้เห็นว่าคณะฯ          
มีความคล่องตัวทางการเงินเพ่ิมขึ้น แม้ว่าอัตราส่วนจะมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น แต่ถือว่าคณะฯ ยังขาดสภาพคล่องทาง
การเงิน เนื่องจากอัตราค่อนข้างต่ ากว่า ๑.๕๐ และเนื่องจากคณะฯมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน ร้อยละ ๙,๒๕๙.๓๑  

มีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วที่ ๑.๒๒ เท่า ปรับลดลง ๓๑๑.๒๙ เท่า แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มี
ความคล่องตัวที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดลดลง แม้ว่าอัตราส่วนจะมีแนวโน้มลดลง แต่ถือว่าคณะฯ มีความคล่องตัวที่
สามารถเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เป็นเงินสดได้เร็ว เนื่องมาจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มข้ึน  

 ๒. การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะฯ  
มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ ๒.๔๓ เท่า ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๒.๑๙ เท่า แสดงว่าคณะฯ สามารถใช้
สินทรัพย์รวมที่มีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึน  

มีอัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืมทดรองจ่าย เท่ากับ ๙.๘๐ รอบ ปรับลดลงจากปีก่อน แต่ละรอบ
ใช้เวลาในการเก็บหนี้ ๓๗.๒๓ วัน ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เนื่องจากการค านวณโดยใช้วงเงินหมุนเวียนทดรองราชการ
แทนเงินรายได้ท้ังจ านวน เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

  ๓. อัตราส่วนวัดภาระหนี้สินในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 
(๑.๒๖) เท่า ลดลงจากก่อน (๙.๑๑) เท่า แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีความเสี่ยงในการก่อหนี้ลดลงและคณะฯ ยังไม่มี
ความสามารถในการก่อหนี้ในอนาคต เนื่องจากมีบัญชีเงินทุนติดลบ  

มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมที่ ๔.๙๐ เท่าปรับเพิ่มข้ึนจากปีงบก่อน ๔.๘๓ เท่า แสดงให้เห็นว่า
คณะฯ มีภาระในการช าระคืนหนี้สินเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีสินทรัพย์รวมลดลงและหนี้สินรวมเพ่ิมข้ึน 

๔. อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไรในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ คณะฯ มีอัตราผลตอบแทน
ก าไร เท่ากับ ร้อยละ ๒๗.๒๒ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ ๔๘๘.๕๒ แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีผลตอบแทนในการท าก าไร
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีรายได้จากการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น 

มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม เท่ากับ ร้อยละ ๖๖.๒๘ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เท่ากับร้อยละ 
(๑๑๓.๑๐) แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์รวมที่มีอยู่ก่อให้เกิดผลตอบแทนในรูปก าไร
เพ่ิมข้ึน 
 ๓. รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี้ 

๓.๑ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐  
สินทรัพย์รวม              ๖,๖๗๒,๕๘๐.๙๐ บาท 

        หนี้สินรวม... 



๗๙ 
  

หนี้สินรวม          ๓๒,๗๐๓,๐๕๖.๒๕ บาท 
ส่วนของทุนรวม      (๒๖,๐๓๐,๔๗๕.๓๕) บาท 

 

๓.๒ งบรายได้และค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 
รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้รับจัดสรร    ๑๖,๐๖๒,๔๐๘.๕๕ บาท 
รายได้อ่ืน         ๑๘๓,๘๓๙.๒๐ บาท 

รวมรายได้จากการด าเนินงาน  ๑๖,๒๔๖,๒๔๗.๗๕ บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 

ค่าใช้จ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง         ๗,๒๒๔,๓๘๒ บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าตอบแทน            ๗๗๑,๐๑๕ บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าใช้สอย     ๑,๘๕๒,๗๐๖.๒๗ บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าวัสดุ         ๘๘๑,๖๖๖.๓๕ บาท 
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค                 ๓๙๒,๔๓๒.๑๙ บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ               ๕๑,๐๐๐ บาท 
ค่าเสื่อมราคา                  ๖๕๐,๖๔๖.๗๓ บาท 

รวมค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน   ๑๑,๘๒๓,๘๔๘.๕๔ บาท 
รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๒๒,๓๙๙.๒๑ บาท 
 

ตารางการจัดสรรค่าธรรมเนยีมการศึกษา คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
1 ปรับปรุงเงินจัดสรรก่อนปี 2555 1,079,354.24 
2 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2556 158,290.00 
3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2557 300,660.00 
4 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 5,360.00 
5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2557 7,250.00 
6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 1,650,160.00 
7 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2558 686,020.00 
8 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 667,570.00 
9 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 7,810.00 

10 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3/2558 71,842.50 
11 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 261,130.00 
12 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2559 3,989,800.00 
13 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/2559 3,862,163.30 
14 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 3/2559 42,705.00 

 ผลรวมทั้งหมด 12,790,115.04 
 



๘๐ 
  

ล าดับที่ รายการ จ านวน 
 การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ 2560  

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 1/2560 1,949,260.00 
 ผลรวมทั้งหมด 1,949,260.00 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน                        
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

 ๔.๑.๑.๖  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายส าหรับโครงการที่ด าเนินการไปแล้ว  
      กรณีคณะศิลปศาสตร์   

      - ถอนระเบียบวาระการประชุม  เพื่อน าไปปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 

 ๔.๑.๑.๗  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  
      พ.ศ. 2561 เพื่อเบิกจ่ายรายการค่าใช้จ่ายที่ค้างเบิกจ่ายของ 
      ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรณีคณะศิลปศาสตร์  
 

      - ถอนระเบียบวาระการประชุม  เพื่อน าไปปรับปรุงข้อมูลให้มีความ
สมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
   

 ๔.๑.๑.๘  ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
      รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
      กรณีคณะเภสัชศาสตร์ 

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายในเบื้องต้น เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรับค่าสิ่งก่อสร้างรายการ อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 
31,768,600 บาท (สามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ซึ่งหากรวมวงเงินผูกพันงบประมาณ 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จะเป็นจ านวน 158,843,800 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบแปดล้านแปดแสน-            
สี่หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และรวมเงินรายได้ที่สมทบในค่าสิ่งก่อสร้างรายการอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพอีกจ านวน 33,694,100 บาท (สามสิบสามล้านหกแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)                  
รวมเป็นวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 192,537,900 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบสองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย -
บาทถ้วน) 
 คณะเภสัชศาสตร์ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดเตรียมแบบรูปรายการและรายละเอียดบัญชีแสดงปริมาณ
วัสดุและแรงงานที่ใช้ในการก่อสร้าง (BOQ) เพ่ือเตรียมพร้อมในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว ซึ่งค่าจ้างออกแบบค านวณ 
              ในอัตรา… 



๘๑ 
  
ในอัตราร้อยละ 5.25 ของวงเงินรวมของค่าสิ่งก่อสร้าง  เท่ากับจ านวน 10,108,200 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนแปด-         
พันสองร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากคณะเภสัชศาสตร์ไม่ได้ประมาณรายจ่ายรายการค่าออกแบบดังกล่าว และประมาณ
การรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไม่เพียงพอต่อการตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายค่าจ้าง
ออกแบบดังกล่าว ดังนั้น คณะเภสัชศาสตร์จึงขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม (เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการ
ผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับ
เป็นค่าจ้ างออกแบบอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 10,108,200 บาท                                       
(สิบล้านหนึ่งแสนแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)  
  ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์มีเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่ที่คณะ (เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์) จ านวน 75,475,571.82 บาท (เจ็ดสิบห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ด-
บาทแปดสิบสองสตางค์) และเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่ที่มหาวิทยาลัย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 จ านวน 
275,466.07 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบหกบาทเจ็ดสตางค์)   และเงินรายได้คงเหลือสะสมอยู่ที่
มหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 (ฉบับร่าง) จ านวน 1,603,269.07 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามพัน -                           
สองร้อยหกสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์   
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสมที่อยู่คณะ 
(เงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการผลิตบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์)  เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 10,108,200 บาท (สิบล้านหนึ่งแสนแปดพันสองร้อย-
บาทถ้วน) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 
      - 

       
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

     ๔.๒.๑  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

     ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   น าเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  
ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ มีวาระการ
ด ารงต าแหน่ง ๒ ปี ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
                   เทคโนโลยี… 



๘๒ 
  
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การควบคุม ก ากับ ติดตาม การ ใช้งบประมาณ
และทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  การก ากับดูแลและให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ตลอดจนพิจารณาผลการด าเนินงานและแผนการ
ปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ นั้น 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุดวาระการด ารง
ต าแหน่ง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องตามแนวปฏิบัติการขอความเห็นชอบ ในการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ของสถาบันอุดมศึกษา นโยบายและแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเสนออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

 องค์ประกอบ 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษา 

๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย/ผู้บริหารระดับหน่วยงาน กรรมการ 

๔. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการและเลขานุการ 

๕. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๖. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

๗. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

 อ านาจหน้าที่ 
   คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหน้าที่เป็นไปตาม

ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
 ค่าตอบแทน ส าหรับประธานคณะกรรมการ ให้ เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดย

เทียบเคียงจากอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
 

  จงึเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

    

    มติที่ประชุม  อนุ มัติ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย   

                 ๑. อธิการบดี... 
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๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ที่ปรึกษา 
 ๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์   ประธานกรรมการ 

               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

 ๔. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
  ๕. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ  
   ๖. คณบดีคณะบริหารศาสตร์   กรรมการ 
  ๗. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   กรรมการและเลขานุการ 
  ๘. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและบริการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

            ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
                 ๙. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 

            ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
               ๑๐. นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

  ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  

      ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖)  
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๑๑ คน จ าแนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๑๐ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน ในการนี้ ได้ผ่านการ
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะเรียบร้อยแล้ว  โดยผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑            
เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑  ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๑๐ คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต    จ านวน  ๕  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ    จ านวน    ๒  คน 
- สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๓  คน 

คณะบริหารศาสตร์ 
ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน  ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๔  คน 

 
 

  คณะรัฐศาสตร์… 
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คณะรัฐศาสตร์ 
ปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  รัฐประศาสนศาสตร์    จ านวน    ๑  คน 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๑ คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๑  คน 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๖) จ านวน ๑๑ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 
๑๐ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
          

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด  

             หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  สังกัดคณะบริหารศาสตร์ 
                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
เห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรก่อนน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม         
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑  

คณะบริหารศาสตร์ ขอปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง                 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื่องจากหลักสูตรนี้ครบรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๔๑ เมือ่วันที่  
๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ด้วยชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการตลาด  และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก
ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๑ หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ ๑ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๓ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ครั้งที่ ๒/๒๕๔๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ครั้งที่ ๒ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๑ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร 
เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

  ครั้งที่ ๓… 
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ครั้งที่ ๓ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                       
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร           
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ครั้งที่ ๔ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร               
เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การตลาด และการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งมีแผนฝึกงานการตลาดและแผนฝึ กงานการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
ปัจจุบันมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ๑๖ รุ่น จ านวน ๑,๓๔๗ คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ปัจจุบัน...
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ปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาในหลักสูตรย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๕ ปี ดังนี้  
ปีการ 
ศึกษา 

แผนการรับ 
(ตามเล่ม มคอ.๒) 

แผนการรับ 
(ตามที่ 

ปรับแผนฯ) 

จ านวนที่รับเข้า 
(ตามจริง) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
พ้นสภาพ 

จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ 
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

๒๕๕๖ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๐๖ 
(ร้อยละ
๑๐๖ ) 

๘๘ 
(ร้อยละ
๗๓.๓๓ ) 

๕๓  
(ร้อยละ 
๕๐.๐๐) 

๗๔ 
(ร้อยละ 
๘๔.๐๙) 

๔๐ 
(ร้อยละ 
๓๗.๗๓ ) 

๘ 
(ร้อยละ
๙.๐๙ ) 

๑๓ 
(ร้อยละ 
๑๒.๒๖) 

๖ 
(ร้อยละ
๖.๘๑ ) 

๒๕๕๗ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๔๖ 
(ร้อยละ 
๑๔๖ ) 

๑๑๖ 
(ร้อยละ 
๙๖.๖๖) 

- - ๔๑ 
(ร้อยละ 
๒๘.๐๘) 

๒๘ 
(ร้อยละ
๒๔.๑๓ ) 

๑๐๕ 
(ร้อยละ
๗๑.๙๑ ) 

๘๘ 
(ร้อยละ 
๗๕.๘๖) 

๒๕๕๘ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๙๑ 
(ร้อยละ 

๙๑) 

๑๐๔ 
(ร้อยละ  
๘๖.๖๖) 

- - ๑๙ 
(ร้อยละ
๒๐.๘๗ ) 

๒๒ 
(ร้อยละ
๒๑.๑๕) 

๗๒ 
(ร้อยละ
๗๘.๒๖ ) 

๘๒ 
(ร้อยละ
๗๘.๘๔ ) 

๒๕๕๙ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๒๐ ๑๐๖ 
(ร้อยละ 
๑๐๖ ) 

๑๑๘ 
(ร้อยละ 
๙๘.๓๓ ) 

- - ๑๒ 
(ร้อยละ 
๑๑.๓๒ ) 

๑๒ 
(ร้อยละ 
๑๐.๑๖) 

๙๔ 
(ร้อยละ
๘๘.๖๗ ) 

๑๐๖ 
(ร้อยละ 
๘๙.๘๓) 
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ปีการ 
ศึกษา 

แผนการรับ 
(ตามเล่ม มคอ.๒) 

แผนการรับ 
(ตามที่ 

ปรับแผนฯ) 

จ านวนที่รับเข้า 
(ตามจริง) 

จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวนนักศึกษา 
พ้นสภาพ 

จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 

แผน 
ฝึกงาน

การตลาด 

แผน 
ฝึกงาน 

 การจัดการ 
ธุรกิจ 

ค้าปลีก 
 

๒๕๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๘๐ ๑๐๒ 
(ร้อยละ
๑๐๒ ) 

๔๖ 
(ร้อยละ 
๒๕.๕๕ ) 

- - ๑๐ 
(ร้อยละ 
๙.๘๐) 

๕ 
(ร้อยละ 
๑๐.๘๖) 

๙๒ 
(ร้อยละ 
๙๐.๑๙) 

๔๑ 
(ร้อยละ 
๘๙.๑๓) 

รวม ๕๐๐ ๕๐๐ ๕๐๐ ๖๖๐ ๕๕๑ 
(ร้อยละ 
๑๑๐.๒ ) 

๔๗๒ 
(ร้อยละ 

๗๑.๕๑  ) 

๕๓  
(ร้อยละ
๙.๖๑ ) 

๗๔ 
(ร้อยละ
๑๕.๖๗ ) 

๑๒๒ 
(ร้อยละ 
๒๒.๑๔) 

๗๕ 
(ร้อยละ 
๑๕.๘๘) 

๓๗๖ 
(ร้อยละ 
๖๘.๒๓) 

๓๒๓ 
(ร้อยละ 
๖๘.๔๓) 

 

หมายเหตุ มีการปรับแผนการรับนักศึกษาเพ่ิมข้ึน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ (เดิมตามเล่มมคอ.๒ แผนฝึกงานการตลาด จ านวนปีละ ๑๐๐ คน และแผนฝึกงานการจัดการธุรกิจ 
ค้าปลีก จ านวนปีละ ๑๐๐ คน) เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
 
 
 
 



๘๘ 
  

หลักสูตรนี้ด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ สรุปรายละเอียดการปรับปรุง ดังนี้ 

๑) หลักสูตรเป็นหลักสูตรวิชาการ 
๒) ก าหนดเริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 
๓) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิตรง หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 

ที่เปิดสอน จ านวนสาขาวิชาเอกละ ๓ คน ตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ดังนี้ 
 

 ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตามสาขา
ISCED ๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ ์
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งาน 
วิจัย * 

ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาติ 

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใจแก้ว แถม
เงิน 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ : 
การตลาด มหาวิทยาลัย
รามค าแหง : ๒๕๔๕ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต : การตลาด 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช : 
๒๕๔๙ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ : รัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง : ๒๕๔๕ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต : การบญัช ี
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ : 
๒๕๔๓ 

  ๒๕๕๗ ๑ - ๑ - - 
๒๕๕๘ ๑ - ๑ - - 
๒๕๕๙ ๑ - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - 

๒ นายนภดล พัฒนะศิษอุบล  
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ : 
บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง : ๒๕๔๕ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต :  
เศรษฐศาสตรเ์กษตร 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ : ๒๕๓๔ 

  ๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๘ ๑ - ๑ - - 
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๖๐ - - - - - 
๒๕๖๑ - - - - - 

๓ นางเจียระไน ไชยกาล เจิ้ง 
Master of Management : 
Marketing and Management 
Mahidol University : ๒๕๕๘ 

  ๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๙ - - - ๑ - 
๒๕๖๐ - - - - - 



๘๙ 
  

 ต าแหน่งทางวิชาการ   
ชื่อ - สกุล  

 
 

คุณวุฒิตามสาขา
ISCED ๒๐๑๓ 

จ านวนผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา 
ผลงานย้อนหลัง ๕ ปี (๒๕๕๗-๒๕๖๑) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๒๕๕๘ 

(ตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ) 
ตรง
สาขา 
วิชา 

สัมพันธ ์
สาขา 
วิชา  

ปี พ.ศ. งาน 
วิจัย * 

ต ารา/
หนังสือ 

บทความวิจัย ผลงานอื่นๆ 

เช่น นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์  

ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
ระดับชาติและ

นานาชาติ 

น าเสนอในการประชุม
วิชาการ  Conference/ 

Abstract/ 
Proceedings 

Bachelor of Arts :  
Business English  
Assumption University : 
๒๕๕๕ 

๒๕๖๑ - - - - - 

๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลพร นคร
ชัยกุล 
Master of Management :  
General Management 
(International Program) 
Mahidol University : ๒๕๕๐ 
Master of Business : 
Marketing University of 
Technology,  
Sydney : ๒๕๕๐ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต :  
การจัดการการตลาด 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี : 
๒๕๔๕ 

  ๒๕๕๗ ๑ ๑ ๑ - - 
๒๕๕๘ - - - ๒ - 
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๖๐ ๑ - ๑ - - 
๒๕๖๑ - - - - - 

๕ นายชวพจน์ ศุภสาร 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ : 
บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง : ๒๕๔๕ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต : 
การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น : ๒๕๔๒ 

  ๒๕๕๗ ๑ - - - - 
๒๕๕๘ ๑ - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๖๐ ๑ - - - - 
๒๕๖๑ - - ๑ - - 

๖ นางสายเพชร อักโข 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ : 
บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง : ๒๕๔๒ 
บริหารธรุกิจบัณฑิต :  
การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง : ๒๕๓๕ 

  ๒๕๕๗ - - - - - 
๒๕๕๘ - - - - - 
๒๕๕๙ - - - - - 
๒๕๖๐ - - ๑ - - 
๒๕๖๑ - - - - - 



๙๐ 
  
หมายเหตุ * งานวิจัยที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีนั้น 

๔) ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร เป็นระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอน ในวัน-เวลาราชการ 
๕) มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน  
๖) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา : เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวดที่ ๒ ดังนี้ 
       ๑. เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือมีคุณสมบัติตามที่สภา

มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
       ๒. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง  
       ๓. ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษในคดีอาญา ตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้รับโทษจ าคุก เว้นแต่

ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
       ๔. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันอุดมศึกษา เพราะมีกรณีท าความผิดทางวินัย 
       ๕. มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศของมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
๗) แผนการรับนักศึกษา ก าหนดปีละ ๒๐๐ คน (วิชาเอกการตลาด จ านวน ๑๐๐ คน และวิชาเอกการตลาด  

ค้าปลีก จ านวน ๑๐๐ คน) 
๘) ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๑๗,๔๒๔ บาทต่อคนต่อปี 
๙) ระยะเวลาในการศึกษาในหลักสูตร เป็นหลักสูตรแบบเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา  ส าเร็จ

การศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา 
         ๑๐) โครงสร้างหลักสูตร 

            จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต 
 

หมวดวิชา  การตลาด การตลาด
ค้าปลีก 

 
แผนปกต ิ สหกิจศึกษา 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า ๓๐ ๓๐ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๑.๑ กลุ่มภาษา                       จ านวน ๑๕ ๑๕ ๑๕ หน่วยกิต 
    ๑.๒ กลุ่มมนุษยศาสตร์ สงัคมศาสตร์               จ านวน ๖ ๖ ๖ หน่วยกิต 
    ๑.๓ กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์   
         และการจัดการ 

ไม่น้อยกว่า ๖ ๖ ๖ หน่วยกิต 

    ๑.๔ กลุ่มวิชาเลือก  จ านวน ๓ ๓ ๓ หน่วยกิต 
๒) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า ๙๑ ๙๑ ๙๑ หน่วยกิต 
    ๒.๑ กลุ่มพื้นฐานวชิาชีพ จ านวน ๓๐ ๓๐ ๓๐ หน่วยกิต 
    ๒.๒ กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๓๓ ๓๓ ๓๓ หน่วยกิต 
    ๒.๓ กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๒๑ ๒๑ ๑๒ หน่วยกิต 
    ๒.๔ กลุ่มฝึกประสบการณ์วชิาชพี         จ านวน ๗ ๗ ๑๖ หน่วยกิต 
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ๖ ๖ ๖ หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ ๑๒๗ ๑๒๗ หน่วยกิต 



๙๑ 
  
        ๑๑) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา : ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ ดังนี้  

๑. ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชา ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกติ 

๒. ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A) ตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับรวมกับกลุ่ม

วิชาชีพเลือก 
๔. ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา 
๕. ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 
๖. กรณีที่นักศึกษาศึกษาและสอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตรแล้ว แต่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 

๒.๐๐ และไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ นักศึกษาสามารถยื่นขออนุมัติอนุปริญญาในสาขาวิชาการตลาดได้ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการตลาด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หลักสูตร พิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 
            หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑  สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์         

ขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งครบรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร ๕ ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  

หลักสูตรจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ภายใต้ชื่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีเวียดนาม สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อนุมัติหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ หลักสูตรรับนักศึกษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ชะลอการรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร และได้ปรับปรุง
หลักสูตร โดยเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๖ สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการปรับปรุง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖ (การประชุมครั้งที่                     
๕/๒๕๕๖) และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรเมื่อ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และมีบัณฑิต
ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ๑ รุ่น จ านวน ๑๐ คน เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๘ 
ปีการศึกษา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๓๓ 
หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๑ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๖ หน่วยกิต 
(กลุ่มวิชาเอกบังคับ ๖๓ หน่วยกิต กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต และกลุ่มวิชาโท ไม่น้อยกว่า ๑๕  

หน่วยกิต… 



๙๒ 
  
หน่วยกิต) และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต  การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ/หรือ
ภาษาอังกฤษ  รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทยได้ดี  ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบทวิภาค  จัดการเรียนการสอนในวัน -เวลาราชการ  คุณสมบัติของผู้ เข้าศึกษาเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ จ านวนรับนักศึกษา ๓๐ คน/ปี ประมาณการค่าใช้จ่าย
ต่อหัวในการผลิตนักศึกษา ๒๐,๐๐๐.๗๕ บาท/คน/ปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษา
ละ ๒๔,๐๐๐ บาท/คน หรือคิดเป็น ๙๖,๐๐๐ บาท/ตลอดหลักสูตรแบบเหมาจ่าย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จ านวน ๑๖ ตัวบ่งชี้   

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษา               
จากคณาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
ศิลปศาสตร์ ครั้งที่ วาระพิเศษ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ วันที่ ๒๑ ภุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๓  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
           รายวิชา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง  
       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะเกษตรศาสตร์ 

ขอปรับปรุงรายวิชา กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากพบว่ารายละเอียดของรายวิชาภายใน มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตรมีการพิมพ์

บกพร่อง ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และอยู่ระหว่างรอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบการให้ความ

เห็นชอบหลักสูตรนี้  

 การนี้ เพ่ือให้ มคอ.๒ มีความถูกต้องสมบูรณ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการ
บริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้รายละเอียดของรายวิชามีความถูกต้อง คณะจึงขอ
แก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ดังนี้ 
 
 
 
                ๑) ปรับปรุง... 



๙๓ 
  
 
 ๑) ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงในการจัดการเรียนการสอน ในรายละเอียดหลักสูตร จ านวน ๑ รายวิชา 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
๑ ๑๑๐๓ ๑๓๒  ฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics I) ๓(๓-๐-๖) 

 

 ๒) ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงและจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  ในรายละเอียด
หลักสูตร จ านวน ๒ รายวิชา 

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
๑ ๑๑๐๑ ๒๕๕ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  

             (General Microbiology Laboratory)   
๑(๐-๓-๐) 

๒ ๑๑๐๓ ๑๓๒  ฟิสิกส์เบื้องต้น (Fundamental Physics I) ๓(๓-๐-๖) 
 

 ๓) ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงในแผนการศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน ๓ รายวิชา และแผนการศึกษาปกติ  
จ านวน ๔ รายวิชา  

ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
แผนการเรียนสหกิจศึกษา 
๑ ๑๑๐๔ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics)  ๓(๓-๐-๖) 
๒ ๑๑๐๒ ๑๑๐ เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)  ๓(๓-๐-๖) 
๓ ๑๒๐๔ ๓๐๒  ฝึกงานภาคสนาม ๒ (Practical Training II) ๑(๐-๓-๐) 
แผนการเรียนปกติ 
๑ ๑๑๐๔ ๑๐๑ คณิตศาสตร์ทั่วไป (General Mathematics) ๓(๓-๐-๖) 
๒ ๑๑๐๒ ๑๑๐ เคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry) ๓(๓-๐-๖) 
๓ ๑๑๐๑ ๒๕๕ ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป  

              (General Microbiology Laboratory)   
๑(๐-๓-๐) 

๔ ๑๒๐๔ ๒๐๑ ฝึกงานภาคสนาม ๑ (Practical Training I) ๑(๐-๓-๐) 
 

๔) ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงในค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาแกน จ านวน ๑ รายวชิา 
ที ่ รายวิชา หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาแกน 
๑ ๑๒๐๔ ๓๒๓  ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยประมง    

               (Data and Data Analysis in Fishery Research) 
๓(๓-๐-๖) 

 

                       จึงเสนอ... 



๙๔ 
  
   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัตกิารปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้าง               
หลักสูตร : การปรับปรุงรายวิชา ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
  ๑. ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงในรายละเอียดหลักสูตร จ านวน ๑ รายวิชา 

๒. ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงและจ านวนหน่วยกิตในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ใน
รายละเอียดหลักสูตร จ านวน ๒ วิชา 

๓. ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงในแผนการศึกษาสหกิจศึกษา จ านวน ๓ รายวิชา และแผนการศึกษาปกติ  
จ านวน ๔ รายวิชา 

๔. ปรับปรุงจ านวนชั่วโมงในค าอธิบายรายวิชา กลุ่มวิชาแกน จ านวน ๑ วิชา และจะเสนอส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  
         ๑) การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
                                   จ านวน ๖ หลักสูตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
               การสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ- 
          สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       ๒) การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
             จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์       ขอ

ปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๖ หลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์                

ขอปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๑ หลักสูตร เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา ตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

๒๕๕๘ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 ๑. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน ๖ หลักสูตร สังกัด             
คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะศิลปศาสตร์ และคณะศิลปประยุกต์และ-
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 
 
            ล าดับที…่ 
 
 



๙๕ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะเภสัชศาสตร ์

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕  

 

๒๖ 
พฤษภาคม 

๒๕๕๕ 
 

๑๗ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๖ 

เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ 
สกอ.ก าหนด สอดคล้องกับ
การด าเนินงานของหลักสูตร
และรองรับการด าเนินการ
หลักสูตรใหม่ของคณะ และ
มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
ต่างประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๒ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเภสัชศาสตร์  
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๕๙ 

๑๓ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

เพ่ือปรับลดอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

๓ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต         
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๓๐ 
มกราคม 
๒๕๕๙ 

 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มี
คุณวุฒิตรงสาขามากขึ้น
และพัฒนาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

คณะศิลปศาสตร์  
๔ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗      

๒๘ 
กันยายน 
๒๕๕๖ 

๙    
กรกฎาคม 
๒๕๕๗ 

เนื่องจากอาจารย์ท่านเดิม
สิ้นสุดสัญญาจ้าง 

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

๕ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๔ 
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาออก
จากราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 
 

 ล าดับที.่.. 



๙๖ 
  

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

๖ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘     

๒๘ 
กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘ 

๒๕ 
มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษา
ต่อแบบเต็มเวลาและ
ลาออกจากราชการ  

พ.ศ. ๒๕๔๘ 

 

๒. การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จ านวน ๑ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์  
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต            

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ              
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๕   
มีนาคม 
๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

๑. อาจารย์เปลี่ยนชื่อ
นามสกุล  
๒. เพ่ือให้ตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 
๒๕๕๘ และการตรวจ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะศิลปศาสตร์ และ                   
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๖ หลักสูตร การปรับปรุงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ หลักสูตร และจะเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
                ๔.๓.๕  การปรับปรุง... 



๙๗ 
  

 ๔.๓.๕  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : ปรับปรุงเกณฑ์การ 
        ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร  สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ 
      ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ  
          หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
         ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและ 

              ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะเภสัชศาสตร์                 
ขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร ปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร 
ได้แก่  

  ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ผ่าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
  ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่  
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ 
  เนื่องจากรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ระบุเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ว่า “นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน
ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ 
(UBU-Test) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ หรือ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
เกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”  
  และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ว่า “นักศึกษาต้องสอบผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่คณะเภสัชศาสตร์ 
จัดสอบ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ หรือ มีผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยจัดสอบ             
(UBU-Test) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ หรือ ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอ่ืนที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันทดสอบภาษาอังกฤษ ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง เกณฑ์
การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔” 

จากการด าเนินการที่ผ่านมา ทั้ง ๒ หลักสูตร พบข้อจ ากัดของมหาวิทยาลัยในการจัดสอบ UBU-Test ไม่
สามารถจัดการสอบได้เป็นประจ าโดยการจัดสอบขึ้นกับจ านวนผู้สมัครสอบในแต่ละครั้งต้องไม่น้อยกว่า ๒๐ คนนั้น 
ส่งผลให้นักศึกษาในหลักสูตรอาจไม่ส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนดนั้น 

 
 

           คณะเภสัชศาสตร์… 



๙๘ 
  

คณะเภสัชศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและให้มีผลกับนักศึกษาตั้งแต่เปิดรับนักศึกษา
ในหลักสูตรของทั้ง ๒ หลักสูตร โดยเพิ่มเกณฑ์การผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษจ านวน ๒ ข้อ 
คือ  

๑) ลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านรายในรายวิชาภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ๒) ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่เป็นไปตามแบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ   
The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ในระดับ B๑ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร : ปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา และให้มีผลกับนักศึกษาตั้งแต่เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตร                     
จ านวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ 
   ๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  

๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องส าอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

          ล าดับต่อไปจะได้น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรตามล าดับ 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๖  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงเกณฑ์ 
      การส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 

    ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
    ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 

ขอปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร การปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา จ านวน ๒ หลักสูตร 

ได้แก่ 

 ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างรอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 ๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่ผ่าน
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ อยู่ระหว่างรอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 
 

            เนื่องจาก... 



๙๙ 
  
 เนื่องจาก มหาวิทยาลัยฯ  ได้ขอให้คณะส ารวจ เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาและการให้อนุปริญญาส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ (ตามหนังสือบันทึก
ข้อความเลขที่ ศธ ๐๕๒๙.๔/ว.๔๒๙๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) เพ่ือท าให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ก าหนด นั้น คณะวิทยาศาสตร์ ได้เสนอขอปรับปรุงเกณฑ์การให้อนุปริญญาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ชัดเจนและสอดคล้องกับที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  ดังนี้  
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่
สภา

อนุมัติ 

วันที่
สกอ.

รับทราบ 

รายละเอียดการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๑ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

๒๗ 
สิงหาคม

๕๙ 
 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ิม หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 
ข้อที่ ๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร คือ 
๓) ไม่อยู่ในระหว่างรับโทษทางวินัยที่
ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือ 
รับปริญญาหรืออนุปริญญา   
๔) ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทาง
มหาวิทยาลัย 
คณะก าหนดให้มีการให้อนุปริญญาใน
กรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่าน
รายวิชาต่างๆ ครบตามที่หลักสูตร
ก าหนดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ แต่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ
และกลุ่มวิชาชีพเลือกรวมกันน้อยกว่า 
๒.๐๐ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอร์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๖ 
มีนาคม 
๒๕๒๙ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

ปรับปรุง หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนักศึกษา 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร ข้อที่ ๔ เป็น 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 



๑๐๐ 
  
ล าดับที่ หลักสูตร วันที่

สภา
อนุมัติ 

วันที่
สกอ.

รับทราบ 

รายละเอียดการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะก าหนดให้มีการให้อนุปริญญาใน
กรณีท่ีนักศึกษาได้ศึกษาและสอบผ่าน
รายวิชาต่างๆ ครบตามที่หลักสูตร
ก าหนดและมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๑.๗๕ แต่มี
ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
น้อยกว่า ๒.๐๐ หรือ มีค่าคะแนนเฉลี่ย
ในหมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับ
และกลุ่มวิชาชีพเลือกรวมกันน้อยกว่า 
๒.๐๐ 

 
 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมและ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘  ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา                                      
จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือจะได้น าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

     ๔.๓.๗  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
      ข้อมูลรายวิชาในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) หลักสูตรศิลปศาสตร 
      บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง  
      พ.ศ. 2560 สังกัดคณะศิลปศาสตร์ 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปศาสตร์          
ขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติหลักสูตรเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 และ
อยู่ระหว่างการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลของ
รายวิชาถูกต้องตรงตามข้อมูลการปรับปรุงในเล่มหลักสูตร และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
ปรับปรุง ทั้งนี้  ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                                     
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เรียบร้อยแล้ว และการปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
                   ๑. ขอแก้ไข… 



๑๐๑ 
  

1. ขอแก้ไขชื่อวิชาภาษาไทย จ านวน 1 รายวิชา จาก การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนเบื้องต้น 
เป็น การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนระดับย่อหน้า (หน้า 22) 

๒. แก้ไขปรับวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre.) จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชา 1421 231 สัทศาสตร์     
และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ จาก วิชา 1421 101 ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 2 เป็น วิชา 1421 100 
ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 1 (หน้า 57 และ 67) 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงข้อมูลรายวิชาในรายละเอียด                
ของหลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร หลักสูตรปรับปรุง             
พ.ศ. 2560     
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
         

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

    ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ 

    จัดประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมหรือตรวจเยี่ยม และ 
    การแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  สืบเนื่อง
จากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ส านักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าท าการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินหมวดรายจ่าย
ค่าใช้สอยของหน่วยงานต่างๆ มีข้อตรวจพบที่มีนัยส าคัญ คือ มีการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหาร
กลางวันส าหรับการจัดฝึกอบรมและการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎ/ระเบียบของทางราชการ                            
มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวในอัตราที่สูงกว่าที่กฎ/ระเบียบก าหนดไว้ ต่อมา กองคลัง ส านักงานอธิการบดี ได้ขอข้อมูล
เกี่ยวกับอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าอาหารกลางวัน จากคณะ/ส านัก ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
เพ่ือหาแนวทางในการก าหนดหลักเกณฑ์/อัตราการเบิกจ่ายฯ ได้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันต่อไป กองคลังจึงได้
เสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันอังคารที่ 7 มีนาคม 
2560 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายกองคลังปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายและอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าอาหารกลางวันส าหรับการ
ประชุมคณะกรรมการก าหนดนโยบาย คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการอ่ืนๆ  โดยใช้ เงินรายได้เพ่ือให้
สอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 กองคลังได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการฯ และได้น าเสนอให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ตรวจสอบอีกครั้ง และที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ เห็นควรให้ปรับแก้ไขจากประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เปลี่ยนเป็น ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม
ราชการต่างๆ  เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้  และในการนี้กองคลัง ได้ด าเนินการปรับแก้ไขและ
เพ่ิมเติมขอ้ความตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาด้านกฎหมายฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ  การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมหรือ             
ตรวจเยี่ยม และการแถลงข่าวของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 
ที่ประชุม... 



๑๐๒ 
  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการทบทวนเกี่ยวกับอัตราค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร

กลางวัน และค่าอาหารเย็น ใหม่ โดยให้ค านึงถึงหลักความจ าเป็น เหมาะสม และประหยัด เพ่ือให้เข้ากับ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

๒. ข้อ ๖ (๑) เห็นควรให้ปรับแก้ไขข้อความใหม่ เช่น ค าว่า “การประชุมของสภามหาวิทยาลัย” 
เปลี่ยนเป็น “คณะกรรมการที่ก าหนดในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี” 

 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง  การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ การรับรองบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมหรือ ตรวจเยี่ยม และการแถลงข่าวของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... .  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการ              
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๔.๒  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และข้อตกลงการ 
     แลกเปลี่ยน ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Jingchu University  
     of Technology สาธารณรัฐ 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา   ด้วย คณะบริหารศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอ
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding, MOU) และข้อตกลงการ
แลกเปลี่ยน (Memorandum of Agreement, MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Jingchu University 
of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และอาจารย์เพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการโรงแรมและด้านอ่ืนๆ การท าวิจัยร่วมกัน ตลอดจนการจัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และกิจกรรมอ่ืนที่เป็นประโยชน์ของทั้งสองสถาบัน  

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาอนุมัติ
ให้จัดท าบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน Jingchu University of Technology 
บุคคลติดต่อ Qi Hongguang, Director of International Office 
ที่อยู ่ Jingchu University of Technology 

๓๓ Xiangshan Avenue, Jingmen, Hubei, PR. China ๔๔๘๐๐๐ 
http://gjjyxy.JUT.edu.cn/ 

โทรศัพท์ +๘๖ ๗๒๔ ๒๓๕๖๕๖๖  
โทรสาร +๘๖ ๗๒๔ ๒๓๕๖๕๑๘ 
E-mail gjjyxy@JUT.edu.cn 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
Jingchu University of Technology (JUT) หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจิงชู เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่

ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการของรัฐ JUT ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Jingmen Hubei ซึ่งเป็นเมืองที่มีชื่อเสียง 
 

ด้านประวัติศาสตร์… 



๑๐๓ 
  
ด้านประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมที่ยาวนานและประตูสู่เมือง Hubei ที่มีวิทยาเขตครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๔๐ เฮกตาร์ โดย
มีสถานที่ตั้งของส่วนการจัดการศึกษา ๕๘๐,๐๐๐ ตารางเมตร  

JUT มี ๑๔ คณะ และโรงพยาบาลสังกัด ๑ แห่ง นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนการศึกษานานาชาติและวิทยาลัย
การศึกษาต่อเนื่อง มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี ๒๐ หลักสูตรและประกาศนียบัตร ๓๓ หลักสูตรครอบคลุมสาขาวิชา                       
๗ สาขา ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การศึกษา การแพทย์ วรรณคดี เศรษฐศาสตร์ และการจัดการ                                                       
มีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่มากกว่า ๑๘,๐๐๐ คน มีอาจารย์ประจ า ๑,๐๐๐ คน ซึ่งกว่า ๓๐๐ มีต าแหน่งวิชาการเป็น
ศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ ๑๑ คน ได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษจากสภาแห่งรัฐและรัฐบาลจังหวัด  JUT            
มีคณะเศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (International Economics and Trade) คณะเศรษฐศาสตร์และ
การจัดการ (Economics and Management) ที่ท าการเรียนการสอบด้วยการใช้ภาษาอังกฤษ 

 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะขอท าข้อตกลง 
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีกิจกรรมร่วมกับ JUT ดังนี้ 

ปี ๒๕๕๙ 
- คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งนักศึกษาไป JUT เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรมและร่วมเรียนใน

ชั้นเรียน รวมระยะเวลา ๑ เดือน 
ปี ๒๕๖๐ 

- JUT ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีมาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและร่วมเรียนในชั้นเรียน ที่คณะบริหารศาสตร์ 
คราวละ ๑ เดือน ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ และ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐  
ปี ๒๕๖๑ 

- คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่งนักศึกษาระดับปริญญาตรีไป JUT เพ่ือเรียนรู้วัฒนธรรม
และร่วมเรียนในชั้นเรียน รวมระยะเวลา ๑ เดือน ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
 

แผนกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 
- คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแผนในการส่งนักศึกษาจาก คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไป JUT เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้วัฒนธรรมและร่วมเรียนในชั้นเรียน ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑  
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และข้อตกลงการแลกเปลี่ยน 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding, MOU) และข้อตกลง

การแลกเปลี่ยน (Memorandum of Agreement, MOA) ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Jingchu 
University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน  

๒. MOU มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ อาทิ แลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากร จัดโครงการความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาบุคลากร จัดหลักสูตรร่วม จัดโครงการวิจัยร่วม และ
แลกเปลี่ยนบทความวิชาการ มีระยะเวลา ๕ ปี นับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ โดย
ไม่มีผลผูกพันด้านการเงิน และมีเจตนาที่จะปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของประเทศของทั้งสองฝ่าย คือ 
ราชอาณาจักรไทย และ สาธารณรัฐประชาชนจีน หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
ข้อความใดใน MOU ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้มี
อ านาจลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ อธิการบดี และผู้มีอ านาจลงนามฝ่าย JUT คือ Professor 
Wang Xueming ต าแหน่ง รองอธิการบดีของ JUT 

 
              ๓. MOA เป็นข้อตกลง... 



๑๐๔ 
  

๓. MOA เป็นข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร มีแผนจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนปีละไม่เกิน ๑๐ คน
ต่อภาคการศึกษา ไม่มีข้อผูกพันทางด้านการเงิน สัญญามีระยะเวลา ๕ ปีนับตั้งแต่วันที่ผู้มีอ านาจทั้งสองฝ่าย
ลงนามครบสมบูรณ์ และสามารถพิจารณาต่ออายุได้ด้วยความเห็นพ้องของทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
ประสงค์ที่จะยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงข้อความใดใน MOU ต้องแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ เดือน 
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้มีอ านาจลงนามฝ่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ อธิการบดี และผู้มีอ านาจลง
นามฝ่าย JUT คือ Professor Wang Xueming ต าแหน่ง รองอธิการบดีของ JUT 

   
ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง 
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Jingchu University of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

 ๔.๔.๓  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงการร่วมจัดสอบ IELTS ระหว่าง มหาวิทยาลัย 

   อุบลราชธานี กับ บริษัท IDP Education จ ากัด 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา   ด้วยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ประกาศนโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา ลง
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินงานสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีพร้อมทั้งวิชาการ วิชาชีพ 
และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษที่ใช้งานได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับพันธกิจของส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงาน
อธิการบดี ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้ กับนักศึกษาและบุคลากร โดย
นับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิ 
โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษผ่านประสบการณ์จริง โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม โครงการสนับสนุนทุน
แลกเปลี่ยน โครงการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมสอบวัดความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล IELTS 
TOEFL TOEIC UBU-Test ภายใต้งบประมาณสนับสนุนจากโครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙ เงินอุดหนุน) และโครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับ
คุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ เงินอุดหนุน หมวดรายจ่ายอ่ืน) 
ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดทั้งโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงที่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรม ท าให้มีผลการด าเนินงานส าเร็จลุล่วงเกินค่าเป้าหมาย  

 
          ปีงบประมาณ... 



๑๐๕ 
  

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ มีแผนการจัดทดสอบวัดความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล IELTS ( International English Language Testing System) ในช่วงเดือน
กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และกระตุ้นให้
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้
ด าเนินการส ารวจความต้องการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการจัดทดสอบ IELTS ที่มหาวิทยาลัย 
ซึ่งจากผลส ารวจฯ พบว่า มีจ านวน ๓๙ คน (ร้อยละ ๙๗.๕๐) จากผู้ตอบแบบส ารวจ ๔๐ คน เห็นด้วยหากมีการจัด
ทดสอบ IELTS ที่มหาวิทยาลัย ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน และมีผู้ตอบแบบส ารวจจ านวน ๓๕ คน                  
(ร้อยละ ๘๗.๕๐) จักสมัครเข้ารับการทดสอบดังกล่าวหากจัดทดสอบที่มหาวิทยาลัย จากนั้น ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ 
มีนาคม ๒๕๖๑ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้เรียนเชิญตัวแทนของบริษัท ไอดีพี เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด (IDP Education 
Ltd.) หารือและศึกษาความเป็นไปได้ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักเป็นสถาบันศูนย์สอบเพ่ือร่วมจัดการทดสอบ 
IELTS โดยในภายหลัง ทางบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบในเบื้องต้นและได้ส่ง (ร่าง) ข้อตกลงฯ  เพ่ือให้ทางมหาวิทยาลัย
พิจารณา ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงได้น า ร่างฯ ดังกล่าว หารือส านักงานกฎหมายและนิติการ โดยได้รับข้อเสนอแนะ
ให้ถามความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยก่อน และหากมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการท าข้อตกลงจึงขอหารือเป็นส่วน
ไป  

เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยใช้ภาษาอังกฤษใน
งานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเอ้ือประโยชน์ในการต่อยอดการเรียนรู้และวิจัยในระดับที่สู งขึ้น เพ่ือเพ่ิมการ
จัดเก็บรายได้ของมหาวิทยาลัย และเพ่ือประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในการนี้ ส านักงาน
วิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา (๑) อนุมัติให้จัดท าข้อตกลงการร่วมจัดสอบ IELTS  
กับ บริษัท IDP Education จ ากัด และ (๒) อนุมัติให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบวัดความรู้
ภาษาอังกฤษ (IELTS) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน IDP Education Ltd. 
บุคคลติดต่อ นางสาววราภรณ์ ธรรมจรีย์ ผูอ้ านวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ที่อยู ่ IDP Education Ltd. 
 ชั้น ๔ อาคาร ซีพี ทาวเวอร์ ๓๑๓  
 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก  
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๕๐๐  
โทรศัพท์ ๐๒ ๖๓๘ ๓๑๑๑  
โทรสาร ๐๒ ๒๓๑ ๐๕๓๐ 
E-mail varaporn.dhamcharee@idp.com 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
IDP เป็นผู้น าระดับโลกด้านบริการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ มีส านักงานตั้งอยู่ใน ๓๒ ประเทศทั่ว

โลก เป็นเครือข่ายใหญ่แห่งโอกาสที่สร้างมายาวนานกว่า ๕๐ ปี ช่วยผู้เรียนในการเปลี่ยนจากแผนการศึกษา
ต่างประเทศไปสู่ความส าเร็จในอาชีพและความก้าวหน้าส่วนบุคคล โดยผสมผสานประสบการณ์และเทคโนโลยีในการ
ช่วยให้ผู้เรียนตัดสินใจด้วยข้อมูลที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ จากการได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน วิทยาลัย และ 
 

      มหาวิทยาลัย… 



๑๐๖ 
  
มหาวิทยาลัยชั้นน ามากกว่า ๖๕๐ แห่ง ในประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ 
สหรัฐอเมริกา และมีฐานข้อมูลหลักสูตรกว่า ๑๘๐,๐๐๐ หลักสูตร 

IDP เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดสอบ IELTS ซึ่งเป็นการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษชั้นน าของโลก
เพ่ือการศึกษา การท างาน และการย้ายถิ่น ซึ่งได้รับการยอมรับจากกว่า ๑๐,๐๐๐ องค์กรทั่วโลก (ข้อมูลจาก 
https://www.idp.com/thailand/) 
 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะขอท าข้อตกลง 
๑. วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมเพ่ือเตรียมสอบ IELTS ให้นักศึกษาและ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นครั้งแรก โดยเชิญเจ้าหน้าที่จากสถาบัน IDP Education Ltd. มาเป็นวิทยากร แนะน า
แนวข้อสอบ วิธีการเตรียมตัว ฯลฯ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๘๒ คน  

๒. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จัดอบรมเพ่ือเตรียมสอบ IELTS เป็นครั้งที่ ๒ ให้แก่ 
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสถาบัน IDP Education Ltd. มาเป็นวิทยากร แนะน า
แนวข้อสอบ วิธีการเตรียมตัว ฯลฯ มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน ๔๘ คน 
 

แผนกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 
๑. ร่วมกันจัดทดสอบ IELTS ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จัดอบรมเตรียมสอบ IELTS และจัดทดสอบ ๒ รอบต่อปี อย่างต่อเนื่อง 

 

สาระส าคัญในข้อตกลงการร่วมจัดทดสอบ IELTS (เอกสารแนบ ๒) 
๑. เป็นข้อตกลงการร่วมจัดทดสอบ IELTS ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เจ้าภาพร่วมจัดสอบ) กับ IDP    

Education Ltd. (IDP)          
๒. มีจุดประสงค์เพ่ือร่วมกันจัดทดสอบ IELTS แก่บุคคลทั่วไปที่สมัครรับการทดสอบ  
๓. IDP มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้  

๑) ให้ข้อมูลที่เก่ียวข้อง รวมถึงรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครสอบ IELTS ของ IDP เพ่ือให้ 
เจ้าหน้าที่ของเจ้าภาพร่วมจัดสอบ สามารถให้ค าแนะน าแก่ผู้สมัครได้ หากมีข้อสงสัยใด ๆ 

๒) ก าหนดวันทดสอบ IELTS ในปีนั้น ๆ แก่เจ้าภาพร่วมจัดสอบ 
๓) จัดเตรียมรูปแบบที่จะใช้ในการบันทึกจ านวนผู้เข้าร่วมทดสอบในแต่ละเดือน แก่เจ้าภาพร่วมจัดสอบ 
๔) จัดเตรียมใบประกาศในส่วน “การเป็นศูนย์สอบ IELTS อย่างเป็นทางการของ IDP” และจัดท า 

กิจกรรมส่งเสริมการขาย IELTS แก่เจ้าภาพร่วมจัดสอบ 
    ๕) จัดท าโลโก้ส าหรับใช้เพื่อการตลาดและการสื่อสารแก่เจ้าภาพร่วมจัดสอบ 

๖) ให้การสนับสนุนด้านการตลาดแก่เจ้าภาพร่วมจัดสอบ ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ จัดเตรียมและเก็บรักษาแผ่นพับใบปลิวส่งเสริมการขาย และ/หรือ เครื่องมือทางการตลาด 

พร้อมกับ “แสตนทโ์ชว์เอกสาร” เพ่ือจัดวางในบริเวณสถานที่สอบ ส าหรับเผยแพร่แก่ผู้สมัครสอบ IELTS ในอนาคต 
๖.๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑ ครั้ง แก่ครูสอนภาษาอังกฤษของเจ้าภาพร่วมจัดสอบ 

    ๖.๓ จัดท า E-marketing (แสดงผลบนเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล ภาพ ข้อความทาง sms  
เป็นต้น)  

๗) ด าเนินการจัดสอบ IELTS ณ สถานที่สอบพร้อมด้วยการดูแลลูกค้าที่มีคุณภาพ 
๘) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ในวันสอบ ดังต่อไปนี้ 

  ๘.๑ เจ้าหน้าที่คุมสอบ 
๘.๒ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน 

   ๘.๓ หัวหน้า… 



๑๐๗ 
  

๘.๓ หัวหน้าควบคุมการสอบ 
๘.๔ อาจารย์ผู้ทดสอบทักษะการพูด 

๙) นอกจากตกลงเป็นอย่างอ่ืน IDP มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดหาเจ้าหน้าที่ในวันสอบ และค่าตอบแทน 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของ IDP  

๔. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เจ้าภาพร่วมจัดสอบ) มีหน้าที่จัดหาสถานที่จัดสอบแก่ IDP เพ่ือทดสอบ IETLS     
๕. และรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

๑) จัดเตรียมสถานที่สอบ IELTS ให้แก่ IDP ตามก าหนดการสอบ รวมทั้งตรวจสอบสถานที่และอนุญาตให้  
IDP ด าเนินการจัดการสอบ IELTS แก่ผู้สมัคร 

๒) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบ IELTS และการสมัครสอบแก่ผู้สมัครทั้งทางบุคคลและผ่านทางโทรศัพท์  
หรืออีเมล หากผู้สมัครสอบมีข้อสงสัย  

๓) ให้ค าแนะน าแก่ผู้สมัครเกี่ยวกับข้ันตอนการสมัครสอบกับ IDP 
๔) เมื่อครบสิ้นเดือน เจ้าภาพร่วมจัดสอบจะส่งอีเมลไปยัง IDP พร้อมกับใบแจ้งหนี้ส าหรับบริการที่ 

ด าเนินการในเดือนนั้นๆ และ IDP จะยืนยันค่าคอมมิชชั่นรวม ส าหรับเดือนนั้นๆ 
๕) ให้ใช้เฉพาะ โลโก้ หรือเครื่องหมายการค้า ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุมัติโดย IDP 
๖) แนะน าผู้สมัครสอบ IELTS ให้กับ IDP 
๗) จัดเตรียมห้องสอบ ตามข้อก าหนดในเงื่อนไขการสอบ ก่อนเริ่มทดสอบ IELTS แต่ละครั้ง (โต๊ะสอบต้อง 

ห่างกัน ๑.๒๕ เมตร)  
๘) จัดเตรียมสถานที่ทดสอบ ณ วันสอบแต่ละครั้ง ดังรายการต่อไปนี้ 

๘.๑ ห้องสอบ พร้อมด้วย แล็ปท็อปและโปรเจคเตอร์ 
๘.๒ โต๊ะสอบ ขนาดประมาณ ๖๐ เซนติเมตร x ๖๐ เซนติเมตร 
๘.๓ เก้าอ้ี ต่อโต๊ะหนึ่งตัว (ไม่มีล้อ) 
๘.๔ เครื่องฉายวีดิทัศน์ และระบบเสียงที่ชัดเจน 
๘.๕ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

๖. วันสอบจะเป็นไปตามท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันเป็นลายลักษณ์อักษร โดย IDP จะจัดท าปฏิทินการสอบ  
IELTS ส าหรับสถานที่สอบของเจ้าภาพร่วม ระยะเวลาการสอบ IELTS จะเป็นช่วง ๐๗.๐๐ น. - ๑๒.๓๐ น. ในวันเสาร์
หรือวันพฤหัสบดี รวมถึงการสอบพูดที่ด าเนินการในวันที่และเวลาที่ตกลงกันไว้ ณ สถานที่ของเจ้าภาพร่วมจัดสอบ 
ทั้งนี้ เจ้าภาพร่วมจัดสอบอาจจะเตรียมห้องเรียนต่างหาก ส าหรับ IDP ใช้เป็นพ้ืนที่เตรียมการสอบในวันสอบนั้นๆ  

๗. ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
๑) เจ้าภาพร่วมจัดสอบ มีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนส าหรับสถานที่สอบจาก IDP 
๒) IDP จะจ่ายค่าธรรมเนียม ๓๕๐ บาทต่อผู้เข้าทดสอบหนึ่งคน ที่เข้าสอบ IELTS ณ สถานที่สอบของ 

เจ้าภาพร่วมจัดสอบ 
๓) เจ้าภาพร่วมจัดสอบ จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้กับ IDP ในช่วงต้นเดือนของแต่ละเดือน ส าหรับบริการที่ 

ด าเนินการในเดือนก่อนหน้า 
๔) ใบแจ้งหนี้มีก าหนดการช าระภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ IDP ได้รับใบแจ้งหนี้ 
๕) “ค่าธรรมเนียมต่อผู้สมัครหนึ่งคน” คิดเป็นเงินบาทไทย 

๘. ค่าชดเชยเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการ 
๑) แต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบ ค่าชดเชยและการประกันภัยแก่เจ้าหน้าที่ของตนเอง 

 
                    ๙. สัญญา… 



๑๐๘ 
  

๙. คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต้องมีการประกันภัยกับบริษัทประกันที่มีชื่อเสียงและแสดงหลักฐานการประกันภัยเมื่อ 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งขอดูอย่างสมเหตุสมผล ดังนี้ 

๑) ชนิด ประกันสาธารณะ ครอบคลุม ๑,๐๐๐,๐๐๐ เหรียญออสเตรเลีย ส าหรับการสอบแต่ละครั้ง         
ณ สถานที่สอบ 

๒) ชนิด การชดเชยแรงงานและการประกันภาคบังคับในส่วนคล้ายกัน ครอบคลุม คู่สัญญาแต่ละฝ่าย    
ต้องมีประกันที่จ าเป็นส าหรับบุคลากรภายใต้ข้อกฎหมายที่บังคับใช้ตามเขตอ านาจของการทดสอบ 

๑๐. คู่สัญญาตกลงว่าจะไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือแถลงการณ์สาธารณะใดๆ และ ทั้งสองจะละเว้นการตอบ  
ค าถามใดๆ ของสื่อมวลชนไม่ว่าจะประเทศใดก็ตามเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ หากไม่มีข้อตกลงล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์
อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งในเรื่อง ระยะเวลาและเนื้อหาของการเปิดเผยค าแถลง หรือข้อคิดเห็นดังกล่าว ยกเว้นจะ
ก าหนดไว้ในเรื่องการตลาด  

๑๑. ข้อมูลทั้งหมด การเงิน และการหารือระหว่างคู่สัญญา (รวมถึงข้อตกลงนี้) ถือเป็นความลับที่ต้องรักษา 
อย่าง เคร่งครัดและฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีสิทธิ์เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบุคคลที่สาม ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ในเรื่อง
ค่าตอบแทนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

๑๒. หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการยกเลิกหรือแก้ไขส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อตกลงฯ นี้ ต้องมีการเห็นชอบและ 
เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมลงนามโดยผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่าย 

๑๓. ข้อตกลงฯ มีอายุถึง วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นับตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายลงนามครบสมบูรณ์ 
๑๔. ผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะผู้มีอ านาจ คือ อธิการบดี  

(รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข)  
๑๕. ผู้ลงนามในข้อตกลงฯ ของ IDP ในฐานะผู้มีอ านาจ คือ นางสาววราภรณ์ ธรรมจรีย์ ต าแหน่ง  

ผู้อ านวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
     

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้  
๑. อนุมัติให้จัดท าข้อตกลงการร่วมจัดสอบ IELTS กับ บริษัท IDP Education จ ากัด  
๒. อนุมัติให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (IELTS)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม มีมติ ดังนี้ 
 ๑. ไม่อนุมัติใหท้ าข้อตกลงการร่วมจัดสอบ IELTS กับ บริษัท IDP Education จ ากัด 

 ๒. หากบริษัท IDP Education จ ากัด มาขอใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้
ชี้แจงรายละเอียดกับทางบริษัทว่า ให้ด าเนินการได้ในลักษณะการเช่าใช้สถานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
           ๔.๔.๔  ขออนุมัติ... 



๑๐๙ 
  
   ๔.๔.๔  ขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง  

   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz University  
 Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ตามที่คณะเกษตรศาสตร์ แจ้งความประสงค์มายัง ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอต่อ
อายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Gottfried Wilhelm Leibniz 
University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี นั้น 

Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สห พัน ธรั ฐ เ ยอ รมนี  แล ะ  มห าวิ ทย าลั ย
อุบลราชธานี ได้มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัย ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘               
เพ่ือรับทุนสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมจาก มูลนิธิวิทยาศาสตร์แห่งชาติของเยอรมนี ( National Science 
Foundation of Germany) โดยความร่วมมือฯ ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัย
แห่งชาติ (National Research Data Collection Center: NRDCC) เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมและการจัดการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคมส าหรับงานวิจัยเชิงพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีโครงการศึกษาระยะ
ยาวชื่อว่า Thailand Vietnam Socio-economic Panel (TVSEP) เป็นส่วนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับ
ชุมชน/สังคมต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เก็บรวมรวมได้ ทั้งนี้  ศูนย์รวบรวมข้อมูลการ
วิจัยแห่งชาติ และ TVSEP มีขอบเขตพ้ืนที่ด าเนินงานหลักใน ๓ จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ นครพนม และอุบลราชธานี  

จุดส าคัญของความร่วมมือนี้ คือ กระบวนการด าเนินการของศูนย์รวบรวมข้อมูลการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมี
ส านักงานตั้งอยู่ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะด าเนินงานเก็บรวบรวมและบริหารจัดการข้อมูลทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเป็นลักษณะ panel waves data ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และมีเป้าหมายการด าเนินงานต่อเนื่อง
รวม ๙ ปี (สิ้นสุดโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก German Research Foundation 
(หรือ Deutsche Forschungsgemeinshaft : DFG) แห่งสหพันธรัฐเยอรมนี ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานภายใต้ความ
ร่วมมือด้านการวิจัยในระยะเวลาที่ผ่านมา นับตั้งแต่การเตรียมการของโครงการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึง
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑  

เพ่ือให้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างสองสถาบันเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนสามารถก่อให้เกิดเครือข่ายการวิจัยและมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพ่ืองานศึกษาวิจัยด้าน
เกษตรศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเสนอ                    
(ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Gottfried Wilhelm 
Leibniz University Hannover Germany พร้อมนี้ได้เสนอข้อมูลต่างๆ เพ่ิมเติม ดังเอกสารประกอบที่ ๒-๕ เพ่ือขอ
อนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Gottfried Wilhelm 
Leibniz University Hannover Germany เป็นระยะเวลา ๑ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒) ตามแนวทางการขอต่ออายุบันทึกข้อตกลงฯ ที่ได้ก าหนดไว้เพ่ือเป็นการยืนยันความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานของศูนย์ฯ โดยภายหลังจากการรายงานผลความก้าวหน้าโครงการครั้งนี้แล้ว มูลนิธิวิทยาศาสตร์
แห่งชาติของเยอรมนี จักพิจารณาจัดสรรทุนและเสนอต่ออายุบันทึกข้อตกลงฯ อีก ๓ ปี  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้ต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน
การวิจัยกับมหาวิทยาลัย Gottfried Wilhelm Leibniz University Hannover สหพันธรัฐเยอรมนี 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
        ๔.๔.๕  ขออนุมัติ... 



๑๑๐ 
  
  ๔.๔.๕  ขออนุมัติจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนา 

          หลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว  
          ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด  
          ภายใต้การก ากับดูแลของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขออนุมัติ
จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้าน
อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด 
ภายใต้การก ากับดูแลของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ และครั้งที่             
๑๐/๒๕๖๑ (วาระพิเศษ) วันที่  ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้                                           
คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ ดังนี้  

๑. การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนี้ ควรเป็นการจัดท า ระหว่าง มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด ภายใต้การก ากับดูแลของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  

๒. ให้คณะศิลปศาสตร์ พิจารณาเปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
๓. หากเป็นหลักสูตรร่วมผลิต ควรระมัดระวังไม่ให้เป็นเรื่องการร่วมลงทุน  
ด้วย คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติให้จัดท า
บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล และสถานที่ติดต่อ 
ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด 
บุคคลติดต่อ เรืออากาศโท อิทธิพล เจริญสุข ต าแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
ที่อยู ่ ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘๙ อาคาร ๕ ชั้น ๔ ถนนวิภาวดี-รังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๕-๔๖๐๓  
โทรสาร ๐๒-๕๔๕-๔๖๐๒ 
 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
 บริษัท ไทยไฟล์ทเทรนนิ่ง จ ากัด เป็นบริษัทลูกของ บมจ. การบินไทย (THAI) บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง 
จ ากัด มีทุนจดทะเบียน ๒ ล้านบาท ซึ่งได้จดทะเบียน วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้บริการฝึกอบรม
บุคลากรด้านการบินเพื่อเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับบริษัท และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากร 
 

                 ของบริษัท… 



๑๑๑ 
  
ของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม
การบินระดับชาติ มีผู้เชี่ยวชาญ บุคลากร สถานที่ เครื่องมือและทุนในการจัดอบรม ฝึกบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งงานด้านธุรกิจการบิน 

รายชื่อกรรมการ ได้แก่  
1. นายนิรุจน์  มณีพันธ์  
2. นาวาอากาศตรี อัษฎาวุธ  วัฒนางกูร  
3. นายโชคชัย  ปัญญายงค ์
4. นาวาอากาศตรี อลงกต  พูลสุข  
5. นางชุดา  ธนะภูมิ  
6. นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์  
7. นาวาอากาศตรี สถาพร  เจริญศิริ 

แผนการด าเนนิกิจกรรมร่วมกันในอนาคต 
 แผนการด าเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือฯ ได้แก่ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์และการ
ปฏิบัติในสถานประกอบการจริงโดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน 

หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด 
๑. สนับสนุนบุคลากรที่มีคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เก่ียวข้องกับการบริการด้านการบิน เพ่ือร่วม 

พัฒนาหลักสูตร เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
๒.  สนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 

อ่ืนๆ ที่จะใช้ในการด าเนินการ 
๓.  ให้การสนับสนุนทางวิชาการ วิชาชีพ อาจารย์พิเศษ และ/หรือ วิทยากร รวมถึงการฝึกงานและ 

ศึกษาดูงานของนักศึกษาและบุคลากรใน บริษัท เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่าย โดยจัดให้มีการประชุม อบรม 
สัมมนา หรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

หน้าที่/ขอบเขตความรับผิดชอบของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑. จัดท าหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร และบริหารหลักสูตร จัดการเรียนการสอนเฉพาะในรายวิชาที่เป็น 

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประเมินผล 
๒. สนับสนุนด้านอาคาร สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม 

อ่ืนๆ ที่จะใช้ในการด าเนินการตามหลักสูตร 
๓. ด าเนินการด้านธุรกรรมทางการเงินและอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบ 

ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
           ๔. ให้ความร่วมมือ… 



๑๑๒ 
  

๔. ให้ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของ บริษัท โดยจัดให้มีการประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมอ่ืนๆ  
เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

๕. ให้การสนับสนุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด ในการศึกษาต่อระดับท่ี 
สูงขึ้น พนักงานที่เข้ารับการศึกษาต่อ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต จากประสบการณ์การท างานในต าแหน่งงานปัจจุบัน 
และจากประวัติการศึกษาได้ โดยทาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนดังกล่าว 

๖. ให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ อาจารย์พิเศษ และ/หรือวิทยากรในกรณีที่ บริษัท ไทยไฟลท์เทรน 
นิ่ง จ ากัด ร้องขอและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นสมควร 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อพัฒนาบุคลากร 

ทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง 
จ ากัด ภายใต้การก ากับดูแลของ บริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

๒. มีจุดประสงค์หลักในการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการ 
ท่องเที่ยว 

๓. มีระยะเวลาสัญญา ๕ ปีนับจากวันที่ผู้มีอ านาจของทั้งสองฝ่ายลงนามเรียบร้อย ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
สามารถขอขยายระยะเวลาหรือยกเลิกได้โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่น้อยกว่า           
๖๐ วัน 
 ๔. ผู้ลงนามของ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด คือ เรืออากาศโท อิทธิพล เจริญสุข ต าแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการ  
 ๕. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ค าคง ต าแหน่ง คณบดี     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดยขออนุมัติรับมอบอ านาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) 
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรพันธุ์ใหม่ หลักสูตรเชิงผลลัพธ์ (OBE) ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการร่วมผลิต 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้จัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ทางวิชาการโครงการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จ ากัด ภายใต้การก ากับดูแลของ บริษัท การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน) 

  

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 
 

   ระเบียบวาระท่ี  ๖... 



๑๑๓ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๖๑ 
 ๖.๒  การด าเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
     ตามมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

          ๖.๓  การรายงานผลการด าเนินการทางวินัยของพนักงานมหาวิทยาลัย  
    ๖.๔  ขออนุมัติขยายระยะเวลาพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง 

 ๖.๕  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี  ผู้รับการประเมินคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
       ๖.๖  รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัย 
   อุบลราชธานี  ผู้รับการประเมินผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
    

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม  
๒๕๖๑ 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๓๐  น. 
 
 

 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 

 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


