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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๗/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
  - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
๖. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายอัศวิน  เตชะเจริญวิกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
     

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๓. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๕. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๖. นายประดิษฐ์  แป้นทอง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. นายขวัญชัย  เกิดแดน       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
      ๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ… 
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๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
    ประธานสภาอาจารย์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๔. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๖. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๗. นายนรินทร  บุญพราหมณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
๘. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๙. นางอัมพร  ยิ่งยงวงศ์สกุล หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๐ คน และประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๘ คน                      
ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

                         ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
       ๑.๑.๑  การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
       ประธานแจ้ งที่ประชุม เ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้ มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยลาประชุม จ านวน ๓ ท่าน ดังนี้ 
       

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพย์ราช   
             

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

               ๑.๑.๒  การอนุญาต... 
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๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  ขอแสดงความยินดีกับ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของ 
   สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องด้วย นายโกเมท  ทองภิญโญชัย อัยการพิเศษ 
ฝ่าย (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ ๔) ส านักงานคดีทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งรองอธิบดีอัยการ ส านักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุด ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๔  ในโอกาสนี้ นายกสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จึงขอแสดงความยินดีกับ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย 
ในครั้งนี้ด้วย 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๔ ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
            ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   

     อธิการบดีแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ   ตามหนังสือที่  พว ๐๒๐๖.๑๒/๒๙๑๐                     
ส านักพระราชวังสวนจิตรลดา ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐา-               
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินแทนพระองค์ไปพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวนที่ขอจบ ๓,๒๒๐ คน  
และพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และรางวัลรัตโนบล ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔  และโอกาสนี้                           
ขอพระราชทานพระมหากรุณา ดังนี้ 

  ๑. ขอพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
๒. ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะกรรมการ

มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากร รวม ๒ ชุด 
๓. พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ช่างภาพเข้าบันทึกภาพ บันทึกวีดิทัศน์ และถ่ายทอดโทรทัศน์  

วงจรปิดภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

และเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในรอบปีนี้จะขอทูลเชิญเสด็จเพ่ือทรงเปิดอาคารของคณะ 
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งได้จัดท าหนังสือถึงกองงานส่วนพระองค์เพ่ือขอทูลเชิญเสด็จเป็นก าหนดการ
ในช่วงบ่าย  เพ่ือเสด็จพระราชด าเนินเปิดอาคารของคณะเภสัชศาสตร์ และเสด็จชมนิทรรศการ ซึ่งในการจัดนิทรรศการ 
 

   ดังกล่าว… 
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ดังกล่าวจะเป็นเรื่องของโครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งเคยมีพระราชด าริไว้เรื่องการสานต่อคัมภีร์ใบลานโบราณ  ซึ่งคณะศิลปศาสตร์ได้มีการจัดท า
เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

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

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

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

  ๑.๒.๒  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ 
    ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

    อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ได้ก าหนด “ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และ
การบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ” 
กระทรวงการคลังจึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการต่าง ๆ ทราบและถือ
ปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  

ต่อมา กระทรวงการคลังได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ               
จึงก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งมีสาระส าคัญในข้อ ๓ คือ             
                        ให้ยกเลิก...     
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ให้ยกเลิกความในข้อ ๒ ข้อ ๔ ข้อ ๒ ข้อ ๖ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๑  ข้อ ๑๔ (๒) ข้อ ๑๓ (๗) ข้อ ๑๓ (๙) ข้อ ๑๔ และข้อ ๑๗ 
(๖) ในส่วนของหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐที่แนบท้ายในหลักเกณฑ์ ฯ ฉบับที่ ๑ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๒  กระทรวงการคลังได้แจ้งเวียนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบ ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๙.๒/ว ๑๐๗ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ (เอกสารแนบที่ ๑) โดยมีประเด็นที่มีการ
เปลี่ยนแปลง สรุปได้ดังนี้ 

๑) การจัดท าคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและคณะกรรมการตรวจสอบส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ 

๒) การแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอ่ืน หรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนมารักษาการใน
ต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 

๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 
๔) คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
๕) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
๖) การรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
๗) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
๘) หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
๙) การรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ 
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบั ติการ
ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ กับหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓)              
พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดดังแสดงในตาราง 
             

หลกัเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

    ข้อ ๒ กรมบัญชีกลางเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในให้
หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๑) และ (๓) – (๗) ถือ
ปฏิบัติ และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ก าหนดคู่มือหรือแนวปฏิบัติให้
หน่วยงานของรัฐ ตามข้อ (๒) ถือปฏิบัติ 
หมายเหตุ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า 

(๑) ส่วนราชการ 
(๒) รัฐวิสาหกิจ 
(๓) หน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาล

ปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญและองค์กรอัยการ 

(๔) องค์การมหาชน 
(๕) ทุนหมุนเวียนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
(๖) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ข้อ ๒ คูม่ือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในและ
คณะกรรมการตรวจสอบส าหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๑) 
และข้อ ๑ (๓) – (๗) ให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๑ (๒) ให้เป็นไปตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจก าหนด 
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หลกัเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(๗) หน่วยงานอื่นของรัฐตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

    ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน ให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เว้นแต่ การ
แต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง 
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐที่มี
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อ ๑๓  
     หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากร
และทรัพยากร เพ่ือให้การปฏิบัติงานของ
หน่วยงาน ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและ
ความซับซ้อนของภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

     ข้อ ๔ การบริหารงานทั่วไปของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อน
ต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในของหน่วยงานของรัฐที่มีคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไป
ตามข้อ ๑๓ (๗) 
     หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐต้องจัดสรรบุคลากรและทรัพยากร 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตรวจสอบภายในเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับปริมาณงานและความซับซ้อนของ
ภารกิจของหน่วยงานของรัฐ 

     ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้
ผู้ตรวจสอบภายในรักษาการต าแหน่งอ่ืนใน
ขณะเดียวกันไม่ได้ 
     หัวหน้าหนว่ยงานของรัฐและหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาสั่งการให้
ผู้ตรวจสอบภายใน 
ปฏิบัติงานอ่ืนได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ งานดังกล่าว
ต้องไม่ท าให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็น
อิสระและความเที่ยงธรรมในกิจกรรมที่ตรวจสอบ 

     ข้อ ๖ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งให้ผู้ตรวจสอบภายใน
รักษาการต าแหน่งอ่ืน หรือแต่งตั้งให้ผู้ด ารงต าแหน่งอ่ืนมา
รักษาการในต าแหน่งผู้ตรวจสอบภายในได้เฉพาะกรณีท่ีการปฏิบัติ 
งานของบุคลากรดังกล่าวได้ขาดจากการปฏิบัติงานในหน้าที่เดิม 
     ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐอยู่ระหว่างการสรรหาบุคลากรมา
ด ารงต าแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐอาจพิจารณามอบหมายให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานของรัฐมาปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเป็นการ
ชั่วคราว และยังคงปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่เดิมได้ ทั้งนี้ 
บุคลากรดังกล่าวควรมีความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน และต้องไม่เป็นผู้ที่
รับผิดชอบด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ หรือปฏิบัติงานใน
ภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ 
     หวัหน้าหน่วยงานของรฐัหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
สั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ 
ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่หน่วยงานของรัฐจะได้รับ และผลกระทบ
ต่อความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

     ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน 
กรรมการตรวจสอบหนึ่งคน กรรมการตรวจสอบ
ผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน 

     ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธาน กรรมการตรวจสอบ 
ไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
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หลกัเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการ 
     กรรมการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย
หนึ่งคนต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการหรือผู้
ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

     กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
     ให้คณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
ตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบควรก าหนดวาระการ
ด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่
ควรเกินคราวละสี่ปี ในการพิจารณาต่ออายุการด ารงต าแหน่งของ
กรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเป็น
รายคราว ทั้งนี้ ควรพิจารณาจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่ง
ของกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสมตามหลักสากล 

     ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประกอบด้วย 
          (๑) เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
โดยอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ความเข้าใจ
และมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชีหรือ
ด้านการตรวจสอบภายใน 
          (๒) เป็นผู้มีความเข้าใจในภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ 
          (๓) เป็นผู้สามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ และแสดงความเห็นและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความ
เป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

     ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมี
ประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย 
         (๑) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
ควรพิจารณาและก าหนดความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ (List of Competencies) เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมี
ความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับ 
     - ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
     - การเงินและการบัญชี 
     - การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
     - การตรวจสอบภายใน 
     - กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานของรัฐ  
     (๒) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการเงินการบัญชี หรือด้านการ
ตรวจสอบภายใน 
     (๓) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณาความเหมาะสมของจ านวน
คณะกรรมการตรวจสอบที่กรรมการตรวจสอบสามารถด ารง
ต าแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบของหน่วยงานอ่ืนได้ เพื่อให้
การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 

     ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่
และความรับผิดชอบ ดังนี้ 

     ข้อ ๑๓ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
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หลกัเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     (๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
บริหารความเสี่ยงและกระบวนการก ากับดูแลที่ดี 

     (๒) สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ
ควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและกระบวนการ
ก ากับดูแลที่ดี รวมถึงระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ของหน่วยงานของรัฐ และระบบการรับแจ้งเบาะแส 

     ข้อ ๑๓ (๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณา
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในต่อคณะกรรมการ 

     ข้อ ๑๓ (๗) ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย 
เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ หน่วยงานของรฐัอาจก าหนด 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยก็ได้ 

     ข้อ ๑๓ (๙) รายงานผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ต่อคณะกรรมการ 

     ข้อ ๑๓ (๙) รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย การรายงานต่อ
คณะกรรมการและการรายงานต่อบุคคลภายนอก ทั้งนี้ การ
รายงานต่อบุคคลภายนอก ให้รายงานในรายงานประจ าปีของ
หน่วยงานของรัฐหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐ 
โดยประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ลงนามในรายงานดังกล่าว 
และต้องมีเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้ 
     ก. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต
ของหน่วยงานของรัฐ 
     ข. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในด้านการเงิน 
     ค. จ านวนครั้งในการจัดประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย 

     ข้อ ๑๔ วาระการด ารงต าแหน่ง วาระการ
ประชุม และอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

     ข้อ ๑๔ คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมและการ
ประเมินผล ดังนี้ 
     (๑) การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรก าหนดไม่
น้อยกว่าสี่ครั้งต่อปี โดยองค์ประชุมและการลงมติที่ประชุมให้
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการของหน่วยงานของรัฐ และ
คณะกรรมการตรวจสอบควรมีการประชุมร่วมกับผู้บริหารของ
หน่วยงานของรัฐ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ตรวจสอบภายนอก 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
     (๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องด าเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในภาพรวม 
และการประเมินผลการปฏิบัติงานกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
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หลกัเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

หลักเกณฑ์ ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

     ข้อ ๑๗ ให้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
หน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ดังนี้ 
     (๖) จัดท าและเสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ต่ออธิการบดีและคณะกรรมการตรวจสอบภายใน
เวลาอันสมควร และไม่เกินสองเดือนนับจากวันที่
ด าเนินการตรวจสอบแล้วเสร็จ กรณีเรื่องที่ตรวจ
พบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการ ให้
รายงานผลการตรวจสอบทันที 

     ข้อ ๑๗ (๖) รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
      (๖.๑) รายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้ 
         (๖.๑.๑) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
ตรวจสอบส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ให้ส่งส าเนา
รายงานผลการตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการนั้น ๆ ทราบด้วย 
          (๖.๑.๒) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับกรม 
ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผล
การตรวจสอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบด้วย 
          (๖.๑.๓) กรณีหน่วยงานตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
ของรัฐ ตามข้อ (๑) หน่วยงานตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
ตรวจสอบหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงานผล
การตรวจสอบให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดของหน่วยรับตรวจ
นั้นทราบด้วย 
     (๖.๒) รายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ประกอบด้วย 
          (๖.๒.๑) ความเสี่ยงที่ส าคัญเก่ียวกับการด าเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐ 
          (๖.๒.๒) ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต 
รวมถึงระบบการร้องเรียน (Whistleblowing) ของหน่วยงาน 
ของรัฐ 
          (๖.๒.๓) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอเหมาะสมของ
การควบคุมภายในด้านการเงิน และกระบวนการอ่ืนที่พิจารณาว่ามี
ความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต 
          (๖.๒.๔) สรุปภาพรวมการฟ้องร้องต่อหน่วยงานของรัฐ 
คดีความต่าง ๆ และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ในทาง
แพ่ง โดยวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริง (Root-cause Analysis) และ
เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

 
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
                      ที่ ประชุม . . .
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  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการและมอบหมายหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔  

 

มติที่ประชุม รับทราบ   และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๑.๒.๓  คณะรัฐมนตรี มีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี พ.ศ. .... 

       อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้  
1. ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่  

24 สิงหาคม 2562 ได้ลงมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  และมีมติให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อไป
ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติผ่าน
ระบบสารสนเทศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หัวข้อ “การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ร่างกฎหมาย” ระหว่างวันที่ 13 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และน าร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการกฎหมายประจ ากระทรวง ต่อไป 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นการเสนอกฎหมายที่มีเนื้อหาในการก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องน าเงินรายได้หรือเงินอ่ืนใดส่งคลัง ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังก่อนเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฎหมายประจ ากระทรวงจึงได้ส่งร่างพระราชบัญญัติไปยังกระทรวงการคลังเพ่ือ
พิจารณา ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... แต่มีข้อสังเกตว่า เพ่ือให้เกิดความถูกต้องและเป็นการรักษาวินัยการเงินการคลัง 
สมควรให้แก้ไขความของร่างพระราชบัญญัติ ในมาตรา 15 วรรคหก โดยให้ตัดข้อความ “กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ” และ “และเงินรายได้คงเหลือไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ ” ออก 
เนื่องจากมีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. 2561 ซึ่งคณะกรรมการกฎหมายประจ า
กระทรวง ได้รับข้อสังเกตดังกล่าวไปด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวให้เป็นไปตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังแล้ว 
   2. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอความเห็นชอบใน
การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... ต่อคณะรัฐมนตรี จากรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งก ากับการ
บริหารราชการของกระทรวง โดยเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี 
ได้ ให้ความเห็นชอบให้ เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ.  . . . .  ต่อคณะรัฐมนตรี  
และเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ....  พร้อมเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องถึงเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพ่ือเสนอร่างพระราชบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
   3. คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 มีมติ อนุมัติหลักการ
ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และรับทราบแผนในการจัดท ากฎหมายล าดับรอง กรอบ
ระยะเวลาและกรอบสาระส าคัญของกฎหมายล าดับรองที่ออกตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามที่กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับ 
            ความเห็น… 
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ความเห็นของส านักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวข้างต้น 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ   
 

  ๑.๒.๔  การด าเนินมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 
       ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     อธิการบดี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้มีการขยายระยะเวลาการบังคับใช้
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นคราวที่ ๑๓ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น ทั้งนี้ปัจจุบัน
รัฐบาลให้ความส าคัญกับการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้โดย
ตราข้อก าหนด ประกาศและค าสั่ง เพ่ือยกระดับความเข้มข้นของการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือเร่งแก้ไข
และบรรเทาสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) อันเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินให้
คลี่คลายลงโดยเร็ว นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ก าหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาและบรรเทาผลกระทบของประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม อาทิ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารและสถาบันการเงิน มาตรการฟ้ืนฟูและกระตุ้น
เศรษฐกิจ มาตรการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว เป็นต้น 
 อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือน 
เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายส าคัญในการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคภายในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงมีนโยบายช่วยเหลือ
เยียวยานักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยมุ่งเน้นให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา
พิจารณาให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) หรือการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (hybrid) 
เป็นหลัก ตลอดจนพิจารณาให้บุคลากรปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) หรือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามเขต
พ้ืนที่จังหวัด ส าหรับพ้ืนที่ที่มีการระบาดรุนแรง หรือพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมถึงการพิจารณาช่วยเหลือผู้
ได้รับผลกระทบ อาทิ การลดค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส าคัญ ให้
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัด ด าเนินการจัดให้โรงพยาบาล
สนามหรือสถานพักคอย หรือศูนย์บริการวัดซีน และการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนเข้ารับวัคซีนอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ (Herd immunity) ในภาพรวมของประเทศให้มากท่ีสุด 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตระหนักถึงความส าคัญในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาด  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) และการสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐบาล และกระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยนับตั้งแต่การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) ระลอกใหม่ ตั้ งแต่ เดือน เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้ติดตามประเมินสถานการณ์การระบาดของโรคอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมโรค 
นอกจากนี้ยังจัดให้มีมาตรการด้านต่าง ๆ เพ่ือป้องและเฝ้าระวังโรค รวมถึงเยียวยาผลกระทบให้แก่นักศึกษา ผู้ปกครอง
และผู้ประกอบการภายในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงขอรายงานสรุปมาตรการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ห้วงเดือน เมษายน ถึง สิงหาคม ๒๕๖๔) ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 
 

                          จึงเสนอ... 
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  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 

   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางและก าหนดมาตรการในการวัดและประเมินผลการศึกษาของ

นักศึกษาเพ่ือป้องกันการทุจริตในการสอบ หรืออาจจะใช้วิธีการประเมินผลที่มีความถี่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้นักศึกษาได้สะสม
คะแนนในระหว่างภาคการศึกษา 

2.  มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาประสานการด าเนินงานกับจังหวัดเพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) เพ่ือให้ประชาชนได้มี
ความรู้ความเข้าใจในการที่จะใช้ชีวิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ เพ่ือที่จะลดความเสียหายทั้งทาง
สุขภาพของประชาชน และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพรวม 

3. มอบมหาวิทยาลัยประสานการด าเนินงานระหว่างคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือบูรณา
การการท างานร่วมกันในการแก้ปัญหาและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019                    
(โควิด-19) 

4. มอบมหาวิทยาลัยก าหนดมาตรการในการเข้า-ออก หอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นการ
ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของนักศึกษา 

 

มติที่ประชุม รับทราบ   และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๔ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข    
        

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       ๓.๑  รายงานผลการด าเนินงานและแนวทางการทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

  อุบลราชธานี  และเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนด 
  อัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  และ (ร่าง) ประกาศ 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
     ๑. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  2/2563 เม่ือวันที่  22 

กุมภาพันธ์ 2563 วาระที่ 1.1.3 ส านักงานกฎหมายและนิติการ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเกี่ยวกับพนักงาน
มหาวิทยาลัยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือให้มหาวิทยาลัยปรับอัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี                       
จ านวน 23 ราย และมีพนักงานมหาวิทยาลัยอีกจ านวนหนึ่งลงชื่อเพ่ือเสนอขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนการจ่าย
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งบางส่วนอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ์
และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 

  2. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  2/2563 เม่ือวันที่ 22  
กุมภาพันธ์  2563 วาระ 4.2.2 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  
โดยมี รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย เป็นประธานคณะท างาน รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ เป็นรองประธาน 

 

           คณะท างาน… 
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คณะท างาน  อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการทุกส านัก ประธานสภาอาจารย์ ผู้แทนสภาอาจารย์ ผู้แทนอนุกรรมการสภาอาจารย์ ผู้แทน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ทั้งที่จ้างจากเงินงบประมาณและเงินรายได้ ผู้อ านวยการ
กองแผนงาน ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เป็นคณะท างาน รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เป็นคณะท างานและเลขานุการ โดยมีหน้าที่ศึกษากฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และมติคณะรัฐมนตรี 
ตลอดจนระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ และของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน เงินเพ่ิม และสวัสดิการต่างๆ ตลอดจนเสนอทางเลือกการจ่ายเงินเดือนต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
และสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  3 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เ ม่ือวันที่  28 
พฤศจิกายน 2563 วาระที่ 1.2.5 ส านักงานกฎหมายและนิติการ รายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเกี่ยวกับค า
พิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีการปรับฐานค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตราเงินเดือนข้าราชการแรก
บรรจุ คดีหมายเลขด าที่ อ. 333/2559  คดีหมายเลขแดงที่ อ. 854/2563 ระหว่างผู้ฟ้องคดี คือ จ่าสิบตรีจอห์น
นพดล วศินสุนทร และผู้ถูกฟ้องคดี คือ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ 1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ที่ 2  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่  3  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีมติรับทราบ และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

(1)  มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นคณะท างาน
ทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย เพิ่มเติม จ านวน ๓  ท่าน เพ่ือท าหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป ดังมี
รายนามต่อไปนี้ 1) นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล  2) นางสาวเฟ่ืองฟ้า  เทียนประภาสิทธิ์  ๓) นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์  

โดยในเบื้องต้น อาจพิจารณาน าค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดฯ ดังกล่าวข้างต้น เป็นแนวทางการ
ด าเนินการ ทั้งนี้ ในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยดังกล่าว ควรค านึงถึงความสามารถใน
การหารายได้และสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย และภาระทางงบประมาณในส่วนของค่าใช้จ่ายบุคลา กรใน
ภาพรวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งอาจรวมถึงเงินสวัสดิการต่างๆ (ถ้ามี) ที่มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้แก่พนักงาน
มหาวิทยาลัยด้วย รวมทั้งแหล่งงบประมาณที่จะต้องใช้เพ่ือการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง เป็นต้น 

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

(๓) มอบมหาวิทยาลัยศึกษารวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้จากหน่วยงานภาครัฐ
ต่าง ๆ หรือคณะบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น มติคณะรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็น
ต้น แล้วจึงรายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

(๔) มอบมหาวิทยาลัยศึกษา และจัดท าข้อมูลการจ่ายเงินเดือน เงินสวัสดิการ เงินประจ าต าแหน่งทาง
วิชาการ และค่าตอบแทนอ่ืน ๆ ที่เบิกจ่ายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นรายบุคคล เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย และเป็นข้อมูลประกอบการชี้แจง
และท าความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
                 (๕) มอบมหาวิทยาลัย… 
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(๕) มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการชี้แจงและท าความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทราบถึง
ความพยายามของมหาวิทยาลัย และขั้นตอนในการด าเนินงานในการแก้ปัญหา อีกทั้งสร้างการมีส่วนร่วมจากพนักงาน
มหาวิทยาลัยในการให้ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการด าเนินงานของคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

4 คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 
2/2563 เม่ือวันที่ 7 ธันวาคม 2563 วาระที่ 4.1 รับทราบมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  11/2563 
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน  2563 วาระที่ 1.2.5 เรื่อง ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด กรณีการปรับฐานค่าจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ (คดีหมายเลขด า ที่ อ. 333/2559                           
คดีหมายเลขแดงที่ อ. 854/2563)  และวาระที่ 5.1 ได้พิจารณาแนวทางการปรับปรุงอัตราเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษา กรณีการปรับฐานค่าจ้างพนั กงานมหาวิทยาลัย                         
คดีหมายเลขด าที่ อ. 333/2559  คดีหมายเลขแดงท่ี อ. 854/2563 โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยมีพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 4 กลุ่ม  แยกตามระยะเวลาการบรรจุและแต่งตั้ง มีดังนี้ 

กลุ่มที่ 1  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 - วันที่ 30 กันยายน 2555 
ได้รับการปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมตามคุณวุฒิ ดังนี้ 

(๑.๑) อัตราเงินเดือนได้รับการปรับเงินเพ่ิมตามคุณวุฒิ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนใน
อัตรา 1.7 เท่า และบุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับเงินเดือนใน อัตรา 1.5 เท่า จากฐานเงินเดือนข้าราชการ                               
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 (เยียวยา) ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ที่มีมติอนุมัติการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเบิกจ่ายเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปรับปรุงค่าตอบแทนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ และมหาวิทยาลัยสมทบจ่าย
เงินกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และสมทบจ่ายเงินกองทุนทดแทนตั้งแต่ปี 2562 

 (๑.๒) พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับคุณวุฒิเพ่ิมขึ้น จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิใน
อัตราเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดใช้ในขณะนั้น (อัตราเงินเดือน 1.4 เท่าจากฐานเงินเดือนข้าราชการ 
ปี พ.ศ. 2555 หรือปี พ.ศ. 2556 หรือปี พ.ศ. 2557) 

กลุ่มที่ 2  พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 30 กันยายน 
2556  

(2.1) อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และ
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองฯ                 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556 และมหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และสมทบจ่ายเงินกองทุนทดแทนตั้งแต่ปี 2562 

(๒.๒) พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเพ่ิมขึ้น จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิใน
อัตราเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดใช้ในขณะนั้น (อัตราเงินเดือน 1.4 เท่าจากฐานเงินเดือนข้าราชการ 
ปี พ.ศ. 2556 หรือปี พ.ศ. 2557) 

กลุ่มที่ 3  พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - วันที่ 30 กันยายน 
2557  

(3.1) อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และ
บุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองฯ                     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน 
 

       มหาวิทยาลัย... 



15 
 

มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 และมหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และสมทบจ่ายเงินกองทุนทดแทนตั้งแต่ปี 2562 

(3.๒) พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเพ่ิมขึ้น จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิใน
อัตราเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ก าหนดใช้ในขณะนั้น (อัตราเงินเดือน 1.4 เท่าจากฐานเงินเดือนข้าราชการ 
ปี พ.ศ. 2556 หรือปี พ.ศ. 2557) 

กลุ่มที่ 4  พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป   
(4.1) อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ บุคลากรสายวิชาการ ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.4 เท่า และ

บุคลากรสายสนับสนุน ให้ได้รับเงินเดือนในอัตรา 1.3 เท่า จากอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรองฯ                      
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2557 และมหาวิทยาลัยสมทบจ่ายเงินกองทุน
ประกันสังคม จ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และสมทบจ่ายเงินกองทุนทดแทนตั้งแต่ปี 2562 

(4.2) พนักงานสายวิชาการที่ได้รับอนุมัติให้ปรับวุฒิเพ่ิมขึ้น จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิใน
อัตราเงินเดือนตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ ปี พ.ศ. 2557 (อัตราเงินเดือน 1.4 เท่าจากฐานเงินเดือนข้าราชการฯ                
ปี 2557) 

นอกจากนี้ พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุและแต่งตั้งก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕6 และวันที่ ๑ มกราคม 
๒๕๕7 (กลุ่ม 1 กลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3) เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการฯ           
ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕6 และวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕7 ตามแนวทางหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ 
ลงวันที่  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๕๕ แต่มหาวิทยาลัยยังไม่สามารถด าเนินการปรับอัตราเงินเดือนเพ่ิมตามคุณวุฒิได้ เนื่องจาก
ยังไม่มีมติคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณให้มหาวิทยาลัยเพ่ือด าเนินการ ซึ่งการขอรับการจัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการนั้นไม่ได้ผูกพันไปกับการปรับปรุงเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ แต่ต้องด าเนินการขอรับจัดสรร
งบประมาณต่อคณะรัฐมนตรีเป็นคราวๆ ไป ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้
เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เดิม) แต่ยังไม่ปรากฏว่ามีการน าเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าว 

คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วจึงมีมติ ดังนี้   
(1) เห็นควรเสนอให้ปรับเงินเดือนในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และอัตรา 1.5 เท่าส าหรับ

สายสนับสนุน ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี   
เพ่ือประโยชน์ด้านสวัสดิการให้หักเงินตามวรรคหนึ่ง เพ่ือสมทบในส่วนของนายจ้าง ได้แก่ กองทุน

ประกันสังคม ในอัตรา 750 บาทต่อเดือน และกองทุนเงินทดแทน ในอัตรา 40 บาทต่อเดือน 
กรณีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ซึ่งเป็นสวัสดิการภาคสมัครใจอาจหักเงินตามวรรคหนึ่งเพ่ือสมทบใน

ส่วนของนายจ้างหรือใช้เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามศักยภาพ และเม่ือมีความพร้อม (ร้อยละ 3 ของอัตราเงินเดือน) 
ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศก าหนดโดยมีเงื่อนไขว่าจะสามารถ

ด าเนินการได้ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
 

หมายเหตุ  กรณีตามวรรคสองต้องพิจารณาทางเลือกว่า  
ก. หักเงินตามวรรคหนึ่งเพื่อส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน หรือ 
ข. ไม่หักเงินตามวรรคหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สมทบด้วยเงินรายได้ ทั้งนี้ ต้องพิจารณา

ศักยภาพและสถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัย  
ทั้งนี้  การพิจารณาจะต้องพิจารณาบนพื้นฐานของข้อมูลงบประมาณท่ีต้องใช้เพ่ิม 
 

         อนึ่ง… 
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อนึ่ง ให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบว่าสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการหักเงินตามวรรคหนึ่ง                       
มาสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนเงินทดแทนได้หรือไม่ และอ านาจในการน าเงินรายได้มหาวิทยาลัยมาใช้ใน
กรณีข้างต้นได้หรือไม ่

(2) เพ่ือให้บรรลุหลักการตามข้อ (1) เห็นควรให้เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 เพื่อน ามาปรับเป็นอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และอัตรา 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุน ของอัตรา
เงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี เมื่อมีความชัดเจนเกี่ยวกับงบประมาณที่
ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (1 ตุลาคม ๒๕๖๔) แล้ว ซึ่งจะรับทราบผลการจัดสรรงบประมาณประมาณ
เดือนเมษายน 2564 จึงจะได้น าเสนอคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง รวมทั้ง
กรณีการปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยบางกลุ่มประเภทด้วย 

(3 )  เห็นคว รให้ขอรับการจัดสรรจากส านั กงบประมาณเ พ่ือจะจ่ าย เงิน เดื อนย้ อนหลั ง                           
(ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) โดยใช้อัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และอัตรา 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุน 
ตามข้อ 1 แต่ละกลุ่มประเภทนั้น พร้อมกับการด าเนินการตามข้อ 1 และ 2 ทั้ งนี้ ต้องเตรียมข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
แหล่งเงินและงบประมาณท้ังหมดเพ่ือเสนอต่อส านักงบประมาณด้วย  

(4) ในกรณีการแตกต่างหรือความเหลื่อมล้ าของฐานเงินเดือนข้าราชการที่น ามาใช้ก าหนดอัตรา
เงินเดือนของพนักงานแต่ละกลุ่มประเภท (4 ประเภท) นั้น  เห็นควรให้มหาวิทยาลัยผลักดันให้มีมติคณะรัฐมนตรี โดย
อาจเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เพ่ือมีมติแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเห็นควรขอความร่วมมือสภาอาจารย์ในการผลักดันผ่านที่ประชุมสภา
อาจารย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย 

(5) เพ่ือประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรเตรียมข้อมูลและการจ าลอง
สถานการณ์ในมิติต่างๆ ได้แก่ เงินรายรับของมหาวิทยาลัยและคณะ รายจ่ายของมหาวิทยาลัยและคณะ เงินงบประมาณ
ที่ต้องใช้ส าหรับการปรับเพ่ิมเงินเดือนตามข้อ 1 – 3 ข้อดี ข้อเสียในการปรับเงินเดือน และแรงจูงใจในการรักษา
บุคลากรและดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพให้มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  โดยเปรียบเทียบกับศักยภาพในการจ่ายเงินเดือนของ
มหาวิทยาลัยอื่น 

 (6) มอบมหาวิทยาลัยสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจในสถานการณ์
ในปัจจุบัน และการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยให้ทราบทั่วกัน 

5. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563  เม่ือวันที่ 26 
ธันวาคม 2563  เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ 3.1 แนวทางการด าเนินการกรณีปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย                
สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแนวทางของคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่น าเสนอ ดังนี้  

(๑) ขอความเห็นชอบแนวทางการด าเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยตามมติคณะท างาน
ทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 และมติ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ดังนี้ 

(1.1) ให้ปรับเงินเดือนในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุน
ของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี รวมถึงกรณีการปรับคุณวุฒิ
ของบางกลุ่มบางประเภทด้วย เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้ง ให้ด าเนินการ
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพ่ือจะจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง (ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565) ด้วย และเพ่ือประโยชน์ด้าน
สวัสดิการอาจให้หักเงินจากวงเงินข้างต้น เพ่ือสมทบในส่วนของนายจ้าง ได้แก่ กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน 
โดยมีเงื่อนไขว่าจะสามารถด าเนินการได้เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว ส าหรับกรณีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ                
ซึ่งเป็นสวัสดิการภาคสมัครใจอาจหักเงินจากวงเงินข้างต้น เพ่ือสมทบในส่วนของนายจ้าง หรือใช้เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยตามศักยภาพ และเม่ือมีความพร้อม 

     (1.2) เห็นควร… 



17 
 

(1.2) เห็นควรให้มหาวิทยาลัยผลักดันให้มีมติคณะรัฐมนตรี โดยอาจเสนอต่อที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือมีมติแก้ไข
ปัญหากรณีมีความแตกต่างหรือความเหลื่อมล้ าของฐานเงินเดือนข้าราชการที่น ามาใช้ก าหนดอัตราเงินเดือนพนักงานแต่
ละกลุ่มประเภท (4 ประเภท) ดังกล่าว และเห็นควรขอความร่วมมือสภาอาจารย์ในการผลั กดันผ่านที่ประชุม                       
สภาอาจารย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย 

(1.3) เห็นควรมอบให้มหาวิทยาลัยสื่อสารสร้างความเข้าใจกับพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีความเข้าใจ
ในสถานการณ์ในปัจจุบัน และการด าเนินการของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยให้ทราบโดยทั่วกัน 

(2) ภายหลังส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว เห็นควร
มอบหมายให้คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการปรับ
เงินเดือนภายใต้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและสิทธิที่พึงได้ต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อมูลในมิติ               
ต่างๆ ได้แก่ เงินรายรับของมหาวิทยาลัยและคณะ รายจ่ายของมหาวิทยาลัยและคณะ และเปรียบเทียบกับศักยภาพใน
การจ่ายเงินเดือนของมหาวิทยาลัยอื่น แล้วจึงออกประกาศก าหนดวิธีการปรับอัตราเงินเดือนต่อไป 

ในการนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบในหลักการ ตามแนวทางการด าเนินการปรับเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยที่คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสนอ แต่ส ำหรับกำรจ่ำยสมทบ
งบประมำณเพ่ือเป็นสวัสดิกำรโดยหักจำกวงเงินงบประมำณในส่วนของค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรในส่วนของนำยจ้ำง ได้แก่ 
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทนนั้น ให้มหาวิทยาลัยรอผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จากส านักงบประมาณ ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการพิจารณาฯ ประมาณเดือนเมษายน 
๒๕๖๔ เมื่อทราบผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว จึงรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารายละเอียดของแนวทางการ
ด าเนินการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอีกครั้ง   

6. การน าเงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อสมทบเข้า
กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนนายจ้าง ตามที่คณะท างานทบทวนอัตรา
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563  มีมติมอบหมายให้มหาวิทยาลัย
ตรวจสอบว่าสภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการหักเงินตามวรรคหนึ่ง มาสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนเงิน
ทดแทนได้หรือไม่ และอ านาจในการน าเงินรายได้มหาวิทยาลัยมาใช้ในกรณีข้างต้นได้หรือไม่  นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่  ได้ศึกษาความเห็นของหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  คณะกรรมการ
กฤษฎีกา1 2  ค าพิพากษาศาลปกครองของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ3  กรมบัญชีกลาง4 ส านักงบประมาณ5  ส านักงาน

                                                           
1   หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๖/2๓๕ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
2   หนังสือส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ นร ๐๙๐๖/๔๕ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ กรณีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
3   ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด หมายเลขด าที่ อ.๓๓๗/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ อ. ๘๕๔/๒๕๖๓ วันท่ี ๒ กันยายน ๒๕๖๓ อ่าน   
   เมื่อวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
4   หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค ๐๔๐๒.๒/๕๑๘๒๗ ลงวันท่ี ๑๖ ตลุาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มหาวิทยาลัยอบุลราชธานีขอท าความตกลง 
   การจ่ายเงินสวสัดิการ สิทธิประโยชน์แก่พนักงานมหาวิทยาลัย จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
5 หนังสือประทับตรา ส านักงบประมาณ ท่ี นร ๐๗๒๒/๖๒๖๕ ลงวันท่ี ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ตอบข้อหารือการจ่ายเงินสมทบ 
   ประกันสังคมของพนักงานมหาวิทยาลัย (ในส่วนของนายจ้าง) และรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
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ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม6 7 8  แล้ว สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษา โดย              
สภาสถาบันอุดมศึกษา มีอ านาจออกข้อบังคับเพื่อหักค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในอัตราที่
เห็นสมควรของอัตราค่าจ้างที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) โดยน าเงินที่หักไว้ไปสมทบเป็น
เงินฝ่ายนายจ้างในกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี และ
ค าพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยจะน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยมาจ่ายสมทบเป็นเงิน
ฝ่ายนายจ้างในกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพก็สามารถเบิกจ่ายจากเงินรายได้ได้ตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับท่ีออกโดยสภาสถาบันอุดมศึกษา  

7. การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 มีมติ “(2) ภายหลังส านักงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว เห็นควรมอบหมายให้คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัยจัดประชุมเพ่ือพิจารณาแนวทางในการปรับเงินเดือนภายใต้งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและสิทธิที่
พึงได้ต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง โดยพิจารณาจากข้อมูลในมิติต่าง ๆ ได้แก่ เงินรายรับของมหาวิทยาลัยและคณะ 
รายจ่ายของมหาวิทยาลัยและคณะ และเปรียบเทียบกับศักยภาพในการจ่ายเงินเดือนของมหาวิทยาลัยอ่ืน แล้วจึงออก
ประกาศก าหนดวิธีการปรับอัตราเงินเดือนต่อไป” นั้น 

7.1 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน 
๒๕๖๔ กองแผนงานได้รายงานเพื่อทราบถึงการได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน รายการ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร เพื่อเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย  
1) เงินเดือน 2) เงินสมทบกองทุนสวัสดิการต่าง ๆ ตามกฎหมาย ได้แก่ กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม 
กองทุนทดแทน และ 3) เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2565 ดังกล่าว ไม่รวมถึง ๑) งบประมาณส าหรับการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัย
มีมติให้ปรับเงินเดือนในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุนของอัตราเงินเดือน
แรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี รวมถึงกรณีการปรับวุฒิของบางกลุ่มบาง
ประเภทด้วย ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งท่ี 12/2563  เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2563 
ได้เห็นชอบหลักการไว้ และ ๒) เงินประจ าต าแหน่งส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติรับทราบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕                 
งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และเห็นชอบแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนดังกล่าว ตามท่ีกองแผนงานได้น าเสนอ   

                                                           
6 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว ๐๒๒๗.๔/๒๗ ลงวันท่ี ๒๗ พฤษภาคม  
   ๒๕๖๒ เรื่อง ตอบข้อหารือเกี่ยวกับอ านาจการบริหารจัดการเงินอุดหนุนทั่วไป งบค่าใช้จ่ายบุลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
   ราชมงคลพระนคร 
7 หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว 0227.3/ว 1009   ลงวันท่ี 19 สิงหาคม  
   2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
8

  หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ท่ี อว ๐๒๐๙.๒/๗๓๘ ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม  
    ๒๕๖๔ เรื่อง ตอบข้อหารือเรื่องการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของนายจ้าง กรณีสถาบัน 
    บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หักเงินเดือนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ในอัตรา ๐.๑ ของเงินเดือนท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
    (งบประมาณแผ่นดิน) เพื่อไปไปสมทบเป็นเงินฝ่ายนายจ้างของกองทุนประกันสังคมและกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
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7.2 คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 
เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2564 วาระที่ 4.1 รับทราบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  งบเงิน
อุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เพ่ือเป็นค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย และแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนดังกล่าว และวาระที่ 4.2  รับทราบการน าเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนรายการค่าใช้จ่ายบุคลากร เพ่ือสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพใน
ส่วนนายจ้าง  

เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริง และข้อมูลต่างๆ ที่ฝ่ายเลขานุการได้น าเสนอ ที่ประชุมได้หารือและอภิปรายอย่าง
กว้างขวางถึงแนวทางการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  คณะท างานทบทวน
อัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงมีมติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้ 

(1) เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2556 (กลุ่มที่ 2) บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (กลุ่มที่ 3) และบรรจุ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน (กลุ่มที่ 4) ในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสาย
สนับสนุนของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี รวมถึงกรณีการปรับ
วุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม โดยกันเงินไว้เพ่ือบริหารในส่วนของสวัสดิการ 0.10 เท่าของเงินเดือนแรก
บรรจุฯ เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา 750 บาทต่อเดือน กองทุนเงินทดแทนในอัตรา 40 บาทต่อเดือน และ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 3 ของเงินเดือน และเสนอสภามหาวิทยาลัยออกประกาศฯ เรื่อง การก าหนด
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี รวมทั้งขอด าเนินการจัดตั้งกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ  

(2) เห็นชอบวิธีการปรับอัตราเงินเดือนตามหลักการข้อ 1 ดังนี้ 
(2.1) กรณีปรับอัตราเงินเดือนเพื่อให้มีผลในอนาคต  

 (ก)  ใช้งบประมาณปี พ.ศ. 2564 โดยจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2564 เพ่ือให้สามารถน าไปขอรับการจัดสรรงบประมาณผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ และ/หรือ 

(ข)  ท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง และ/หรือขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566   

(2.2) กรณีปรับอัตราเงินเดือนและให้มีผลย้อนหลัง  
ให้ขอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลางเพ่ือขอใช้งบประมาณที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและมีความ

จ าเป็นต้องใช้จากงบประมาณในปีที่ผ่านมา และ/หรือ ขอรับจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   
 ในส่วนวิธีการด าเนินการตามข้อ 2.1 (ก) ในการใช้เงินงบประมาณปี 2564 ตามท่ี 

ผู้อ านวยการกองคลังเสนอนั้น เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินงาน มอบ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กองแผนงำน กองคลัง 
ส ำนักงำนกฎหมำยและนิติกำร ปรึกษำหำรือในข้อกฎหมำยร่วมกับที่ปรึกษำสภำมหำวิทยำลัยด้ำนกฎหมำยอีกครั้งเพ่ือ
ตรวจสอบข้อกฎหมำยว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือไม่ 

    ทั้งนี้  คณะท างานเสียงข้างน้อย  มีความเห็น ดังนี้ 
(1) เห็นควรให้ปรับอัตราเงินเดือนในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับ                  

สายสนับสนุนของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการ โดยไม่ให้หักเงินเพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคม กองทุน
เงินทดแทน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง แต่ให้จ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงานทั้งหมด จ านวน 6 คน 

(2) เห็นควรให้ปรับอัตราเงินเดือนในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับ                  
สายสนับสนุนของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือนข้าราชการ โดยเห็นด้วยให้หักเงินเพ่ือสมทบประกันสังคม และ
กองทุนเงินทดแทนในส่วนของนายจ้าง แต่ไม่เห็นด้วยที่จะหักมาสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในส่วนของนายจ้าง เห็นควรให้ใช้
จ่ายจากเงินรายได้ของหน่วยงาน จ านวน 1 คน 

         7.3 เม่ือวันที…่ 
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7.3 เม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2564  กองการเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามมติคณะท างานทบทวนอัตรา
เงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ในประเด็น การปรับอัตรา
เงินเดือน โดยใช้เงินงบประมาณปี 2564 เพ่ือความรอบคอบในการด าเนินงาน มอบ กองกำรเจ้ำหน้ำที่ กองแผนงำน 
กองคลัง ส ำนักงำนกฎหมำยและนิติกำร ปรึกษำหำรือในข้อกฎหมำยร่วมกับที่ปรึกษำสภำมหำวิทยำลัยด้ำนกฎหมำยอีก
ครั้งเพ่ือตรวจสอบข้อกฎหมำยว่ำสำมำรถด ำเนินกำรได้หรือไม่ นั้น 

กองการเจ้าหน้าที่จึงได้จัดให้มีการประชุม ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 โดยเรียนเชิญ อธิการบดี               
ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิที่ร่วมเป็นคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือน
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ นายประวิทย์ อนันตวราศิลป์ และนางสาว
เฟ่ืองฟ้า เทียนประภาสิทธิ์ รวมทั้ง กองแผนงาน กองคลัง  ส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือหารือและตรวจสอบ                        
ข้อกฎหมายว่าสามารถด าเนินการตามข้อ 2.1 (ก) ในการใช้เงินงบประมาณปี 2564 ได้หรือไม่ ทั้งนี้ ที่ปรึกษาสภา
มหาวิทยาลัยด้านกฎหมาย และรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543  2) หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 126 
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอุดหนุน  3) ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(คณะพิเศษ) ได้วินิจฉัยไว้ในเรื่องเสร็จที่ ๑๕๔๑/๒๕๖๑ กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 4) หนังสือ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0227.3/ว 1009 ลงวันที่ 19 
สิงหาคม 2563 เรื่อง การซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีค่าใช้จ่ายส าหรับการจ้าง
พนักงานมหาวิทยาลัย ภายหลังจากการพิจารณากฎหมายที่ เกี่ยวข้ อง ที่ประชุมได้ มีความเห็นตรงกันว่า  
ในปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน หากมีเงินเหลือจ่ายต้องน าเงินเหลือจ่ายคืนคลังเป็น
รายได้แผ่นดิน โดยเงินที่คืนคลัง คือ เงินเหลือของอัตราว่างที่ไม่สามารถบรรจุได้ รวมทั้งเหลือจากการบรรจุแต่เบิกจ่าย
ไม่ครบตามที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และที่ประชุมได้มี
ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานปรับอัตราเงินเดือน ดังนี้ 

(1) การปรับอัตราเงิน เดือนพนักงานมหาวิทยาลัย หากปรับเงิน เดือนไปข้างหน้า                                         
ควรด าเนินการและใช้งบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้มีผล ณ วันที่ 1 ก.ย. 2564 เพ่ือให้สามารถ
น าไปเสนอของบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายจริงสิ้นกันยายน 2564 และเสนอส านัก
งบประมาณภายในเดือนพฤศจิกายน 2564) แต่ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หากด าเนินการไประยะหนึ่งแล้ว
พบว่า เงินงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนไม่เพียงพอให้ใช้งบประมาณเงินรายได้มาสมทบ และหรือ ขอท าความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางเพ่ือขอใช้เงินที่ยังไม่เบิกจ่ายในปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

(2) การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย  หากปรับย้อนหลัง  ควรเสนอขอท าความตก
ลงกับกรมบัญชีกลาง เพ่ือขอใช้เงินที่ยังไม่เบิกจ่ายในปีงบประมาณที่ผ่านมา และหรือ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ                          
ปี พ.ศ. 2566 

7.4 คณะกรรมการบริหารงานบุคคล  ในการประชุมครั้งที่ 9/2564  เม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 
2564 พิจารณาแนวทางการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย และการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตามที่
คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยน าเสนอ ในการนี้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล มีมติดังนี้ 

(1) เห็นชอบการปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
(1.1) ให้ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตรา 1.7 เท่าและสายสนับสนุน 

1.5 เท่า ของเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิ รวมทั้งกรณีการปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยบางกลุ่ม
ประเภทด้วย  โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  

 
        ทั้งนี…้ 
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 ทั้งนี้ ให้กันงบประมาณจ านวน 0.1 เท่า มาสมทบกองทุนประกันสังคม อัตรา 750 บาท/คน/เดือน 
กองทุนทดแทน อัตรา 40 บาท/คน/เดือน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ร้อยละ 3 ของเงินเดือน ในส่วนของนายจ้างเพ่ือ
ประโยชน์ด้านสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัย  

(1.2) เห็นชอบการด าเนินการ เพ่ือให้เป็นไปตามมติข้อ 1.1  ดังนี้ 
(1.2.1) ก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการใน

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เท่ากับ ๑.๖ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ และสายสนับสนุนในอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ 
เท่ากับ ๑.๔ ของอัตราเงินเดือน ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการฯ ที่บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เพ่ือใช้ส าหรับ
การบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหม่ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป รายละเอียดตาม 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย        
ปี พ.ศ. ...   

(1.2.2) ปรับเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่บรรจุแต่งตั้งตามหลักการ ดังนี้ 
(ก) สายวิชาการ จากเดิมอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เท่ากับ ๑.๔ ของอัตราเงินเดือน

ข้าราชการแรกบรรจุ ให้ปรับเพ่ิมขึ้นอีก 0.2 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ขณะที่บรรจุและแต่งตั้ง  

(ข) สายสนับสนุน จากเดิมอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ เท่ากับ ๑.๓ ของอัตราเงินเดือน
ข้าราชการแรกบรรจุ ให้ปรับเพ่ิมขึ้นอีก 0.๑ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุ ตามบัญชีเงินเดือนข้าราชการ
ขณะที่บรรจุแต่งตั้ง  

(ค) กรณีปรับวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2555 เป็นต้นมา  ให้ปรับอัตราเงินเดือน
ตามคุณวุฒิที่ได้รับการปรับวุฒิ จากเดิมอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิ เท่ากับ ๑.๔ ของอัตราเงินเดือนข้าราชการ
แรกบรรจุตามคุณวุฒิ ให้ปรับเพ่ิมขึ้นอีก 0.2 ของอัตราเงินเดือนข้าราชการแรกบรรจุตามคุณวุฒิ ตามบัญชีเงินเดือน
ข้าราชการขณะที่ได้รับการปรับวุฒิ   

กรณีที่ในขณะนั้นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่ได้ปรับวุฒิ เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับอยู่เดิมสูงกว่า
อัตราเงินเดือนแรกบรรจุในขณะนั้น  หากเงินเดือนที่ได้รับน้อยกว่าเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิที่ปรับเพ่ิม ให้ปรับ
เงินเดือนให้จนถึงตามอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิแรกบรรจุตามหลักการข้างต้น  รายละเอียดตาม (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ให้ปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ณ วันที่บรรจุแต่งตั้ง    

(1.3) เห็นชอบการบริหารงบประมาณ  ดังนี้ 
(1.3.๑) การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้น

ไป (ไปข้างหน้า) โดยใช้เงินงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพ่ือน าไปจัดท างบประมาณปรับเพ่ิมเงินเดือนปีงบประมาณ        
พ.ศ. 2565 จ านวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2% และน าไปเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566    

       ทั้งนี้ ส าหรับงบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  หากเงินงบประมาณหมวดเงิน
อุดหนุนทั่วไปไม่เพียงพอให้ใช้เงินรายได้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก มาสมทบ และหรือ ขอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง
เพ่ือขอให้เงินที่ยังไม่เบิกจ่าย   

(1.3.2) กรณีปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยให้มีผลตั้งแต่วันบรรจุและแต่งตั้ง หรือ
วันที่ได้รับการปรับวุฒิแล้วแต่กรณี (ย้อนหลัง) เสนอขอใช้เงินที่ยังไม่เบิกจ่ายโดยขอท าความตกลงกับกรมบัญชีกลาง 
และหรือขอรับจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 

(2) เห็นชอบจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(3) มอบกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตรวจสอบข้อมูลและงบประมาณที่ต้อง

ใช้ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา  และสร้างความเข้าใจให้พนักงานมหาวิทยาลัยรับทราบต่อไป   
 

        ทั้งนี…้ 
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ทั้งนี้  กองการเจ้าหน้าที่  ได้ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ตรวจสอบข้อมูลและงบประมาณที่ต้อง
ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. งบประมาณปี พ.ศ. 2564 
การปรับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564  

เป็นต้นไป ดังนั้น พนักงานมหาวิทยาลัย ส ารวจ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับการปรับเงินเดือน 
และประมาณการเงินเดือน ณ เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการจ้าง 
ตามตารางท่ี 1  

ตารางที่ 1 จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่อยู่ ในข่ายได้รับการปรับเงินเดือน และเงินเดือน ณ เดือนกันยายน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกตามแหล่งงบประมาณในการจ้าง  
 

แหล่งงบประมาณ 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือน ณ เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (บาท) 
อัตราเงินเดือนเดิม 

(1.3/1.4) 
อัตราเงินเดือนใหม่ 

(1.4/1.6) 
เปรียบเทียบเงินเดือน 

 (อัตราใหม่ – อัตราเดิม) 

งบประมาณแผ่นดิน 278 8,844,360 9,993,280 1,127,970 

งบประมาณเงินรายได้ 183 4,463,190 4,995,450 485,220 
 

2. งบประมาณปี พ.ศ. 2565 
2.1 เงินเดือน พนักงานมหาวิทยาลัย ส ารวจ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 และประมาณการ 

เงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ตามตารางที่  2 และจ้างด้วยเงินรายได้                           
ตามตารางท่ี 3 

ตารางที่ 2 จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย และประมาณการเงินเดือนที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2565   
 

กลุ่ม
พนักงาน 

ช่วงบรรจุ 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือนรวมทั้งปี (บาท) 
อัตราเดิม 
(1.3/1.4) 

อัตราปรับแก้ไข 
(1.4/1.6) 

ส่วนต่าง 

  ก่อนตุลาคม 2555  279 152,764,080 152,764,080   

กลุ่มท่ี 1 ก่อนตุลาคม 2555 (ปรับวุฒิ) 68 31,065,780 34,985,880 3,920,100 

กลุ่มท่ี 2 1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56 26 10,409,700 11,679,360 1,269,660 

กลุ่มท่ี 3 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57 40 17,485,260 19,811,160 2,325,900 
กลุ่มท่ี 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 144 49,374,012 55,602,660 6,228,648 

รวม (กลุ่ม1+2+3+4) 278 108,334,752 122,079,060 13,744,308 

 รวมพนักงานทุกกลุ่ม 557 261,098,832   274,843,140   
  
 
      ตารางท่ี 3… 
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ตารางที่ 3 จ านวนพนักงานมหาวิทยาลัย และประมาณการเงินเดือนที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  
      

กลุ่ม
พนักงาน 

ช่วงบรรจุ 
จ านวน 
(คน) 

เงินเดือนรวมทั้งปี (บาท) 
อัตราเดิม 
(1.3/1.4) 

อัตราปรับแก้ไข 
(1.4/1.6) 

ส่วนต่าง 

  ก่อนตุลาคม 2555  193 76,512,000 76,512,000  

กลุ่มท่ี 1 ก่อนตุลาคม 2555 (ปรับวุฒิ) 8 3,568,140 4,022,280 454,140 

กลุ่มท่ี 2 1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56 42 11,072,580 12,237,720 1,165,140 

กลุ่มท่ี 3 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 57 42 13,520,580 14,926,080 1,405,500 

กลุ่มท่ี 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 91 27,230,680 29,982,240 2,751,560 

รวม (กลุ่ม1+2+3+4) 183 55,391,980 61,168,320 5,776,340 

 รวมพนักงานทุกกลุ่ม 376 131,903,980 137,680,320  

  งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพ่ือเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส าหรับ
อัตราเงินเดือนเดิม (1.4/1.3) เทียบกับประมาณการเงินเดือนส าหรับอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่ (1.6/1.4) แยกตาม
แหล่งงบประมาณ ตามตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือเป็นเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย อัตราเงินเดือนเดิม และ
อัตราเงินเดือนใหม่ แยกตามแหล่งงบประมาณในการจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กลุ่มพนักงาน 
จ านวน 
(คน) 

ประมาณการเงินเดือนปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 
อัตราเงินเดือนเดิม 

(1.3/1.4) 
อัตราเงินเดือนใหม่ 

(1.4/1.6) 
เปรียบเทียบเงินเดือน 

 (อัตราใหม่ – อัตราเดิม) 

งบประมาณแผ่นดิน 557 265,061,400 274,843,140 9,781,740 

งบประมาณเงินรายได้ 376 131,903,980 137,680,320 5,776,340 
 

2.2 กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กองทุนประกันสังคม และกองทุนทดแทน 
งบประมาณเพ่ือสมทบจ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และกองทุนทดแทนใน

ส่วนของนายจ้าง ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ตามตารางท่ี 5 และท่ีจ้างด้วยงบประมาณ
เงินรายได้ ตามตารางท่ี 6  

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 5...   
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ตารางท่ี 5  งบประมาณเพ่ือสมทบจ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และกองทุนทดแทนในส่วนของนายจ้าง  
     ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

กลุ่ม
พนักงาน 

ช่วงบรรจุ 
จ านวน 
(คน) 

เงินสมทบ กองทุนฯ 3% 
เงินสมทบ 

ประกันสังคม 
เงินกองทุน 
ทดแทน 

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
อัตราเงินเดือน 

(เดิม) 
งบประมาณ
ที่ใช้เพิ่มขึ้น 

 ก่อนตุลาคม 
2555 

279  - 2,493,000 133,920 2,626,920 

กลุ่มที่ 1 ก่อนตุลาคม 
2555 (ปรับวุฒิ) 

68  117,603 612,000 32,640 762,243 

กลุ่มที่ 2 1 ต.ค.55-30 
ก.ย. 56 

26  38,090 234,000 12,480 284,570 

กลุ่มที่ 3 1 ต.ค. 56 - 30 
ก.ย. 57 

40  69,777 360,000 19,200 448,977 

กลุ่มที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 
2557 

144  186,859 1,260,000 69,120 1,515,979 

รวม (กลุ่ม
1+2+3+4) 

278  412,329 2,466,000 133,440 3,011,769 

 รวมพนักงานทุก
กลุ่ม 

557 7,832,964.96 412,329 4,959,000 267,360 13,471,654 

 
ตารางท่ี 6  งบประมาณเพ่ือสมทบจ่ายกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินประกันสังคม และกองทุนทดแทนในส่วนของนายจ้าง     
               ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ้างด้วยงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

กลุ่ม
พนักงาน 

ช่วงบรรจ ุ
จ านวน 
(คน) 

เงินสมทบ กองทนุฯ 3% 
เงินสมทบ 

ประกันสังคม 
เงินกองทุน 
ทดแทน 

รวม
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
อัตราเงินเดือน 

(เดิม) 
งบประมาณ
ที่ใช้เพิ่มข้ึน  

 ก่อนตุลาคม 2555 193  - 1,737,000 92,640 1,829,640 

กลุ่มที่ 1 ก่อนตุลาคม 2555 
(ปรับวุฒิ) 

8  13,624 72,000 3,840 89,464 

กลุ่มที่ 2 1 ต.ค.55-30 ก.ย. 56 42  34,954 369,000 20,160 424,114 

กลุ่มที่ 3 1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 
57 

42  42,165 378,000 20,160 440,325 

กลุ่มที่ 4 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 91  82,547 801,727 43,200 927,474 

รวม (กลุ่ม1+2+3+4) 183  173,290 1,620,727 87,360 1,881,377 

 รวมพนักงานทุกกลุ่ม 376 3,957,119.39 173,290 3,357,727 180,000 7,668,137 
 

      งบประมาณ... 
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งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพ่ือเป็นเงินเดือนสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2565 ส าหรับอัตราเงินเดือนเดิม (1.4/1.3) เทียบกับประมาณการเงินเดือนส าหรับอัตราเงินเดือนที่ปรับใหม่ 
(1.6/1.4) แยกตามแหล่งงบประมาณ ตามตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี 7 งบประมาณเพ่ือเป็นเงินเดือนสวัสดิการให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้รับจัดสรรในอัตราเงินเดือนเดิม  
    และประมาณการในอัตราเงินเดือนใหม่ แยกตามแหล่งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

กลุ่มพนักงาน 
จ านวน 
(คน) 

งบประมาณสวัสดิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (บาท) 

ที่ได้รับจัดสรร 
ประมาณการตามอัตรา
เงินเดือน (1.6/1.4) 

เปรียบเทียบ 
 (อัตราใหม่ – อัตราเดิม) 

งบประมาณแผ่นดิน 557 11,934,300 13,471,654 1,537,354 

งบประมาณเงินรายได้ 376 7,494,846 7,668,136 173,290 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ ดังนี้ 
  ๑. รายงานผลการด าเนินงานและแนวทางการทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลน าเสนอ 
  ๒. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
  ๓. (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย    
พ.ศ. .... 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
          - ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาทั้งข้อดีและข้อจ ากัดในการก าหนด

อัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก าหนดอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย การบริหาร
งบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงาน
มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการบริหารงบประมาณดังกล่าว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านการเงินและ
ภาระทางการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วอย่างรอบ
ครอบ จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบภาระทางการงบประมาณในกรณีที่ต้องใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยไป
สมทบในการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ รวมทั้งภาระทางการงบประมาณของงบบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาบริหารงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร   
ที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 

         มติที่ประชุม...  
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  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนด อัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และ 
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  ร่วมกับ 
นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง  ก่อนเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป อีกทั้งมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   3.๒.  แนวทางการด าเนินงานจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
      ๑. สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาระเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ ๔.๔.๑ มีมติเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. ... โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการปรับปรุง ร่างข้อบังคับฯ ร่วมกับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย (นายโกเมท ทองภิญโญชัย) 
แล้วจึงเสนอนายกสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป ทั้ งนี้ มติในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งดังกล่าว               
มีเงื่อนไขว่า จะด าเนินการตามมติได้ก็ต่อเมื่อกระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) ได้อนุมัติให้น างบประมาณแผ่นดิน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรายการค่าใช้จ่ายบุคลากรมาสมทบเข้ากองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ในส่วนของนายจ้าง (มหาวิทยาลัย) ตามที่มหาวิทยาลัยได้ขอท าความตกลงไปเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 ๒. เมื่อวันที่  ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับหนังสือจาก
กรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๒.๒/๕๑๘๒๗ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ แจ้งว่า ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มี
หนังสือตามข้อ ๑.๑ และหนังสือติดตามความคืบหน้าตามข้อ ๑.๒ และข้อ ๑.๓ มายงักรมบัญชีกลาง เพ่ือขอท าความตก
ลงกับกระทรวงการคลัง ขอน าเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
(ส่วนของนายจ้าง) เพ่ือเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยในวงเงินที่ได้รับจัดสรรนั้น 
ซึ่งกรมบัญชีกลางแจ้งว่า “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถอาศัยอ านาจของมหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบของ
สภามหาวิทยาลัยที่จะก าหนดเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้น าเงินงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป มา
จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) และจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงานมหาวิทยาลัยได้ภายในวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยไม่ต้องขอท าความตกลงกับกระทรวงการคลังแต่อย่างใด” 
 ๓. กองการเจ้าหน้าที่ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่                   
๑๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพ่ือโปรดทราบการตอบกลับกรณีขอท าความตกลงน าเงินงบประมาณ
แผ่นดิน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปมาจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (ส่วนของนายจ้าง) จากกรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งดังกล่าว มีมติ “รับทราบ ทั้งนี้ในเบื้องต้น ให้ชะลอการจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปก่อน เมื่อได้รับข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับโครงสร้างอัตรา
เงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยจากคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย แล้วจึง
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ต่อไป” 
 ๔. บัดนี้  คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ในการประชุม                    
ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 มีมติด้วยเสียงข้างมาก (1) เห็นชอบให้ปรับเงินเดือนพนักงาน
มหาวิทยาลัยที่บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 (กลุ่มที่ 2) บรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 (กลุ่มที่ 3) และบรรจุตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน (กลุ่มที่ 4)            
ในอัตรา 1.7 เท่าส าหรับสายวิชาการ และ 1.5 เท่าส าหรับสายสนับสนุนของอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของฐานเงินเดือน 
          ข้าราชการ… 
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ข้าราชการแต่ละกลุ่มประเภทแล้วแต่กรณี รวมถึงกรณีการปรับวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่ม โดยกันเงินไว้
เพ่ือบริหารในส่วนของสวัสดิการ 0.10 เท่าของเงินเดือนแรกบรรจุฯ เพ่ือสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตรา 
750 บาทต่อเดือน กองทุนเงินทดแทนในอัตรา 40 บาทต่อเดือน และกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ในอัตราร้อยละ 
3 ของเงินเดือน 
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ดังกล่าวข้างต้น 
ที่ให้ชะลอการจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปก่อน จนกว่าจะรับข้อเสนอแนะแนวทาง  
ในการปรับโครงสร้างอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยจากคณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหา
วิทยาลัย ซึ่งบัดนี้คณะท างานทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ได้เสนอรายงานผลการด าเนินงานและแนว
ทางการทบทวนอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้แล้ว                 
ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงน าเรียนสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแนวทางการด าเนินงานจัดตั้งกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแนวทางการด าเนินงานจัดตั้ง
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 
 ๑. ให้มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล พิจารณาปรับปรุงร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่ าด้ วย  กองทุนส ารอง เลี้ ย งชีพมหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี  ซึ่ งจดทะเบียนแล้ ว  พ.ศ .  … . 
ซึ่งสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม และสภาพการณ์ปัจจุบัน และเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
  ๒. ให้มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบุคคล น าเสนอผลการปรับปรุงร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจดทะเบียนแล้ ว พ.ศ. …. 
ต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบกองการ เจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบร่ างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ. …. 
และให้เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง และเสนอให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย                       
ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนอให้นายกสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาลงนามต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

     ๔.๑.๑.๑  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไตรมาสที่ 3  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 
2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบ
แสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   

 
  สรุปการ... 
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สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่                    
1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1. ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ 

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

2. ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2564 การน าเสนองบการเงิน               
ซึ่งประกอบด้วย 

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

จากการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                           
รอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,952.88 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 396.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.70 จากปีก่อน สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 
จ านวน 2,632.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.14 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 
2,320.68 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.86 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  

โครงสร้างของหนี้สินและทุน ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ 30 มิถุนายน 2564 พบว่ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีหนี้สินและส่วนของทุนรวมทั้งสิ้น จ านวน 4,952.88 ล้านบาท ประกอบด้วย หนี้สินทั้งสิ้น                              
จ านวน 212.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.29 ของส่วนของหนี้สินและส่วนของทุน ส่วนประกอบที่ส าคัญของ
หนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รอการรับรู้ และเงินรับฝาก(เงินประกันสัญญาหลักประกัน
สัญญา ประกันของเสียหาย และประกันอื่น) ส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,740.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 95.71 
ของส่วนของหนี้สินและส่วนของทุน  

ในส่วนของงบแสดงผลการด าเนินงานได้แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 9 เดือน 
ปรากฏผลดังนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีรายได้ที่เกิดจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 1,258.88 ล้านบาท และ
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น จ านวน 913.74 ล้านบาท ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ 
จ านวน 345.14 ล้านบาท  

รายได้ทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยได้แก่ รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 696.39 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 55.32 ของรายได้ทั้งสิ้น รายได้เงินนอกงบประมาณจากการด าเนินงาน จ านวน 562.49 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 44.68 ของรายได้ทั้งสิ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 612.06 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 54.60 ของรายได้ทั้งสิ้น รายได้เงินนอกงบประมาณจากการด าเนินงาน จ านวน 508.85 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 45.40 รายได้จากเงินงบประมาณเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวน 84.33 ล้านบาท หรือเทียบเป็นร้อย
ละ 13.78 และรายได้เงินนอกงบประมาณจากการด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน จ านวนทั้งสิ้น 53.64 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10.54  

 
ค่าใช้จ่าย... 
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ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น  จ านวน  913.73  ล้านบาท  เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน  จ านวน 33.12  
ล้านบาท คิดเป็นร้อย 3.76 จากปีก่อน ส่วนประกอบที่ส าคัญของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร จ านวน 529.86 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 42.09 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น ค่าใช้จ่ายเงิน
อุดหนุน จ านวน 142.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ11.33 ของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น นอกจากนั้น
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับรอบ
ระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไตรมาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564  (UBUFMIS)  
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยประเมินสถานะทางการเงินเพ่ือจักเข้าใจสถานการณ์การเงินของมหาวิทยาลัยได้

ชัดเจน และสามารถวางแผนการเงินเพ่ือรองรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะภาระทาง
การงบประมาณอันเป็นผลมาจากการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. มอบผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศึกษาและใช้ประโยชน์จากรายงานการเงินทั้งของ 
คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเพ่ือการวางแผนการเงินของคณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ให้มีความม่ันคงสามารถ
รองรับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อการบริหารมหาวิทยาลัย  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปี 
         งบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วน 
         ราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยมีวงเงิน 
         เพิ่มเติม กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และ 
         ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
          ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เชิญมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมประกาศเจตนารมย์ที่สนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงค์
                      ตามบันทึก... 
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ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือเพ่ิมจ านวนและคุณภาพนักวิจัยให้มีจ านวนมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์
การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน และสามารถน าการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพ้ืนที่และประเทศ นั้น  

วช. จึงได้จัดท าหลักสูตรการพัฒนานักวิจัยและนวัตกรรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ 
รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ด้านการวิจัยให้แก่นักวิจัยที่อยู่ในระบบวิจัยและนวัตกรรมให้มีความเป็นมืออาชีพ  ซึ่ง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563 - 2570 และยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษาที่มีคุณภาพสูงเพ่ือ
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 โดยมีขอบเขตความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ดังนี้ 

วช. จะให้การสนับสนุน ดังนี้ 
1) หลักสูตรในการพัฒนาพัฒนาบุคลากรวิจัย และนวัตกรรม ตามโครงการฝึกอบรม                  

“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตามและประเมิน ท าหน้าที่ในการประเมินวิทยากร (แม่ไก่) เพ่ือการ

รับรองการเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่) ภาคบรรยาย ในโครงการ
ฝึกอบรม สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เป็น
ประโยชน์ต่อการเป็น วิทยากรวิจัย รวมถึงให้ค าปรึกษา และข้อเสนอแนะทางวิชาการเพิ่มเติม
เนื้อหาที่วิทยากรบรรยาย ให้มีความสมบูรณ์ตามความเหมาะสม  
 

มหาวิทยาลัยจะให้การสนับสนุนละความร่วมมือ ดังนี้ 
1) ใช้หลักสูตรโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ

นวัตกรรม ของ วช. 
2) ด าเนินงานตามคู่มือ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ส าหรับหน่วยงานเครือข่าย ด้านการวิจัย 

(ผู้จัด) ของ วช. ก าหนด 
3) สนับสนุน และอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม ในพ้ืนที่ของสถาบันการศึกษาหรือสถานที่

อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ จากความร่วมมือดังกล่าว โดยใช้หลักสูตรและรูปแบบการด าเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและ

นวัตกรรมที่ วช. ก าหนด และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณเป็นค่าจ้างด าเนินการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัย
รุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 500,000 บาท โดยมีเอกสารประกอบการด าเนินงาน
โครงการ ได้แก่ ใบสั่งจ้าง (ตามใบสั่งจ้างที่ 643/2564 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564) และรายละเอียดขอบเขตการ
ด าเนินงาน (TOR) ดังนี้ 
 1. หลักการและเหตุผล  โดย วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายด้านการวิจัย ในการด าเนินการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานทางการวิจัยและนวัตกรรม : บุคลากรด้านการวิจัย เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาประเทศ รวมทั้งเพ่ิมนกัวิจัยให้มีจ านวนมากอย่างรวดเร็ว  มีคุณภาพ 
และสามารถน าการวิจัยมาประยุกต์สู่การใช้ประโยชน์ในระดับพ้ืนที่และประเทศ 

ดังนั้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นมา วช. ได้ก าหนดให้การฝึกอบรม ร่วมกับหน่วยงาน
เครือข่ายด้านการวิจัย ด าเนินการโครงการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) เพ่ือสร้าง พัฒนา และยกระดับ
ศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างมีระบบมากขึ้น ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ 
เพ่ือสร้างและพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรม และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

    2. วัตถุประสงค์… 
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 2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัย เพ่ือ

การพัฒนาประเทศ 
2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดท าข้อเสนอการวิจัยและสามารถด าเนินการวิจัยได้ 
3) เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่าง วช. และหน่วยงานเครือข่าย

ด้านการวิจัย 
3. คุณสมบัติของหน่วยงานด าเนินการ (ผู้รับจ้าง)  

 - หน่วยงานที่รับด าเนินการมีคุณสมบัติตามท่ี วช.ก าหนด 
4. รายละเอียดการด าเนินงานของหน่วยงานด าเนินการ (ผู้รับจ้าง) 

1) จัดท ารายละเอียดและด าเนินการจัดการฝึกอบรม ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้ตาม
คู่มือฝึกอบรมโครงการอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างที่ 
วช. ก าหนด 

2) จัดท ารายงานฉบับสมบูรณ์ (final Report) จ านวน 3 เล่ม 
3) จัดท าข้อมูลสรุปผลในรูปแบบ Exteral Hard drive จ านวน 1 อัน 
4) การส่งมอบงานในแต่ละงวด ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือส่งมอบงานเสนอ วช. หรือประธานการ

ตรวจการจ้างาน และการเบิกเงินค่าจ้างแต่ละงวด จะต้องมีเนื้อหาครอบคลุมตามช่วงระยะเวลา
ด าเนินการ 

  5. ระยะเวลาการด าเนินงาน  
  ไม่เกิน 4 เดือน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 

6. งบประมาณรวมทั้งสิ้น 500,000 บาท 
1) หน่วยงานด าเนินการ (ผู้รับจ้าง) ได้รับงบสนับสนุน จ านวนเงิน 500,000 บาท 
2) การส่งมอบงาน 

- งวดที่ 1 ร้อยละ 40 ของค่าจ้างเป็นเงิน 200,000 บาท 
- งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็นเงิน 250,000 บาท 
- งวดที่ 3 ร้อยละ 10 ของค่าจ้างเป็นเงิน   50,000 บาท (ขอให้ส่งเอกสารเพ่ือ เบิกจ่าย             

งวดที่ 3  ภายในวันที่ 20 กันยายน 2564) 
 

แต่เนื่องจาก วช. ได้มีการเชิญให้มหาวิทยาลัยในเครือข่าย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) แจ้งความประสงค์
ด าเนินงานโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือ วช. จะพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจ้างด าเนินโครงการฯ ซึ่งการสอบถามและแจ้งการจัดสรรงบประมาณการจ้างด าเนินโครงการฯอยู่ในช่วง
กลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มิได้ ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือรองรับการด าเนินงานต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา   

ดังนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงใคร่ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม โดยรับงบประมาณจาก วช. เป็นค่าจ้าง เพ่ือใช้ในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรม                              
“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 500,000 บาท  

จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการปรับแผนงบประมาณ
รายจ่าย เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผน
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพิ่มเติม จ านวน 500,000 บาท  ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

        อุบลราชธานี… 
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อุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 23 ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่
มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจาก               
สภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณารวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม จ านวน 500 ,000 บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯด าเนินการประเมินผลการฝึกอบรมว่าผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้เพียงใด 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ และมอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๔.๑.๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
       ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3  
       (30 มิถุนายน 2564) 

           ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ส านัก
งบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
จ านวน 789,632,200 บาท โดยได้รับเงินประจ างวด จ านวน 770,175,400 บาท คงเหลือที่จะจัดสรรให้ใน                
ไตรมาสที่ 4 จ านวน 19,456,800 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 
   มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (30 มิถุนายน 2564) ดังนี้ 
  ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีผลการเบิกจ่าย 583,972,611.13 บาท จากงบประมาณได้รับ
งบประมาณทั้งสิ้น 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.96 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 3.04 
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 77.00) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

            งบรายจ่าย... 

งบรายจ่าย
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

เงินจัดสรรก าหนดให้
แล้ว

คงเหลือท่ีจะจัดสรร
ให้ในไตรมาสท่ี 4

ร้อยละการ
การจัดสรร

ก. รายจ่ายประจ า 612,700,100.00  593,243,300.00   19,456,800.00 96.82

  งบบุคลากร 249,170,200.00  249,170,200.00   -                  100.00

  งบด าเนนิงาน 11,014,800.00    11,014,800.00     -                  100.00

  งบเงินอุดหนนุ 352,515,100.00  333,058,300.00   19,456,800.00 94.48

ข. รายจ่ายลงทุน 176,932,100.00  176,932,100.00   -                  100.00

รวม 789,632,200.00  770,175,400.00   19,456,800.00 97.54
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- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน 615,565,027 บาท เบิกจ่าย 460,684,662.13 บาท                     
คิดเป็นร้อยละ 74.84 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 5.16 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 80) 
    เนื่องจากส านักงบประมาณยังไม่ได้อนุมัติเงินประจ างวดในส่วนที่เหลือ  จ านวน 19,456,800 บาท                        
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของงบเงินอุดหนุน ท าให้ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ จากการประสานกับ
เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ ในเบื้องต้นได้รับแจ้งว่าส านักงบประมาณจะจัดสรรเงินในส่วนที่เหลือภายในเดือน
กรกฎาคม 2564 ดังนั้น จึงขอให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวงเงินที่รับการจัดสรร  หากเมื่อ
ส านักงบประมาณอนุมัติเงินประจ างวดแล้ว จะได้ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564 ต่อไป 

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 174,067,173 บาท เบิกจ่าย 123,287,949.00 
คิดเป็น ร้อยละ 70.83 เกินกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 5.83 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 65.00)  
 ส าหรับงบลงทุนคงเหลือยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 50,779,224 บาท เป็นเงินเหลือจ่ าย จ านวน 
2,493,257.07 บาท และงบลงทุนที่ยังไม่เบิกจ่าย จ านวน 18 รายการ เป็นเงิน 48,285,966.93 บาท  ซึ่งทุก
รายการอยู่ระหว่างส่งมอบของ และด าเนินการก่อสร้าง ในส่วนของครุภัณฑ์ผู้ขายส่วนมากจะมาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด
และเข้มงวด และพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ไม่สามารถส่งของได้ตามที่ก าหนดได้ ดังนั้น จึงขอให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
เร่งรัดการส่งมอบของ และด าเนินการเบิกจ่ายให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 2 รายการ วงเงิน 24,672,300 บาท  

รายการ วงเงิน สถานะ คาดว่าจะเบิกจ่าย คาดว่าจะกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปี 

๑ .  ร ะ บบ เ ค รื่ อ ง ก า เ นิ ด ไ อ น้ า                        
1 ระบบ (สัญญาสิ้นสุดวันท่ี 11 
ม.ค. 65) 

14,445,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้างระบบเครื่อง
ก าเนิดไอน้ า 

ภายในเดือนม.ค. 65 14,445,000.00 

๒. อาคารโภชนาการ (งบประมาณ
ผูกพันข้ามปี 2564-2566 
งบประมาณท้ังสิ้น 79,380,000 
บาท ก าหนดเบิกจ่าย 15 งวด) 
ปีงบประมาณ 2564 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 15,876,000 
บาท ก าหนดเบิกจ่าย 5 งวด คงเหลือ
ยังไม่เบิกจ่าย 3 งวด คือ งวดท่ี 3-5 
เป็นเงิน 10,227,300 บาท   

10,227,300.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง 

งวดท่ี 3 ภายในเดือนก.ค. 64 
งวดท่ี 4 ภายในเดือนส.ค. 64 
งวดท่ี 5 ภายในเดือนก.ย. 64 

- 

 

งบรายจ่าย
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ

งบประมาณหลังโอน
เปล่ียนแปลง

เบิกจ่าย คงเหลือ
ร้อยละการ
เบิกจ่าย

ร้อยละ
เป้าหมายท่ี

ก าหนด

ก. รายจ่ายประจ า 612,700,100.00  615,565,027.00   460,684,662.13   154,880,364.87 74.84 80.00

  งบบุคลากร 249,170,200.00     249,170,200.00      192,147,215.52     57,022,984.48      77.11

  งบด าเนินงาน 11,014,800.00       11,014,800.00        3,636,723.43          7,378,076.57        33.02

  งบเงินอุดหนุน 352,515,100.00     355,380,027.00      264,900,723.18     90,479,303.82      74.54

ข. รายจ่ายลงทุน 176,932,100.00  174,067,173.00   123,287,949.00  50,779,224.00   70.83 65.00

รวม 789,632,200.00  789,632,200.00   583,972,611.13  205,659,588.87  73.96 77.00
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2. ส านักงานอธิการบดี จ านวน 16 รายการ เป็นเงิน 23,613,666.93 บาท 
รายการ วงเงิน สถานะ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข คาดว่าจะ

เบิกจ่าย 
คาดว่าจะกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลือ่มป ี

1.  เครื่องบดแบบค้อนเหวีย่ง 1 เครื่อง  
(สัญญาสิ้นสดุวันที่ 13 พ.ค. 64) 

395,900.00 เบิกจ่ายแล้ว (วันที่ 
20 ก.ค. 64) 

       

๒. เครือ่งบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครือ่ง
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ต.ค.64) 

9,350,000.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ไม่สามารถส่งสินค้าได้
เ นื่ อ ง จ า ก ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(โควิด-19) 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

 9,350,000.00 

๓. เครื่องตรวจสอบตะเข็บกระป๋อง 1  
เครื่อง  
(สัญญาสิ้นสดุวันที่ 17 มิ.ย. 64) 

59,050.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ตรวจรับครั้งที่ 1 เม่ือ
วันที่  19 เม.ย .  64  
ครุภัณฑ์ที่ ส่ งมอบไม่
ต ร ง ต า ม คุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยแจ้งให้
ผู้ขายด าเนินการจัดส่ง
ใ ห้ ต ร ง ต า ม คุ ณ
ลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  
และก าหนด ส่ งขอ ง 
ครั้งที่  2 ในวันที่ 10 
พ.ค. 64 แต่บริษัทไม่
ส า ม า ร ถ ส่ ง ไ ด้ ต า ม
ก าหนด และแจ้งว่าจะ
ส่งของภายในวันที่ 30 
ก.ค. 64 

เร่งรัดผู้รบัจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ 

๔ ส.ค. 64  

๔. เครือ่งบด 1 เครื่อง  
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 6 พ.ค. 64) 

125,000.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ไม่สามารถส่งสินค้าตาม
ก าหนดได้  เนื่อ งจาก
ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

30 ก.ย. 64  

๕. เครือ่งท าแห้งแบบตู้อบลมร้อน 1 
เครื่อง  
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 64) 

195,000.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ไม่สามารถส่งสินค้าตาม
ก าหนดได้  เนื่อ งจาก
ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

30 ก.ย. 64  

๖. เครือ่งแชแ่ข็งแบบไอคิวเอฟ 1 เครือ่ง 
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค. 64) 

408,000.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ไม่สามารถส่งสินค้าตาม
ก าหนดได้  เนื่อ งจาก
ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

๓๐ ก.ย. 64  

๗. เครือ่งท าแห้งแบบพ่นฝอย 1 เครือ่ง 
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 ส.ค. 64) 

450,000.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ไม่สามารถส่งสินค้าตาม
ก าหนดได้  เนื่อ งจาก
ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

๓๐ ก.ย. 64  

๘. เครื่องท าแห้งแบบปั๊มลมร้อน 1 
เครื่อง 
(สัญญาสิ้นสดุวันที่ 19 ก.ค. 64) 

553,629.00 อยู่ระหว่างติดตั้ ง
ครุภัณฑ์ ก าหนด
ตรวจรับ วันที่ 30 
ก.ค. 64 

  ๔ ส.ค. 64  
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รายการ วงเงิน สถานะ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข คาดว่าจะ
เบิกจ่าย 

คาดว่าจะกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลือ่มป ี

๙. เครือ่งท าแห้งแบบลูกกลิ้ง 1 เครือ่ง 
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ค. 64) 

590,000.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ไม่สามารถส่งสินค้าตาม
ก าหนดได้  เนื่อ งจาก
ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

๓๐ ก.ย. 64  

๑๐.  เครือ่งบรรจุสุญญากาศและเติม
แก๊ส 1 เครือ่ง 
   (สัญญาสิน้สุดวนัที่ 15 ก.ย. 64) 

733,789.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ไม่สามารถส่งสินค้าตาม
ก าหนดได้  เนื่อ งจาก
ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

๓๐ ก.ย. 64  

๑๑. เครื่องท าแห้งแบบฟูอิดไดซ์เบด 1 
เครื่อง 
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 21 ก.ย. 64) 

2,795,000.00 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ผู้ รับจ้ างติ ดโควิ ด  ไม่
สามารถส่งสินค้าตาม
ก าหนดได้ 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

๓๐ ก.ย. 64  

๑๒. เครื่องท าแห้งแบบแช่แข็งระเหิด 1 
เครื่อง  
(สัญญาสิ้นสุดวันที่ 7 ก.ย. 64) 

4,172,998.93 อยู่ระหว่างส่งมอบ
ของ 

ไม่สามารถส่งสินค้าตาม
ก าหนดได้  เนื่อ งจาก
ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) 

เร่งรดัผู้รับจ้าง ให้
เร่งด าเนินการส่ง
ของ และ
ด าเนนิการเบิกจ่าย
ให้ทันภายในเดอืน
ก.ย. 64 

๓๐ ก.ย. 64  

๑๓. ปรบัปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา วงเงินก่อหนี้ 
จ านวน 4,350,000  บาท (ก าหนด
เบกิจ่าย  7 งวด คงเหลือยังไม่เบกิจา่ย 
1 งวด คืองวดสดุท้าย เป็นเงิน 
652,000 บาท)  
(สัญญาสิ้นสดุวันที่ 23 ก.ค. 64) 

652,500.00 เบกิจ่ายแล้ว  
(14 ก.ค. 64 ) 

    

๑๔. ปรบัปรุงอาคารส่วนกลางและ
อาคารส่วนบรกิาร วงเงินก่อหนี้ จ านวน 
2,100,000 บาท (ก าหนดเบกิจ่าย  3  
งวด คงเหลือยังไม่เบกิจ่าย 1 งวด คือ 
งวดสดุท้าย  เป็นเงิน 840,000 บาท)   
(สัญญาสิ้นสดุ วนัที ่7 เม.ย. 64) 

840,000.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างท างานล่าช้า 
ประสบปัญหาฝนตก 
(ผู้ รั บ จ้ า ง ยิ น ดี จ่ า ย
ค่าปรับ) 

เร่งรัดผู้รบัจ้าง ให้
เร่งด าเนินการ
ก่อสรา้ง 

๓๐ ส.ค. 64  

๑๕. ปรบัปรุงกลุ่มอาคารกิจกรรม
นักศกึษาและสนามกีฬา วงเงินก่อหนี ้
จ านวน 1,745,600 บาท (ก าหนด
เบกิจ่าย  4 งวด คงเหลือยังไม่เบกิจา่ย 
2  งวด คือ งวดที่ 3-4  เป็นเงิน 
872,800 บาท) 
(สัญญาสิ้นสดุวันที่ 13 พ.ค. 64) 

872,800.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างท างานล่าช้า 
ประสบปัญหาฝนตก 
(ผู้ รั บ จ้ า ง ยิ น ดี จ่ า ย
ค่าปรับ) 

เร่งรัดผู้รบัจ้าง ให้
เร่งด าเนินการ
ก่อสรา้ง 

งวดที่ 3-4 
ภายในเดือน
ก.ค. 64 
  

 

๑๖. ปรบัปรุงอาคารเรยีนรวม วงเงินก่อ
หนี้ จ านวน 2,840,000 บาท 
(ก าหนดเบกิจ่าย  4 งวด คงเหลือยังไม่
เบกิจ่าย 2 งวด คือ งวดที ่3-4  เป็น
เงิน 1,420,000 บาท   
(สัญญาสิ้นสดุวันที่ 27 พ.ค. 64) 

1,420,000.00 อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการก่อสร้าง 

ผู้รับจ้างท างานล่าช้า 
ประสบปัญหาฝนตก 
(ผู้ รั บ จ้ า ง ยิ น ดี จ่ า ย
ค่าปรับ) 

เร่งรัดผู้รบัจ้าง ให้
เร่งด าเนินการ
ก่อสรา้ง 

งวดที่ 3-4
ภายในเดือน
ก.ค. 64 
 
 

 

  

 
 
 

                  จากการสรุป... 
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จากการสรุปผลการด าเนินงานส าหรับงบลงทุน คาดว่าจะกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน 2 รายการ ดังนี้ 
1. เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เคร่ือง วงเงิน 9,350,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 18 ต.ค. 2564   
2. ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า 1 ระบบ วงเงิน 14,445,000 บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่ 11 ม.ค. 2565   

โดยมีรายละเอียดแผนการเบิกจ่าย ดังนี้ 
 

 
 

แผนภูมิสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

  ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 77 คณะที่มีผลการ
เบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 77 มี 3 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 77  มี 7 หน่วยงาน  ดังนี้  

ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

1 คณะเภสัชศาสตร์ 99.16 

2 คณะเกษตรศาสตร์ 92.55 

3 ส านักวิทยบริการ 88.46 

4 คณะวิทยาศาสตร ์ 76.90 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 75.16 

6 คณะศิลปศาสตร ์ 73.90 

7 ส านักงานอธิการบดี 72.17 

8 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 69.83 

9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 66.58 

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

ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหนว่ยต่ ากว่า 1 ล้านบาท 15,113,100.00        13,715,839.00        10,205,471.00      3,510,368.00     13,715,839.00         

ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ข้ึนไป 71,913,000.00        70,286,476.93        39,523,478.00      6,967,998.93     9,350,000.00   14,445,000.00    70,286,476.93         

ส่ิงก่อสร้างราคาต่อหนว่ยต่ ากว่า 10 ล้านบาท 17,000,000.00        14,665,600.00        10,880,300.00      3,785,300.00     14,665,600.00         

ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหนว่ยต้ังแต่ 10 ล้านบาท ข้ึนไป 72,906,000.00        72,906,000.00        62,678,700.00      10,227,300.00   72,906,000.00         

รวมท้ังส้ิน 176,932,100.00    171,573,915.93    123,287,949.00   24,490,966.93  9,350,000.00  14,445,000.00   171,573,915.93     

รวมท้ังส้ินรายจ่ายลงทุน งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบประมาณ
ก่อหน้ีผูกพัน

เบิกจ่าย 
ณ ไตรมาสท่ี 3

กันเงินเบิกจ่ายเหล่ือมปีแผนเบิกจ่าย 
ณ ไตรมาสท่ี 4

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 77 

615,565,027.00 

174,067,173.00 

789,632,200.00 

460,684,662.13 

123,287,949.00 

583,972,611.13 

ร้อยละ 74.84

ร้อยละ 70.83

ร้อยละ 73.96

รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

ภาพรวม

เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร
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ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

10 คณะพยาบาลศาสตร ์ 65.91 

รวม 73.96 

  รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 80 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า
ร้อยละ 80  มี 4 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 80 มี 6 หน่วยงาน  ดังนี้ 

ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

1 ส านักวิทยบริการ        88.46  
2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ        86.50  
3 คณะเภสัชศาสตร์        82.01  
4 คณะเกษตรศาสตร์        81.54  
5 ส านักงานอธิการบดี        74.82  
6 คณะศิลปศาสตร์        73.90  
7 คณะวิทยาศาสตร์        73.80  
8 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ        69.83  
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์        69.05  

10 คณะพยาบาลศาสตร์        65.91  
รวม 74.84 

  รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 65 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่า
ร้อยละ 65  มี 4 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 65 มี 2 หน่วยงาน  ดังนี้ 
  

ที่  คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะเภสัชศาสตร์       ๑00.00  
2 คณะวิทยาศาสตร์       100.00  
3 คณะเกษตรศาสตร์         99.96  
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์         99.27  
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ         64.45  
6 ส านักงานอธิการบดี         31.72  

รวม 70.83 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ยัง
เบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 1 รายการ  โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางให้ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 
30 กันยายน 2564  ดังนี้ 

 

            หน่วยงาน… 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 
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หน่วยงาน รายการ วงเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ส านักงาน
อธิการบดี 

อาคารโรงงานต้นแบบ 
Pilot plant (คงเหลืองวด
ที่ 9-10) 

7,120,000 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 เม.ย. 2564 (ผู้รับจ้าง
อยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้างและมีค่าปรับ)  
ซึ่งผู้รับจ้างก าหนดแล้วเสร็จวันที่ 25 ก.ค. 
2564 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างก่อสร้าง จะด าเนินการตรวจรับงาน
จ้าง และส่งเบิกจ่าย ภายใน วันที่ 15 ส.ค. 
2564  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่  3                         
(30 มิถุนายน 2564)  
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่ก าหนดไว้ ให้เร่งการเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                  
เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และศึกษา วิเคราะห์สาเหตุของการเบิกจ่าย
งบประมาณท่ีต่ ากว่าเป้าหมาย 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๔.๑.๑.๔  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงาน 
         และแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
          ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
             ผู้ อ านวยการกองแผนงาน  น า เสนอที่ ป ระชุ ม เ พ่ือ พิจารณา                  
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากโครงการย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน และ
โครงการย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามโครงการด้านการบริหารงาน และการ
บริหารเงินงบประมาณในการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ตามกรอบระยะเวลา 
เพ่ือให้บรรลุผลตามโครงการและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี  

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 9/2563  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 
2563  มีมติอนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1,730,545,900 บาท  
จ าแนกเป็น  

 เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.63 ของ
งบประมาณทั้งหมด   

 
           เงินรายได้… 
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 เงินรายได้ จ านวน 940,913,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.37 ของงบประมาณทั้งหมด   
 

เมือ่พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย พบว่า  
งบบุคลากรมีงบประมาณรายจ่ายสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 36.79 ของงบประมาณทั้งหมด  รองลงมาคือ                 
งบด าเนินงาน  คิดเป็นร้อยละ 28.28 ของงบประมาณทั้งหมด  และงบลงทุน คิดเป็นร้อยละ 18.02                              
ของงบประมาณทั้งหมด  และงบเงินอุดหนุนมีงบประมาณรายจ่ายต่ าที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.91 ของงบประมาณ
ทั้งหมด 
 

ในส่วนของงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)  ทั้ง 9 ด้าน  รวม 493 โครงการ รวมงบประมาณ 1,783,340,120 บาท  
และกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะ/หน่วยงานได้ขออนุมัติตั้งแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และมีโครงการใน
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เพิ่มข้ึนเป็น 567 โครงการ รวมเป็นงบประมาณ 1,783,340,120 บาท เนื่องจาก
คณะ/หน่วยงานด าเนินงานหารายได้เพ่ิมจากโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ จากแหล่งทุนภายนอก  และเงิน
บริจาคจากแหล่งทุนภายนอก เป็นต้น   ซึ่งพบว่า ร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ทุกประเด็นยุทธศาสตร์                   
มีจ านวยร้อยละการจัดสรรเพิ่มขึ้น ยกเว้นยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต  มีร้อยละการจัดสรรลดลงจากเดิม 
ร้อยละ 60.44 เป็นร้อยละ 58.33  รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
 

ตารางที่ 1  สรุปเปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต้นปี และกลางปีงบประมาณ)  
 

 
  

 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณ

(ต้นปีงบประมาณ)

ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณ

(กลางปีงบประมาณ)
 1. ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตบัณฑิต 60.44 58.73               
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 3.96 5.27                
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการ 14.22 15.25               
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0.22 0.22                
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล 1.24 1.30                
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 5.85 5.68                
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 1.01 0.98                
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน 3.02 2.93                
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 9.83 9.64                
ผลรวมท้ังหมด 100.00         100.00            
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แผนภูมิที่ 1 เปรียบเทียบร้อยละการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (ต้นปี และกลางปีงบประมาณ) 

 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงบประมาณก าหนดค่าเป้าหมายในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ตาม

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในภาพรวมรายจ่ายประจ า  และรายจ่ายลงทุน  ไว้ที่ร้อยละ 
77  ดังนี้ 
 

ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ ไตรมาส 2 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 36.00 57.00 80.00 100.00 

รายจ่ายลงทุน 20.00 45.00 65.00 100.00 

ภาพรวม 32.00 54.00 77.00 100.00 
 

1.  ผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ                 
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

กองแผนงานได้แจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการในโครงการ/กิจกรรม 
ในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 3 พบว่า คณะ/หน่วยงานรายงาน
ผลการด าเนินงานและผลการเบิกจ่าย รวมโครงการทั้งสิ้น 567 โครงการ  จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานบรรลุ
เป้าหมาย (บรรลุตามแผนที่ก าหนด และสูงกว่าค่าเป้าหมาย)   จ านวน 128 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 22.57  ของ
โครงการทั้งหมด   จ านวนโครงการที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย  จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
2.82  ของโครงการทั้งหมด  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 395 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 69.66 
ของโครงการทั้งหมด   และโครงการที่ยกเลิกการด าเนินงาน จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.94 ของโครงการ
ทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2    
 
 
 
 
              ตารางท่ี ๒... 
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ตารางท่ี 2   สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และปีงบประมาณ                         
      ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

 

สถานะ จ านวนโครงการ  ร้อยละการด าเนินงาน  

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 16 2.82 

บรรลุเป้าหมาย 128 22.57 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 395 69.66 

ยกเลิกการด าเนินงาน 28 4.94 

รวม 567 100.00 

 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2   แสดงผลการด าเนินงานในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

คณะ/หน่วยงาน  ได้รายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 และพบว่าผลการด าเนินงานในภาพรวมโครงการที่บรรลุ           
ค่าเป้าหมาย จ านวน 128 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.57 ของโครงการทั้งหมด    

 
    ๑) คณะ/ส านัก… 

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย, 
16 , 2.82%

บรรลุเป้าหมาย, 128 , 
22.57%

อยู่ระหว่างด าเนินการ, 
395 , 69.66%

ยกเลิกการด าเนินงาน, 
28 , 4.94%

ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
อยู่ระหว่างด าเนินการ
ยกเลิกการด าเนินงาน
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๑) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่บรรลุค่าเป้าหมายและสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ 
ก าหนด ประกอบด้วย  คณะรัฐศาสตร์  จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของโครงการทั้งหมด  รองลงมา
คือ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน 16 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  ของโครงการทั้งหมด  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  
จ านวน 28 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 57.14  ของโครงการทั้งหมด  

๒) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ในภาพรวม จ านวน  
16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 2.82 ของโครงการทั้งหมด  คณะหน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนด ประกอบด้วย  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 19.05 ของโครงการ
ทั้งหมด  รองลงมาคือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของโครงการ
ทั้งหมด  และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.53 ของโครงการ
ทั้งหมด  โดยมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ดังนี้ 

ประเภทการไม่
บรรลุ 

คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. การใช้บริการไม่
เป็นไปตามค่าเปา้หมาย 

ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย   

4 เนื่องจากการด าเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมมหาวิทยาลัย
ดิจิทัลมโีครงการต่่ากว่าค่าเป้าหมาย ดังน้ี 
-ด าเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านบุคลากร, ฐานข้อมูล
งานวิจัย และระบบ Portal 
-ระดับความส าเร็จของการรักษาความปลอดภัยของระบบ
เครือข่ายมหาวิทยาลยั (Security) ด าเนินการได้จ านวน 4 
ข้อ จากค่าเป้าหมาย 5 ข้อ (มหาวทิยาลัยมีข้อเสนอแนะใน
การด าเนินงานด้านการวดัความส าเร็จไว้ 5 ข้อ) 
- การเพิ่มและทดแทนจุดกระจายสัญญาณอินเตอร์เนต็ที่
สามารถใช้งานได้ครอบคลุมพื้นท่ีน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนด เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีแผนจะตดิตั้ง
เพิ่มเตมิจ านวน 200 จดุ ด าเนินการคิดเป็นร้อยละ 23.78 
จากค่าเป้าหมายร้อยละ 80 
-ร้อยละบุคลากรและนักศึกษาใช้บัญชีเมลม์หาวิทยาลัย
(@UBU) ณ สิ้นไตรมาส 2 เท่ากับ ร้อยละ 89.90 ซึ่ง
จ านวนผู้ใช้เมล์ @UBU กลุ่มบุคลากร เท่ากับ 1,769 และ 
จ านวนผู้ใช้เมล์ @UBU กลุ่มนักศกึษา เท่ากับ 19,564 จาก
ค่าเป้าหมายร้อยละ 95 
เนื่องจากการด าเนินงาน โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี, โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และโครงการการบริการสนามสอบวัดความรู้
ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Exam ส านักงาน กพ. 
ประจ าปี 2564 มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 

2. จ านวนผูเ้ข้าร่วม
โครงการไม่เป็นไปค่า
ตามเป้าหมาย 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1 เนื่องจากบุคลากรเข้ารับการตรวจสุขภาพประจ าปี เพียง
จ านวน 6 คน จากบุคลากรทั้งหมดจ านวน 7 คน  และไม่รับ
การตรวจครบทุกรายการตามโปรแกรมการตรวจ ดังนั้น จึง
ท าให้การใช้จ่ายงบในโครงการไม่เป็นไปตามวงเงินรายจ่ายที่
ได้รับอนุมัติ ผลการด าเนินงานจึงไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย 

คณะบริหารศาสตร์   1 เนื่องจากจัดอบรมสมรรถนะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรสาย
สนับสนุน มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 23 คน ไม่สามารถ
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ประเภทการไม่
บรรลุ 

คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

เข้าร่วมโครงการได้จ านวน 1 คน จากค่าเป้าหมายจ านวน 
24 คน 

ส านักงานอธิการบดี   5 1.ส านักงานพัฒนานักศึกษา  : เนื่องจากสถานการณ์โควิด 
19 ท าให้การด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมายการด าเนินงาน 
จ านวน 3 โครงการ 
2.กองการเจ้าหน้าที่  : เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และ
จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เป็นไปเกณฑ์ที่ก าหนด 
4. ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม : เนื่องจากมี
การด าเนินงานแต่ผลการด าเนินไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
5. ส านักงานบริหารส่งเสริมการวิจัยฯ : โครงการบริหาร
จัดการการจ้างงานประชาชนที่ ได้ รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 จ านวน
ผู้เข้าร่วมต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด  และโครงการพัฒนา
ผลงานวิจัยไปเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม  อยู่
ระหว่างการด าเนินงานขายสิทธิเพิ่มขึ้น 

 คณะเภสัชศาสตร ์ 2 - เนื่องจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19   

 วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละ
การสาธารณสุข 
 

2  - วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข เริ่มด าเนินการ 
จ านวน 2 โครงการแล้ว แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจน้อย 
- ยังไม่สามารถจัดโครงการได ้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 

๓. ค่าคะแนนโครงการ 
ผลการบรรลุข้อตกลง 
OKR กับมหาวิทยาลยั
ไม่เป็นไปตามแผน 

คณะนติิศาสตร ์ 1 เนื่องจาก 
KR2.1  จ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาลดลง การบริหาร
สวสัดิการและสวัสดิภาพให้กับนักศึกษาไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
KR2.2 ผู้สนใจต้องการศึกษาในหลักสูตรสะสมหน่วยกิตและ
ได้รับใบปริญญาบัตรหรือได้รับ transcript ระดับปริญญาตรี
ด้วย 
KR3.4 การอนุมัติประกาศฯ เกี่ยวกับการท าวิจัยล่าช้า ส่งผล
ให้ผู้วิจัยด าเนินการล่าช้าตามไปด้วย 
KR5.1 บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx 
KR5.2 มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ผ่านระบบอื่น 
 

 

 ๓) คณะ/ส านักที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน  ในภาพรวมจ านวน 395  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 69.66 ของโครงการทั้งหมด  ประกอบด้วย สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ านวน 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100 ของโครงการทั้งหมด คณะบริหารศาสตร์ 
จ านวน 39 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของโครงการทั้งหมด   และคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 23 โครงการ                    
คิดเป็นร้อยละ 92.00 ของโครงการทั้งหมด   

                ๔) คณะ/ส านัก... 



44 
 

๔) คณะ/ส านักที่ยกเลิกการด าเนินงานโครงการในภาพรวม จ านวน 29 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  
5.11 ของโครงการทั้งหมด ประกอบด้วย โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 
11.11 ของโครงการทั้งหมด คณะนิติศาสตร์  จ านวน 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 11.11 ของโครงการทั้งหมด และ
ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 9.09  ของโครงการทั้งหมด โดยมี
สาเหตุการยกเลิกการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 

สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

1. อยู่ระหว่างการปรับ
โครงสร้างหน่วยงาน
วิสาหกิจ 

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธาน ี

1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การประกันคุณภาพภายในโรงพิมพ์
ฯ เนื่องจากส านักงานประกันคุณภาพฯ แจ้งว่ายังไม่มีการ
ตรวจประ เมินคุณภาพภายในโรงพิมพ์ฯ  ไปจนกว่ า
มหาวิทยาลัยจะปรับโครงสร้างหน่วยงานวิสาหกิจเสร็จ
เรียบร้อย ซึ่งอยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. คณะปรับปรุง
หลักสูตรตามข้อก าหนด
ของสภาการพยาบาล 

คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การอบรมหลักสูตรการพยาบาล
เฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้จดัการรายกรณี กลุ่มโรค
เรื้อรัง (NCM)  

3. มีการด าเนินการ
ปรับปรุงเรียบร้อย โดย
ไม่ใช้งบประมาณของ
คณะฯ 

คณะบริหารศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การปรบัปรุงโรงอาหารคณะบริหาร
ศาสตร์ เนื่องจากส านักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลังคาโรงอาหารคณะบรหิารศาสตร์ 
ให้กับคณะฯ ตามสัญญาเลขท่ี อ.อบ.(ทส) 10/2563 ลง
วันท่ี 7 ต.ค.63 เรยีบร้อยแล้ว 

4. ไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากแหล่งทุน
ภายนอก 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม การเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 
4.0 เนื่องจากผู้ให้ทุนสนับสนุนการจัดท าโครงการฯ ยกเลิก
ด าเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.  2564 

 ส านักงานอธิการบดี   1 ส านักงานบริหารส่งเสรมิการวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม :  ยกเลิกการด าเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการผลติพริกเพื่อใหไ้ดส้ารแคบไซซินสูง เนื่องจาก
ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ 

5. จากสถานการณ์
แพร่- ระบาดของโรค 
Covid 19 

ส านักงานอธิการบดี  16 1.ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ : ไม่สามารถด าเนินโครงการได้
เนื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 
(Covid-19) ประกอบด้วยโครงการประชุมสัมมนาเครือข่าย
นักวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมเสรมิหลักสูตรและ
กิจกรรมนอกหลักสตูร  โครงการจดักิจกรรมส าหรับนักศึกษา
และบุคลากรชาวต่างชาติ  โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ณ ต่างประเทศ  และ โครงการหารายได้จากการบริหาร
ทรัพยากรและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
2. กองการเจ้าหน้าท่ี : ไม่สามารถด าเนินโครงการได้เนื่อง
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติเช้ือไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 
โครงการอบรมผู้ประเมินคณุภาพ ระดับหลักสตูร (ส าหรับผู้
ไม่มีประสบการณ์) 
4. ส านักงานพัฒนานักศึกษา : ไมส่ามารถด าเนินโครงการได้
เนื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 
(Covid-19) ประกอบด้วย  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ
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สาเหตุการยกเลิก คณะ/ส านัก จ านวน
โครงการ 

หมายเหตุ 

บุคลากรเครือข่ายด้านการพัฒนานักศึกษา โครงการค่าย            
ม.อุบลฯ วิชาการ  โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน  
และ โครงการเสริมสรา้งสุขภาวะจิตนักศึกษา 
5. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั : ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสั          
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ประกอบด้วย  โครงการจดั
ประชุมสมัมนาเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง  การก าหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร์  และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  โครงการประชุมคณะกรรมการ
ต่างๆ ของที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
โครงการประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยัผู้ทรงคณุวุฒิ   
5. กองบริการการศึกษา (ส านักงานบริหารบณัฑติศึกษา) :  
ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคตดิต่อเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
ประกอบด้วย โครงการเตรยีมความพร้อมนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  และโครงการจดัการความรูด้้านบณัฑิตศึกษา 

คณะนติิศาสตร ์ 3 ยกเลิกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศอาเซียน  
โครงการเตรียมความพร้อมรับอาเซียนส าหรับนักศึกษา  และ 
โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย (มี 3 โครงการ)  เนื่องปัญหาการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

 ส านักงานบริหารทรัพยส์ิน
และสิทธิประโยชน์ 

1 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการปฐมนิเทศหอพักนักศึกษา  
เนื่องปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(Covid-19) 

 คณะเกษตรศาสตร ์ 2 ยกเลิกการด าเนินงานโครงการเงินบริจาคจากแหล่งทุน
ภายนอก และ โครงการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree 
หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่  เนื่องปัญหาการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

6.อยู่ระหว่างการสรรหา
กองบรรณาธิการ
วารสาร 

คณะนติิศาสตร ์ 1 ยกเลิกโครงการ/กิจกรรม โครงการวารสารกฎหมาย คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 

 รายละเอียดตามตารางที่ ๓  และแผนภูมิที่ ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ตารางท่ี 3... 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

 

 ต่ ากว่า
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกว่า
เป้าหมาย

 อยู่
ระหว่าง

ด าเนินงาน

 ยกเลิก  ต่ ากว่า
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกว่า
เป้าหมาย

 อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

 ยกเลิก  ต่ ากว่า
เป้าหมาย

 ตาม
เป้าหมาย

 สูงกว่า
เป้าหมาย

 อยู่
ระหว่าง

ด าเนินงาน

 ยกเลิก ร้อยละจ านวน
โครงการ

ท่ีมีผลการด าเนิน
บรรลุเป้าหมาย

ต่อจ านวน
โครงการท้ังหมด

ร้อยละ
โครงการท่ีมี

 ผลการ
ด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ
โครงการท่ี

อยู่
ระหว่าง

ด าเนินงาน

ร้อยละ
โครงการท่ี
ยกเลิกการ
ด าเนินงาน

ร้อยละจ านวน
โครงการท่ีใช้เงิน

รายได้
ท่ีมีผลการด าเนิน
บรรลุเป้าหมาย

ต่อจ านวน
โครงการท้ังหมด

ร้อยละ
โครงการท่ีมี

 ผลการ
ด าเนินงาน
ต่ ากว่าค่า
เป้าหมาย

ร้อยละ
โครงการท่ี
อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน

ร้อยละ
โครงการท่ี
ยกเลิกการ
ด าเนินงาน

1 คณะเกษตรศาสตร์          -             1          -              6        -                   7           -              2           -             28         2             32            -               3            -           34         2                39                  3               7.69 -          87.18     5.13                       2                 6.25             -          87.50 6.25         
2 คณะนิติศาสตร์          -            -            -             -          -                  -              1           -              1           30         4             36             1            -               1         30         4                36                  1               2.78 2.78        83.33     11.11                     1                 2.78          2.78        83.33 11.11       
3 คณะบริหารศาสตร์          -            -            -              1        -                   1            1           -              1           38         1             41             1            -               1         39         1                42                  1               2.38 2.38        92.86     2.38                       1                 2.44          2.44        92.68 2.44         
4 คณะพยาบาลศาสตร์          -             1          -             -          -                   1           -              1           -             13         1             15            -               2            -           13         1                16                  2             12.50 -          81.25     6.25                       1                 6.67             -          86.67 6.67         
5 คณะเภสัชศาสตร์           1          -            -              1        -                   2            1            2            1           14        -               18             2             2             1         15        -                  20                  3             15.00 10.00      75.00     -                         3               16.67          5.56        77.78 -          
6 คณะรัฐศาสตร์          -            -             1           -          -                   1           -              2          12             5        -               19            -               2           13           5        -                  20                15             75.00 -          25.00     -                       14               73.68             -          26.32 -          
7 คณะวิทยาศาสตร์          -             1           2            2        -                   5           -             -            13             6        -               19            -               1           15           8        -                  24                16             66.67 -          33.33     -                       13               68.42             -          31.58 -          
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์          -             4          -              2        -                   6           -            23            1           18         1             43            -             27             1         20         1                49                28             57.14 -          40.82     2.04                     24               55.81             -          41.86 2.33         
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์          -            -            -              1        -                   1           -              2           -             13        -               15            -               2            -           14        -                  16                  2             12.50 -          87.50     -                         2               13.33             -          86.67 -          

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข          -             1          -              4        -                   5            2           -              2           10        -               14             2             1             2         14        -                  19                  3             15.79 10.53      73.68     -                         2               14.29        14.29        71.43 -          
12 คณะศิลปศาสตร์          -             1          -              2        -                   3           -              1           -             21        -               22            -               2            -           23        -                  25                  2               8.00 -          92.00     -                         1                 4.55             -          95.45 -          
13 ส านักวิทยบริการ          -            -            -              2        -                   2           -              3            9             8        -               20            -               3             9         10        -                  22                12             54.55 -          45.45     -                       12               60.00             -          40.00 -          
14 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์          -            -            -             -          -                  -             -             -             -             10         1             11            -              -              -           10         1                11                 -                     -   -          90.91     9.09                      -                       -               -          90.91 9.09         
15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย          -            -             1            1        -                   2            4            4            6             5        -               19             4             4             7           6        -                  21                11             52.38 19.05      28.57     -                       10               52.63        21.05        26.32 -          
16 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          -            -            -             -          -                  -             -             -             -               5        -                 5            -              -              -             5        -                    5                 -                     -   -          100.00   -                        -                       -               -        100.00 -          
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี          -            -            -             -          -                  -              1             7         1               9             1            -              -             7         1                  9                 -                     -   11.11      77.78     11.11                    -                       -          11.11        77.78 11.11       
18 ส านักงานอธิการบดี          -             3          -            28        -                 31            5          23            3         114       17           162             5           26             3       142       17              193                29             15.03 2.59        73.58     8.81                     26               16.05          3.09        70.37 10.49       

ผลรวมท้ังหมด           1         12           4          50        -                 67          15          63          49         345       28           500           16           75           53       395       28              567              128             22.57 2.82        69.66     4.94                   112               22.40          3.00        69.00 5.60         

สถานะโครงการเงินงบประมาณแผ่นดิน สถานะโครงการเงินรายได้ล าดับ คณะ/ส านัก รวมจ านวน
โครงการท่ีใช้

เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

รวมจ านวน
โครงการท่ีใช้
เงินรายได้

รวมจ านวน
โครงการใน
ภาพรวม

สถานะโครงการในภาพรวม ร้อยละในภาพรวมผลรวมของ
จ านวน

โครงการท่ีมีผล
การด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมาย

ร้อยละโครงการท่ีใช้เงินรายได้ผลรวม
จ านวน

โครงการเงิน
รายได้ท่ีมีผล

การ
ด าเนินงาน
บรรลุค่า
เป้าหมาย
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แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการด าเนินงานตามโครงการในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
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2. ผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

ส านักงบประมาณก าหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายสะสมในภาพรวม ณ สิ้นไตรมาส 3 ร้อยละ 77.00
เมื่อเปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 แล้ว
พบว่ามหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 58.36  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
คิดเป็นร้อยละ 73.96 และผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ คิดเป็นร้อยละ 45.98 ซึ่งผลการด าเนินงานและผลการ
เบิกจ่ายของคณะ/ส านัก  ที่ไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนด  รายละเอียดตามตารางที่ 4 
และแผนภูมิที่ 4 
 

ตารางท่ี 4   เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
               ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

สถานะ เป้าหมายการเบิกจ่าย 
(ส านักงบประมาณ

ก าหนด) 

ผลการเบิกจ่าย 
ภาพรวม 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณแผ่นดิน 

ผลการเบิกจ่าย 
เงินรายได ้

ร้อยละ 77 58.36 73.96 45.98 

หมายเหตุ : 
1. ผลรวมของประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ ใช้ข้อมูลจากกองแผนงาน โดยใช้ข้อมูลประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา

, เงินรายได้คงเหลือสะสมตั้งต้นปี และเงินรายได้ตั้งเพิ่มกลางปี  
2. ข้อมูลผลการเบิกจ่าย ใช้ข้อมูลจากระบบ UBUFMIS  ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2564) 

 

 
 

แผนภูมิที่ 4  เปรียบเทียบเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ 
                          ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
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45.98
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เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้

เป้าหมายการเบิกจ่ายร้อยละ 77
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คณะ/ส านัก รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 พบว่าในภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและ
เงินรายได้  จ านวน 1,040,831,582.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.36 ของงบประมาณทั้งหมด  รายละเอียดตาม
ตารางที่ 5  และแผนภูมิที่ 5 
 

ตารางท่ี 5  สรุปรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 
 
หมายเหตุ :  งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประกอบด้วย 

1) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันรายการงบลงทุน)  จ านวน 50,779,224 บาท 
2) เงินงบประมาณแผ่นดิน (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอ่ืนๆ โครงการผลิตบัณฑิต  โครงการ

สนับสนุนการผลิตบัณฑิต โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร  และ
โครงการกองทุนสวัสดิการ) จ านวน 154,880,364.87 บาท 

3) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการบริหารจัดการอ่ืนๆ โครงการผลิตบัณฑิต  โครงการสนับสนุนการผลิต
บัณฑิต โครงการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา โครงการพัฒนาบุคลากร  และโครงการกองทุน
สวัสดิการ)  จ านวน  309,416,931.04บาท 

4) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการบริการวิชาการ) จ านวน  62,629,436.76 บาท 
5) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม)  จ านวน 160,990.50 บาท 
6) เงินรายได้ (เงินผูกพันโครงการวิจัย) จ านวน  48,496,234.21 บาท 
7) เงินรายได้ (เงินผูกพันรายการงบลงทุน) จ านวน 58,531,802.03 
8) เงินรายได้ (เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย)  จ านวน 41,880,100 บาท 
9) งบเบิกแทนกัน-เงินผูกพันโครงการบริการวิชาการ-โครงการจ้างงานฯ) 15,733,453.94 บาท 

 
 

 

รายละเอียด งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ รวม
งบประมาณรายจ่ายตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย 
(ต้นปีงบประมาณ)

      789,632,200.00  940,913,700.00   1,730,545,900.00

งบประมาณรายจ่ายต้ังเพ่ิมกลางปี ณ ส้ินไตรมาส 3                               -       52,794,220.00        52,794,220.00
รวมงบประมาณ       789,632,200.00  993,707,920.00   1,783,340,120.00
รวมผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาส 3       583,972,611.13  456,858,971.52   1,040,831,582.65
งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย       205,659,588.87  536,848,948.48      742,508,537.35
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แผนภูมิที่ 5  แสดงรายละเอียดงบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
 

[], []

1. งปม. (เงินผูกพันรายการงบ
ลงทุน), 50,779,224.00 

2. งปม. (คก.บริหารจัดการ/คก.ผลิต
บัณฑิต/คก.สนับสนุนการผลิตบัณฑิต) 

, 154,880,364.87 

3.รด. (คก.บริหารจัดการอื่นๆ/คก.
ผลิตบัณฑิต/คก.ผลิตบัณฑิต/คก.

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา), 
309,416,931.04 

4. รด. (โครงการบริการวิชาการ), 
62,629,436.76 

5. รด. (โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม) , 160,990.50 

6. รด. (โครงการวิจัย), 
48,496,234.21 
7. รด. (เงินผูกพันรายการงบลงทุน), 

58,531,802.03 

8. รด. (เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัย) , 
41,880,100.00 

[], []

งบประมาณคงเหลือตามแผนปฏิบัติ
งานฯ[]
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เมื่อพิจารณาร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาส 3  ของคณะ/ส านัก  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. คณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายสูง   ประกอบด้วย  คณะเภสัชศาสตร์   ร้อยละ  78.92  ของ 
งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 88.24 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้ ร้อยละ 64.56  ของงบประมาณเงินรายได้   รองลงมาคือคณะวิทยาศาสตร์  ร้อยละ 71.95  ของ
งบประมาณทั้งหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 76.12 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้  ร้อยละ 65.96  ของงบประมาณเงินรายได้  และคณะพยาบาลศาสตร์  ร้อยละ 67.34  ของ
งบประมาณท้ังหมด   ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 64.39 ของเงินงบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิก
จ่ายเงินรายได้  ร้อยละ 69.65  ของงบประมาณเงินรายได้     

2. คณะ/ส านักที่มีร้อยละการเบิกจ่ายต่ าสุด ประกอบด้วย  ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิ 
ประโยชน์  ร้อยละ 33.92 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้) รองลงมาคือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ร้อยละ 43.42 ของงบประมาณทั้งหมด (ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้)  และส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  ร้อยละ 44.55  ของงบประมาณท้ังหมด  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ร้อยละ 62.70  ของเงิน
งบประมาณแผ่นดิน  ผลการเบิกจ่ายเงินรายได้ ร้อยละ  39.20  ของงบประมาณเงินรายได้  รายละเอียดตามตารางที่ 
6  และแผนภูมิที่ 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            ตารางท่ี 6...
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ตารางท่ี 6  เปรียบเทียบแผน-ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน 

 
หมายเหตุ :    

1. ข้อมูลแผนงบประมาณ ใช้ข้อมลูจากกองแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 9/2563 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2563 
2. ข้อมูลผลการเบกิจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใช้ข้อมลูจากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
3. ข้อมูลผลการเบกิจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะ/หน่วยงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เน่ืองจากส านักงบประมาณยงัไม่ได้อนุมัติเงินประจ างวด ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษา   

ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินของคณะพยาบาลศาสตร์  ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เน่ืองจากส านักงบประมาณยังไม่ได้อนุมัติเงินประจ างวด ในส่วนของเงินอุดหนุนการผลิตพยาบาลเพ่ิม 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

เงินรายได้ รวม เงินงบประมาณแผ่นดิน เบิกจ่ายเงินรายได้ รวม เงิน
งบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้ ภาพรวม

1 คณะเกษตรศาสตร์ 65,409,800.00       48,578,800.00               113,988,600.00       50,596,663.84       15,890,933.24           66,487,597.08      77.35 32.71     58.33     
2 คณะนิติศาสตร์ 5,669,000.00         26,911,700.00                 32,580,700.00         3,848,321.14       13,092,063.12           16,940,384.26      67.88 48.65     52.00     
3 คณะบริหารศาสตร์ 29,415,100.00       65,142,800.00                 94,557,900.00       20,888,349.18       22,735,576.05           43,623,925.23      71.01 34.90     46.13     
4 คณะพยาบาลศาสตร์ 19,413,600.00       24,846,600.00                 44,260,200.00       12,501,359.57       17,305,237.47           29,806,597.04      64.39 69.65     67.34     
5 คณะเภสัชศาสตร์ 108,814,700.00     70,621,900.00               179,436,600.00       96,019,702.37       45,595,874.37         141,615,576.74      88.24 64.56     78.92     
6 คณะรัฐศาสตร์ 8,806,700.00         23,771,800.00                 32,578,500.00         5,991,045.54       12,015,753.72           18,006,799.26      68.03 50.55     55.27     
7 คณะวิทยาศาสตร์ 110,990,400.00     77,241,300.00               188,231,700.00       84,483,315.96       50,944,654.36         135,427,970.32      76.12 65.96     71.95     
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 75,224,600.00       56,734,595.00               131,959,195.00       57,561,169.57       22,523,095.55           80,084,265.12      76.52 39.70     60.69     
9 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์          6,743,200.00 10,609,600.00                 17,352,800.00         4,356,859.23         5,569,291.91             9,926,151.14      64.61 52.49     57.20     

11 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 141,138,500.00     150,328,007.00             291,466,507.00       95,764,000.78       41,530,926.10         137,294,926.88      67.85 27.63     47.10     
12 คณะศิลปศาสตร์ 69,579,600.00       41,759,200.00               111,338,800.00       53,309,403.60       20,528,491.52           73,837,895.12      76.62 49.16     66.32     
13 ส านักวิทยบริการ 18,449,100.00       13,990,700.00                 32,439,800.00       14,496,882.39         6,504,698.64           21,001,581.03      78.58 46.49     64.74     
14 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 388,900.00            39,384,000.00                 39,772,900.00            288,645.00       13,201,650.65           13,490,295.65      74.22 33.52     33.92     
15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6,909,700.00         23,447,500.00                 30,357,200.00         4,332,656.65         9,191,216.84           13,523,873.49      62.70 39.20     44.55     
16 โรงแรมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                           -   9,613,447.00                     9,613,447.00                           -           6,287,157.94             6,287,157.94            -   65.40     65.40     
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี               6,696,000             6,696,000.00                           -           2,907,670.20             2,907,670.20            -   43.42     43.42     
18 ส านักงานอธิการบดี      122,679,300.00 304,029,971.00             426,709,271.00       79,534,236.31     151,034,679.84         230,568,916.15      64.83 49.68     54.03     

ผลรวมท้ังหมด      789,632,200.00     993,707,920.00      1,783,340,120.00     583,972,611.13     456,858,971.52      1,040,831,582.65      73.96      45.98      58.36

ล าดับ คณะ/ส านัก แผนต้นปี+ต้ังเพ่ิมกลางปี ผลการเบิกจ่าย ร้อยละการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
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แผนภูมิที่ 6  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรร และผลการเบิกจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
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ทั้งนี้ หากพิจารณาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการด าเนินงานและการเบิกจ่ายของคณะ/
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
- ในส่วนของการด าเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย 

=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน  
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงาน 

ดังนั้น   
=      22.57  =  0.39  

                                       58.36           
 

ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ณ  สิ้นไตรมาส 3  มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลใน 
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม  เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานใน
ภาพรวม เท่ากับ 0.39  เป็นผลจากการด าเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อยละ 22.57  และอีก
ร้อยละ  69.66  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4   
 

- ในส่วนของการด าเนินงานโดยใช้เงินงบประมาณแผ่นดิน 
=   ร้อยละเฉลี่ยของความส าเรจ็ในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณ

แผ่นดิน  
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานเงินงบประมาณแผ่นดิน 

ดังนั้น   
=            23.88  =  0.32  

                                       73.96           
 

ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 ณ  สิ้นไตรมาส 3  มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการ 
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินงบประมาณแผ่นดิน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติงานในภาพรวม เท่ากับ 0.32  เป็นผลจากการด าเนินงานที่แล้วเสร็จและบรรลุค่าเป้าหมายเพียง ร้อย
ละ 23.88  และอีกร้อยละ  74.63  อยู่ระหว่างการด าเนินงาน  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 4   
 

- ในส่วนของการด าเนินงานโดยใช้เงินรายได้ 
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ได้ก าหนดโครงการสัดส่วน

ของร้อยละประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติงานในส่วนเงินรายได้  ซึ่งมีค าอธิบายโครงการดังนี้ 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจ าปี ที่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีเทียบกับการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได ้

ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสามารถในการท างานให้เกิดผล หรือบรรลุเป้าหมายได้อย่างประหยัด
ต้นทุน  เสร็จทันเวลาที่ก าหนด  ซึ่งหมายถึง ปัจจัยด้านค่าใช้จ่าย การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ในปีงบประมาณที่ระบุ คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 
กันยายน ปีปัจจุบัน และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่า 
 

        ประสิทธิผล… 
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 ประสิทธิผล  หมายถึง ผลส าเร็จ หรือการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายหรือสูงกว่า
เป้าหมายที่ก าหนด ในเชิงคุณภาพ ปริมาณ หรือท าตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ตั้งแต่ 1 
ตุลาคม ปีก่อน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน    

ซึ่งมีสูตรในการค านวณดังนี้ 
=   รอ้ยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงิน

รายได้     
ร้อยละเฉลี่ยการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้ 

ดังนั้น   
=               22.57 =  0.49  

                                        45.98           
 

ดังนั้น  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3  มีสัดส่วนของร้อยละประสิทธิผลในการด าเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติงานในส่วนของเงินรายได้  เทียบกับประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติงานในส่วน
เงินรายได้  เท่ากับ 0.49 
 

จึงขอน าเรียนที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามโครงการและผลการเบิกจ่าย                         
โครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ของ
คณะ/หน่วยงาน และให้ข้อเสนอแนะและเร่งรัดให้คณะ/หน่วยงานด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้เป็นไปตามแผน
ต่อไป 
 

              จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานและผลการเบิกจ่ายโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 เพ่ือใช้ปรับปรุงการด าเนินงาน 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัด คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่มีผลการด าเนินงานของโครงการที่ต่ ากว่า
เป้าหมายการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ให้เร่งการด าเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผล
การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ และก าหนดแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
         ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
        4.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  

     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3  
     (30 มิถุนายน 2564) 

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่มติที่
ประขุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564      

 

                                ได้ให้ความเห็นชอบ… 
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ได้ให้ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับปรับปรุงปี 2564 และกองแผนงาน 
ได้ด าเนินการแจ้งเวียนให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือหารายได้จากแหล่งอ่ืน โดยมี
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 ปรับปรุงปี 2564 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   
 ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบกับ แผนหารายได้จากแหล่งอื่น เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด 
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื ่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด  
ตัวชี้วัดที่ 5   สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ

ในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่
ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่

ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปี

ย้อนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
ตัวชี้วัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ  3 

ปีย้อนหลัง เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

กองแผนงานได้ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2564) กับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึกข้อความที่                         
อว 0604.5/ว1026 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) 
และคณะ/วิทยาลัย/ส านัก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวครบถ้วนแล้ว                   
ซึ่งทางกองแผนงานได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายละเอียดตามล าดับดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
ตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับ ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
                    เป้าหมาย... 
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เป้าหมาย: ร้อยละ 90 ของประมาณการค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน:   
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประมาณการค่าธรรมเนียม
การศึกษา (100%) (บาท) 

รายได้จากค่าธรรมการศึกษา  
(จัดสรรโดยกองคลัง) (บาท) 

ร้อยละ 

คณะนิติศาสตร์ 25,681,300 18,144,555 70.65 
คณะรัฐศาสตร์ 27,106,200 14,776,198 54.51 
คณะบริหารศาสตร์ 65,400,500 42,284,458 64.65 
คณะศิลปศาสตร์ 39,318,000 23,690,903 60.25 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 37,345,820 22,456,475 60.13 
คณะพยาบาลศาสตร์ 23,166,700 17,803,837 76.85 
คณะเภสัชศาสตร์ 31,421,300 18,850,221 59.99 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 11,630,100 7,040,629 60.54 
คณะวิทยาศาสตร์ 30,160,200 21,667,692 71.84 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 34,729,500 26,988,378 77.71 
คณะเกษตรศาสตร์ 12,920,500 7,450,845 57.67 
ส านักวิทยบริการ 17,333,100 11,101,170 64.05 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 17,333,100 11,098,770 64.03 
สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ - 28,800 - 
ส านักงานอธิการบดี 172,476,800 93,453,217 54.18 

รวม 546,023,120 336,836,145 61.69 
 

หมายเหตุ: 1. ยังคงมี ค่าธรรมเนียมการศึกษารอการจัดสรร อีกจ านวนเงิน 164,715,861.90 บาท และหากรวม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้จัดสรรไปเรียบร้อยตามตารางข้างต้น จึงคิดเป็นเงินค่าธรรมการศึกษาทั้งสิ้น  
501,552,006.- บาท  หรือคิดเป็นร้อยละ 91.85 ของประมาณการฯ 

2. สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ได้รับค่าธรรมเนียมการศึกษาในรายวิชาปฏิบัติการของคณะบริหารศาสตร์ที่ไป
เรียนปฏิบัติการ ณ สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ซึ่งคณะบริหารศาสตร์ ได้จัดท าบันทึกข้อความให้กองคลัง ได้
ด าเนินการจัดสรรในนาม สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ 

3. ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างช าระ ภาคที่ 1/2564 มาจากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,605 คน             
(กองบริการการศึกษา ณ 26 ก.ค.2564) ซึ่งคิดเป็นจ านวนเงิน 21,276,500 บาท 

ที่มา: กองคลัง/กองบริการการศึกษา/กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  
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แผนภูมิที่ 1 ผลการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 
 

 
 

แผนภูมิที่ 2 ร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษาเทียบประมาณการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ร้อยละ 90  
ของประมาณการฯ 

61.69 
ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

68.54% 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
ได้จัดสรรไปยังคณะ/วิทยาลัย/ส านัก (จัดสรรโดย กองคลัง) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3                       
เป็นจ านวนเงิน 336,836,145 บาท คิดเป็นร้อยละ 61.69 เมื่อเทียบกับประมาณการ  และเมื่อพิจารณาราย
หน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่มีร้อยละจัดสรรค่าธรรมเนียมมากที่สุด 3 อันดับแรกคือ คณะวิศวกรรมศาสตร์                               
ร้อยละ 77.71, คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 76.85 และคณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 71.84 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ยังคงมี เงินค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รอการจัดสรร เป็นจ านวนเงิน 164,715,861.90 บาท                 
ซึ่งคาดว่า กองคลังจะจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4  

            ตัวช้ีวัดที่ 2… 
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ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน เทียบกับแผนหารายได้จากแหล่งอ่ืน เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เป้าหมาย: ร้อยละ 85 ของแผนหารายได้ 
ผลการด าเนินงาน:   

แหล่งที่มาของรายได้ แผน (บาท) ผล (บาท) ร้อยละ 
(1) รายได้จากหลักสูตร Non Degree/หลักสูตรรูปแบบใหม ่ 2,505,000.00 1,185,050.00 47.31 
(2) รายได้จากการใช้ประโยชนผ์ลงานวิจัยหรือทรัพย์สิน
ทางปัญญาจากผลงานวิจัย 

2,014,500.00 48,672.00 2.42 

(3) รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก 54,919,795.00 43,978,427.62 80.08 
(4) รายได้จากการให้บริการวิชาการ 145,901,941.87 69,574,569.62 47.69 
(5) รายได้ของศูนย์ทดสอบและศูนย์เครื่องมือต่างๆ 10,027,100.00 5,246,161.00 52.32 
(6) รายได้จากโรงพยาบาล 30,448,379.50 18,526,927.03 60.85 
(7) รายได้จากการบริหารทรัพยากร ของ ม. 85,578,049.00 71,815,227.90 83.92 
(8) รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมหารายได้ 102,790,400.00 71,379,311.00 69.44 

รวมรายได้จากแหล่งอ่ืน 434,185,165.37 281,754,346.17 64.89 
ที่มา: กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 
 

 
 

แผนภูมิที่ 3 ผลการหารายได้จากแหล่งอ่ืน (ภาพรวม) เทียบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 
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แผนภูมิที่ 4 ผลการหารายได้จากแหล่งอ่ืนของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เทียบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 

 
 

แผนภูมิที่ 5 ร้อยละการหารายได้จากแหล่งอื่นเทียบแผน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จาก
แหล่งอ่ืน 

ร้อยละ 85  
ของแผนหารายได้ 

64.89 
ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

76.34% 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีรายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 เป็นจ านวนเงิน 281,754,346.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.89                   
ซึ่งสูงกว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ไตรมาส 3  มีรายได้เพียง 235,001,999 บาท และเมื่อพิจารณาแหล่งที่มา
ของรายได้ พบว่า มหาวิทยาลัยมีรายได้ จากการบริหารทรัพยากรและการด าเนินงานต่าง ๆ มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 
71,815,227.90 บาท และมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนรายได้ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 83.92  และมีรายได้จาก
การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย น้อยที่สุด เป็นจ านวนเงิน 48,672 บาท  และมีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนรายได้ น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.42 (ผลการด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์                               
เพียง คณะเดียว)   

เมื่อพิจารณารายคณะ/วิทยาลัย/ส านัก พบว่า หน่วยงานที่ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนมากที่สุด                   
คือ ส านักคอมพิวเตอร์ฯ มีรายได้จากแหล่งอ่ืนทั้งสิ้น  1,071,779 บาท คิดเป็นร้อยละ 1,070.17  ซึ่งรายได้ดังกล่าว 
ส่วนใหญ่มาจากการรับบริการจัดสอบเพ่ือวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ กพ. (ไม่ได้ตั้งแผนหารายได้) รองลงมา
คือ ส านักวิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 89.35, วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ 87.91, 
ส านักงานอธิการบดี คิดเป็นร้อยละ 70.11 ตามล าดับ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานในภาพรวม 
เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้ไม่สามารถจัด

กิจกรรมการหารายได้ในส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืนได้ตามแผน ดังนี้ 
 
            ๑. หลักสูตร… 
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1. หลักสูตร Non Degree  การจัดอบรมระยะสั้นภายใต้หลักสูตร Non Degree ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมใน 
บางรุ่นไม่สามารถเดินทางมาอบรมได้ จึงได้ขอเลื่อนการจัดอบรมไปในปีถัดไป  

2. รายได้จากแหล่งทุนวิจัยภายนอก บางโครงการวิจัยไม่สามารถลงพ้ืนที่เพ่ือท าการวิจัยได้ ท าให้ไม่
สามารถส่งงาน (งวดงาน) ล่าช้า จึงท าให้ส่งผลให้งบประมาณของวิจัยจัดสรรเข้ามาล่าช้าด้วย เนื่องจากงบประมาณของทุน
เงินวิจัยจะมาเป็นงวดๆ ตามสัญญาการให้ทุนวิจัยไม่ได้จัดสรรเข้ามหาวิทยาลัยในครั้งเดียวในต้นปีงบประมาณ  

3.  การจัดอบรมบริการวิชาการ  
- ไม่สามารถจัดได้ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด และได้มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ชุมชนใน

ลักษณะที่มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก  
- บางกิจกรรมได้ปรับรูปแบบเป็นการจัดอบรมออนไลน์ซึ่งได้ปรับลดค่าลงทะเบียนลงตามความเหมาะสม

เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการเข้าร่วมอบรม แต่ยังไม่สามารถจัดอบรมได้ตามแผน  
- บางหน่วยงานอยู่ในระหว่างการเตรียมการด้านออนไลน์ ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ  
- กรณีหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เช่น หลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ 

ต้องฝึกอบรม ณ สถานพยาบาล/โรงพยาบาลภายในจังหวัด ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ท าให้ทางแหล่งฝึกยังไม่อนุญาต
ให้ทุกหน่วยงานเข้าด าเนินการอบรมได้  

4.  การจัดกิจกรรมเพ่ือหารายได้ ซึ่งรายได้ที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นเงินจาการรับบริจาค ส่วนกิจกรรมเพ่ือหา
รายได้ ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จึงมีการเลื่อนการจัด
กิจกรรมเพ่ือหารายได้ไปจนกว่าจะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติ  

แนวทางการปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
1. มีการขอทบทวนและเสนอปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดและปรับลดค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
2. มีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม เช่น การจัดแบบออนไลน์แทนการจัดกิจกรรมหรือการอบรม ณ 

ที่ตั้งตามแผนเดิม และจัดกิจกรรมตามมาตรการป้องกันโรคระบาด ทั้งนี้ ได้มีการเตรียมการปรับรูปแบบการจัดอบรมหรือ
กิจกรรมเพ่ือหารายได้อ่ืน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้เป็นแบบ online หากสถานการณ์โรคระบาดยังคงอยู่ เพ่ือให้มี
กิจกรรมจัดได้อย่างต่อเนื่อง 

3.  มีการยกเลิกการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมออกไปให้ความรู้ด้านต่างๆ ในชุมชน  เนื่องจากมี
ความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ซึ่งได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเลื่อนไปจัดในปี
ถัดไป หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เป้าหมาย: การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 30 

โดยการรวมความถึงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเรียบร้อยแล้ว ณ ช่วงเวลาที่ประเมินตัวชี้วัด 
หมายเหตุ:  งบประมาณการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ทุกหมวดรายจ่ายในการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ ยกเว้นงบบุคลากรและรายจ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากร 
 
 
 
 
 
              ผลการ... 



62 
 

ผลการด าเนินงาน:   
 

 
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

งบประมาณเพื่อ
ภารกิจประจ า  

(บาท) 

งบประมาณเพื่อการ
ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ (บาท) 

รวมงบประมาณ  
(บาท) 

ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

คณะนิติศาสตร์ 26,611,266  1,838,934  28,450,200 6.46 
คณะรัฐศาสตร์ 22,886,720  2,562,280  25,449,000 10.07 
คณะบริหารศาสตร์ 59,923,600 10,718,600 70,642,200 15.17 
คณะศิลปศาสตร์ 68,966,103 529,000 69,495,103 0.76 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 94,265,600 144,978,000 239,243,600 60.60 
คณะพยาบาลศาสตร์ 38,844,562 9,902,900 48,747,462 20.31 
คณะเภสัชศาสตร์ 52,382,752 106,726,200 159,108,952 67.08 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 9,512,100 7,344,200 16,856,300 43.57 
คณะวิทยาศาสตร์ 144,067,570 11,100,400 155,167,970 7.15 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 94,859,295 18,099,100 112,958,395 16.02 
คณะเกษตรศาสตร์ 87,109,064 9,007,700 96,116,764 9.37 
ส านักวิทยบริการ 21,617,600 7,214,700 28,832,300 25.02 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 11,303,900 19,227,200 30,531,100 62.98 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 33,796,900 5,043,100 38,840,000 12.98 
สถานปฏิบัติการโรงแรม 3,801,500 5,798,500 9,600,000 60.40 
ส านักงานอธิการบดี 280,518,616 91,225,675 371,744,290 24.54 

รวม 1,054,868,361 451,316,488 1,501,783,636 30.05 
 

หมายเหตุ: ณ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 25.87 % 
ที่มา: กองแผนงาน  การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการในระบบ UBUFMIS ณ ไตรมาส 3 
 

 
 

แผนภูมิที่ 6 ร้อยละของงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
 

           ประเมิน... 
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ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 30 
หรือมากกว่า 

30.05 
บรรลเุป้าหมาย  
ณ ไตรมาส 3 

 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 30.05 ซึ่งสูงกว่า                
ณ ไตรมาส 1  เป็นผลมาจากการปรับแผนการด าเนินงานและปรับงบประมาณในระหว่างปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้น 
 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
เป้าหมาย: ร้อยละ 100 

ประเภทรายจ่าย สะสม ณ ไตรมาส 3 สะสม ณ ไตรมาส 4 
ภาพรวม 77 100 

 

ผลการด าเนินงาน:   
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก จ านวนเงินที่ได้รับ

จัดสรร (บาท) 
จ านวนเงินเบิกจ่าย  

(บาท) 
ร้อยละเบิกจ่าย หมายเหตุ 

คณะนิติศาสตร์ - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
คณะรัฐศาสตร์ - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
คณะบริหารศาสตร์ - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
คณะศิลปศาสตร์ 2,230,700.00 1,648,473.70 73.90*  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 79,350,158.00 52,830,842.39 66.58*  
คณะพยาบาลศาสตร์ 13,208,000.00 8,706,000.00 65.91*  
คณะเภสัชศาสตร์ 61,101,115.00 60,586,009.17 99.16  
คณะศิลปประยุกต์ฯ - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
คณะวิทยาศาสตร์ 12,384,600.00 9,524,145.35 76.90*  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8,903,700.00 6,691,765.02 75.16*  
คณะเกษตรศาสตร์ 6,435,900.00 5,956,322.95 92.55  
ส านักวิทยบริการ 4,141,200.00 3,663,191.16 88.46  
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 404,700.00 282,597.00 69.83*  
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
สถานปฏิบัติการโรงแรม - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย - - - ไม่ได้รับจัดสรร 
ส านักงานอธิการบดี 601,472,127.00 434,083,264.39 72.17*  

รวม 789,632,200.00 583,972,611.13 73.96*  
หมายเหตุ:   *  ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย ณ ไตรมาส 3  (ร้อยละ 77) 
ที่มา: กองแผนงาน   ซึ่งเป็นการรายงานตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
มีก าหนดเป้าหมายในการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 
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ประเภทรายจ่าย ไตรมาส 1 สะสม ณ ไตรมาส 2 สะสม ณ ไตรมาส 3 สะสม ณ ไตรมาส 4 
รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 
รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 

ภาพรวม 32 54 77 100 
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 7 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณแผ่นดิน 

ร้อยละ 77 
(ณ ไตรมาส 3) 

73.96 
ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

96.05% 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ไตรมาส 3 คิดเป็นร้อยละ 73.96 เมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า                         
มี 3 หน่วยงานที่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 77) ที่ก าหนด ณ ไตรมาส 3 ได้แก่  คณะเภสัชศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 99.16               
คณะเกษตรศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 92.55  และส านักวิทยบริการ คิดเป็นร้อยละ 88.46 ตามล าดับ  
 
ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของ ร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงิน

รายได้ (ประสิทธิผล) เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่
ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

เป้าหมาย: สัดส่วนมากกว่าหรือเท่ากับ 1.0 
 
 
 
 
 
 
                 ผลการ... 
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ผลการด าเนินงาน:   
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

(1) 
ร้อยละการเบิกจ่าย

ของเงินรายได้ 
(2) 

ร้อยละการ 
ด าเนินงานที่บรรลุ

เป้าหมาย 
(3) 

ร้อยละโครงการ/
กิจกรรมที่อยู่ใน

ระหว่างด าเนินงาน 
(4) 

สัดส่วนของ
ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
(5)=(3)/(2) 

คณะนิติศาสตร์ 48.65  2.78   83.33   0.06  
คณะรัฐศาสตร์ 50.55  73.68   26.32   1.46  
คณะบริหารศาสตร์ 34.90  2.44   92.68   0.07  
คณะศิลปศาสตร์ 49.16  4.55   95.45   0.09  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 27.63  14.29   71.43   0.52  
คณะพยาบาลศาสตร์ 69.65  6.67  86.67  0.10  
คณะเภสัชศาสตร์ 64.56  16.67   77.78   0.26  
คณะศิลปประยุกต์ฯ 52.49  13.33   86.67   0.25  
คณะวิทยาศาสตร์ 65.96  68.42   31.58   1.04  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 39.70  55.81   41.86   1.41  
คณะเกษตรศาสตร์ 32.71  6.25   87.50   0.19  
ส านักวิทยบริการ 46.49  60.00   40.00   1.29  
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 39.20  52.63   26.32   1.34  
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 33.52  -    90.91 

(ยกเลิก 1 
โครงการ) 

 -    

สถานปฏิบัติการโรงแรม 65.40  -    100.00  -    

โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 43.42  -    77.78 
(ยกเลิก 1 
โครงการ) 

 -    

ส านักงานอธิการบดี 49.68  16.05   70.37   0.32  
ร้อยละเฉลี่ย 45.98  22.40   69.00   0.49 

 

ที่มา: กองแผนงาน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              สัดส่วน... 
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แผนภูมิที่ 8 สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของ
ความส าเร็จในการด าเนนิงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

สัดส่วนมากกว่า 
หรือเท่ากับ 1.0 

0.49 
ร้อยละเทียบกับเป้าหมาย 

49% 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีร้อยละเฉลี่ยของความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) (ร้อยละ 22.40) เทียบกับร้อยละ
เฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงินโครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตามแผนปฏิบัติการเงินรายได้ (ประสิทธิภาพ) 
(ร้อยละ 45.98) เท่ากับ 0.49  ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการที่แล้วเสร็จเท่านั้น และยังอยู่ใน
ระหว่างด าเนินโครงการซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ร้อยละ 69.00 ซึ่งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ก าลังเร่งด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที ่4 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
เป้าหมาย: ลดลง 6.5 ล้านบาท จากปทีี่ผ่านมา 
ผลการด าเนินงาน:   

 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

รวมงบด าเนินงาน (บาท) งบด าเนินงาน 
ลดลง (บาท) 

(2)-(1) 

 
ร้อยละ ปี 2563  

ณ ไตรมาส 3 (1) 
ปี 2564  

ณ ไตรมาส 3 (2) 
คณะนิติศาสตร์ 5,128,786.66 5,066,674.32 -  62,112 -1.21 
คณะรัฐศาสตร์ 3,089,064.37 4,177,028.19 1,087,964 35.22 
คณะบริหารศาสตร์ 10,795,712.60 9,260,099.77 -  1,535,613 -14.22 
คณะศิลปศาสตร์ 9,706,021.07 10,160,978.20 454,957 4.69 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 27,864,430.06 18,674,785.97 -  9,189,644 -32.98 
คณะพยาบาลศาสตร์ 1,868,211.79 3,682,668.21 1,814,456 97.12 
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คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

รวมงบด าเนินงาน (บาท) งบด าเนินงาน 
ลดลง (บาท) 

(2)-(1) 

 
ร้อยละ 

คณะเภสัชศาสตร์ 5,223,414.28 4,280,242.89 -  943,171 -18.06 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 1,672,110.88 1,893,489.49 221,379 13.24 
คณะวิทยาศาสตร์ 9,709,168.10 8,045,826.22 -  1,663,342 -17.13 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 12,287,587.21 9,746,724.75 -  2,540,862 -20.68 
คณะเกษตรศาสตร์ 5,765,482.17 5,214,849.72 -   550,632 -9.55 
ส านักวิทยบริการ 4,695,359.47 3,404,267.22 -  1,291,092 -27.50 
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 3,610,954.00 3,942,922.84 331,969 9.19 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 6,896,161.74 7,090,324.65 194,163 2.82 
สถานปฏิบัติการโรงแรม 4,219,596.41 3,963,030.04 -  256,566 -6.08 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 2,490,765.00 2,033,664.00 - 457,101 -18.35 
ส านักงานอธิการบดี 54,725,615.57 48,060,721.44 - 6,664,894 -12.18 

รวม 169,748,441.38 148,698,297.92 -  21,050,143 -12.40 
 

หมายเหตุ:  ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าใช้สอย และค่าสาธารณูปโภค 
ที่มา:  ข้อมูลค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน จาก กองแผนงาน ในระบบ UBUFMIS ณ สิ้นไตรมาส 3 
 

 
 

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละการเพิ่ม-ลดค่าใช้จ่ายงบด าเนนิงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 เทียบกับปีท่ีผ่านมา  
 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบ
ด าเนินงานที่ลดลง 

ลดลง 6.5 ล้านบาท  
เทียบปีที่ผ่านมา 

ลดลง 
21.050 ล้านบาท 

บรรลเุป้าหมาย  
ณ ไตรมาส 3 

 
    จากผล... 



68 
 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ไตรมาส 3 ลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นจ านวนเงิน 21,050,143 บาท ซึ่งลดลง
คิดเป็นร้อยละ 12.40 และเมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า 3 อันดับแรก ที่มีค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานมากที่สุด คือ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ ลดลงร้อยละ 32.98  ส านักวิทยบริการ ลดลงร้อยละ 27.50 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ลดลงร้อยละ 
20.68  ตามล าดับ 

ส าหรับหน่วยงานที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายของงบด าเนินงาน 3 อันดับแรก ได้แก่   
1. คณะพยาบาลศาสตร์  มีค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 97.12 เนื่องจาก คณะฯ ได้ 

จ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์ (มีผล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563) ซึ่งก่อนหน้านี้ 
คณะฯ อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ มีผลย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ค. 2562 (ตกเบิกย้อนหลัง) และ
ท าให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีค่าตอบแทนดังกล่าวสูงกว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. คณะรัฐศาสตร์ มีค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานเพิ่มข้ึน ร้อยละ 35.22 เนื่องมาจาก มีการปรับ 
แผนการด าเนินงานหลายส่วน เช่น ปรับปรุง ฟุตบาทบริเวณพ้ืนที่หน้าอาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์                       
คณะรัฐศาสตร์ (อาคารใหม่), ปรับแผนค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงและถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ เนื่องจากปรับวิธีการ
ด าเนินงานท าให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น, ปรับแผนเพื่อเช่ารายการโปรแกรม Zoom  เป็นต้น 

3. คณะศิลปประยุกต์ฯ ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 13.24 เนื่องจาก มีการ 
ปรับปรุงป้ายคณะและสัญลักษณ์ให้ชัดเจน และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร มากข้ึนยิ่ง เนื่องจากได้รับการ
ร้องเรียนและรับแจ้งจากนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปผู้มาติดต่อประสานงานราชการ ซ่ึงประสบปัญหาคือ 
การหาจุดที่ตั้งของคณะไม่เจอ ประกอบกับการมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์ร่วมด้วย 

 

ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง  
หมายเหตุ: งบบุคลากร ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอ่ืนตาม

นโยบายการบัญชีภาครัฐ (ยกเว้นบ าเหน็จ บ านาญ) ทุกแหล่งเงิน 
เป้าหมาย: ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561 - 2563) เท่ากับ 0.4174 
ผลการด าเนินงาน:   

 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

รวมค่าใช้จ่ายงบ
บุคลากร (บาท) 
(เงินงบประมาณ

แผ่นดิน+เงิน
รายได้) 

รายรับรวมทั้งหมด (บาท) 
(ค่าธรรมเนียม

การศึกษา+รายได้จาก
แหล่งอ่ืน+เงิน

งบประมาณแผ่นดิน) 

สัดส่วน 
ของงบบุคลากร 

ต่อ รายรับท้ังหมด 

สถานะ
เทียบ

เป้าหมาย 

คณะนิติศาสตร์ 10,961,027  25,710,213.22  0.4263  
คณะรัฐศาสตร์ 13,059,400  23,636,272.77  0.5525  
คณะบริหารศาสตร์ 32,873,592  73,206,803.89  0.4491  
คณะศิลปศาสตร์ 58,254,892  96,323,155.33  0.6048  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 54,533,456  250,695,435.69  0.2175  
คณะพยาบาลศาสตร์ 4,928,125  38,138,131.00  0.1292  
คณะเภสัชศาสตร์ 47,277,370  134,533,932.80  0.3514  
คณะศิลปประยุกต์ฯ 7,098,792  13,882,428.50  0.5114  
คณะวิทยาศาสตร์ 97,249,070  163,567,942.62  0.5945  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 67,748,418  109,062,523.06  0.6212  
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คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

รวมค่าใช้จ่ายงบ
บุคลากร (บาท) 
(เงินงบประมาณ

แผ่นดิน+เงิน
รายได้) 

รายรับรวมทั้งหมด (บาท) 
(ค่าธรรมเนียม

การศึกษา+รายได้จาก
แหล่งอ่ืน+เงิน

งบประมาณแผ่นดิน) 

สัดส่วน 
ของงบบุคลากร 

ต่อ รายรับท้ังหมด 

สถานะ
เทียบ

เป้าหมาย 

คณะเกษตรศาสตร์ 54,040,213  83,130,559.74  0.6501  
ส านักวิทยบริการ 12,981,825  29,713,955.00  0.4369  
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 6,737,265  19,080,248.50  0.3531  
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 3,466,113  20,783,682.97  0.1660  
สถานปฏิบัติการโรงแรม -  4,960,013.82  - - 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย -  3,421,737.40  - - 
ส านักงานอธิการบดี 66,644,898  318,275,399.36 0.2094  

รวม 537,854,456 1,408,222,690.67 0.3842  
 

หมายเหตุ: รายรับรวมทั้งหมด หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน และเงินงบประมาณแผ่นดิน  
 ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 
ที่มา:   1. ข้อมูลรายรับ จาก กองคลัง และกองแผนงาน 

  2. ข้อมูลค่าใช้จ่ายงบบุคลากร จาก กองแผนงาน   
 

 
 

 

แผนภูมิที่ 10 สัดส่วนงบบุคลากรต่อเงินรายรับทั้งหมด 
 

ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากร
ต่อเงินรายรับทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง 

0.3842 (ลดลง) 
(สัดส่วนเฉลี่ย 0.4174) 

บรรลเุป้าหมาย  
ณ ไตรมาส 3 

 
                  จากผล… 
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จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัย มีสัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับ
ทั้งหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 เท่ากับ 0.3842 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปี
ย้อนหลัง ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 2 
ตัวชี้วัดประกอบการด าเนินงาน 
1. สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับ (ไม่รวมงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน) 

 
 

แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับ (ไม่รวมงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน) 
 

หมายเหตุ: 1. งบบุคลากรทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้) เทียบกับ รายรับเฉพาะเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน) 

2. งบบุคลากรทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้) เทียบกับ รายรับเงินงบประมาณแผ่นดิน  (ไม่รวม
งบลงทุนจากงบประมาณแผ่นดิน)+รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จากแหล่งอ่ืน 

 

เมื่อวิเคราะห์ (1) สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน (ไม่รวมงบลงทุน) พบว่า 
คณะที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ (1.9335) คณะรัฐศาสตร์ (1.4825) และคณะบริหารศาสตร์ 
(1.1176) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา (2) สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับรวมทั้งหมด (ไม่รวมงบลงทุนจากงบประมาณ
แผ่นดิน) พบว่า คณะที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (0.6816), คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
(0.6316) และคณะเภสัชศาสตร์ (0.6197) ตามล าดับ 

กรณี หน่วยงานมีสัดส่วนมากกว่า 1.00 หมายถึง งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพ่ือการด าเนินงานไม่
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายของงบบุคลากรทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้) 

 
 
 
 
 

๒. สัดส่วน… 
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2. สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับทุกหมวด 
 

 
 

แผนภูมิที่ 12  สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับทุกหมวด 
 

หมายเหตุ: 1. งบบุคลากรทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้) เทียบกับ รายรับเฉพาะเงินงบประมาณ
แผ่นดิน (ทุกหมวดรายจ่าย) (เส้นกรำฟ 3) 

2. งบบุคลากรทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้) เทียบกับ รายรับทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน 
(ทุกหมวดรายจ่าย) +รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จากแหล่งอ่ืน) (เส้นกรำฟ 4) 

 

เมื่อวิเคราะห์ (3) สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับจากงบประมาณแผ่นดิน (ทุกหมวดรายจ่าย) พบว่า คณะที่
มีส ัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ (1.9335), คณะรัฐศาสตร์ (1.4825), และคณะบริหารศาสตร์ 
(1.1176) ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา (4) สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับรวมทั้งหมด พบว่า คณะที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 
อันดับแรก ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (0.6501), คณะวิศวกรรมศาสตร์ (0.6212), และคณะศิลปศาสตร์ (0.6048) 
ตามล าดับ 

กรณี หน่วยงานมีสัดส่วนมากกว่า 1.00 หมายถึง งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานไม่ครอบคลุมกับ
ค่าใช้จ่ายของงบบุคลากรทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน+เงินรายได้) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. สัดส่วน... 
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3. สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับ (เปรียบเทียบแหล่งที่มาของรายรับ) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 13 สัดส่วนงบบุคลากรต่อรายรับ (เปรียบเทียบแหล่งที่มาของรายรับ) 
 

ข้อเสนอแนะ: จากสถานการณ์ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีแนวโน้มได้การจัดสรรงบประมาณแผ่นดินลดลง 
ประกอบกับรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา มีแนวโน้มลดลงด้วยเช่นกัน สืบเนื่องจากประชากรการเกิดลดลงและ
คู่แข่งทางการตลาดค่อนข้างสูง (เป้าหมายกลุ่มลูกค้าหลักคือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซึ่งหากมหาวิทยาลัยไม่ได้
การจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และประสบปัญหารายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา (รายได้หลัก) ลดลง ปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้ อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและการบริหารของ
มหาวิทยาลัย เห็นควรให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก พิจารณาเร่งด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพ่ือรายได้จากแหล่งอ่ืนมา
ทดแทนรายได้หลัก อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดสัดส่วนของงบบุคลากรเทียบกับรายรับจาก
งบประมาณแผ่นดินและค่าธรรมเนียมการศึกษา ด้วยการเพ่ิมรายได้จากแหล่งอ่ืน เพ่ือให้สัดส่วนงบบุคลากรมีความ
เหมาะสม และไม่เป็นอุปสรรคให้พัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ตัวช้ีวัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงินรายรับท้ังหมด ลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง  
เป้าหมาย: ลดลง เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง (ปี 2561-2563) เท่ากับ 0.0315 
ผลการด าเนินงาน:   
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ค่ากระแสไฟฟ้า 

(บาท) 
รายรับรวมทั้งหมด 

(ค่าธรรมเนียม
การศึกษา+รายได้จาก

แหล่งอ่ืน+เงินงบแผนดิน) 
(บาท) 

สัดส่วน 
ค่ากระแสไฟฟ้า   

ต่อรายรับทั้งหมด 

สถานะเทียบ
เป้าหมาย 

คณะนิติศาสตร์  500,597.18   25,710,213.22  0.0195  
คณะรัฐศาสตร์  719,729.77   23,636,272.77  0.0305  
คณะบริหารศาสตร์  1,244,298.32   73,206,803.89  0.0170  
คณะศิลปศาสตร์  1,755,003.37   96,323,155.33  0.0182  
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ   7,081,034.97  250,695,435.69  0.0282  



73 
 

 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

ค่ากระแสไฟฟ้า 
(บาท) 

รายรับรวมทั้งหมด 
(ค่าธรรมเนียม

การศึกษา+รายได้จาก
แหล่งอ่ืน+เงินงบแผนดิน) 

(บาท) 

สัดส่วน 
ค่ากระแสไฟฟ้า   

ต่อรายรับทั้งหมด 

สถานะเทียบ
เป้าหมาย 

(เฉพาะ รพ. 
4,829,528 บาท) 

คณะพยาบาลศาสตร์  548,711.20   38,138,131.00  0.0144  
คณะเภสัชศาสตร์  1,347,323.71   134,533,932.80  0.0100  
คณะศิลปประยุกต์ฯ  346,688.47   13,882,428.50  0.0250  
คณะวิทยาศาสตร์  3,584,003.29   163,567,942.62  0.0219  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  1,955,010.73   109,062,523.06  0.0179  
คณะเกษตรศาสตร์  1,832,856.24   83,130,559.74  0.0220  
ส านักวิทยบริการ  977,334.62   29,713,955.00  0.0329  
ส านักคอมพิวเตอร์ฯ  1,398,590.62   19,080,248.50  0.0733  
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  1,520,866.01   20,783,682.97  0.0728  
สถานปฏิบัติการโรงแรม  610,930.07   4,960,013.82  0.1232  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  159,866.47   3,421,737.40  0.0467  
ส านักงานอธิการบดี 10,577,085.63  318,275,399.36 0.0332  

รวม 36,159,930.67 1,408,222,690.67 0.0258  
 

หมายเหตุ: 1. รายรับรวมทั้งหมด หมายถึง เงินค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้จากแหล่งอ่ืน และเงินงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 3 

 

ที่มา:   1. ข้อมูลรายรับ จาก กองคลัง และกองแผนงาน 
 2. ข้อมูลค่ากระแสไฟฟ้า จาก ส านักงานบริหารกายภาพฯ  
 

 
แผนภูมิที่ 14 สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อรายรับท้ังหมด 
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ประเมินผลการด าเนินงาน:  
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า 
ต่อ เงินรายรับทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย
ของ 3 ปีย้อนหลัง 

0.0258 (ลดลง) 
(สัดส่วนเฉลี่ย 0.0315) 

บรรลเุป้าหมาย  
ณ ไตรมาส 3 

 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่า โดยภาพรวม มหาวิทยาลัยมีค่ากระแสไฟฟ้า เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
36,159,930.67 บาท และมีสัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายรับท้ังหมด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
ณ ไตรมาส 3 เท่ากับ 0.0258 ซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของ 3 ปีย้อนหลัง ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
และเมื่อพิจารณารายหน่วยงาน พบว่า หน่วยงานที่ภารกิจหลักด้านการเรียนการสอน ซึ่งได้แก่ คณะ /วิทยาลัย 
พบว่า มีสัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อเงินรายรับทั้งหมด ลดลงเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมาย เนื่องจาก คณะ/วิทยาลัย ได้มี
การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ตามมาตรการป้องกันโรคโคนา 2019 (COVID19)   

รายละเอียดเพ่ิมเติมตาม เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 3 
ตัวชี้วัดประกอบการด าเนินงาน 
1. สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อ เทียบกับ เงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุกหมวดรายจ่าย) 
2. สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ รายได้ทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จากแหล่งอ่ืน) 

 
 

แผนภูมที่ 15  สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้าต่อ เทียบกับ เงินรายรับจ าแนกแหล่งที่มา 
 

หมายเหตุ: 1. ค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ เงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุกหมวดรายจ่าย) 
2. ค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ  รายได้ทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จากแหล่งอ่ืน) 

 

เมื่อวิเคราะห์ (1) สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ เงินงบประมาณแผ่นดิน (ทุกหมวดรายจ่าย) 
พบว่า หน่วยงานที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (0.2.024), คณะนิติศาสตร์ 
(0.0883) และส านักงานอธิการบดี (0.0862), ตามล าดับ และเมื่อพิจารณา (2) สัดส่วนค่ากระแสไฟฟ้า เทียบกับ รายได้
ทั้งหมด (ค่าธรรมเนียมการศึกษา+รายได้จากแหล่งอ่ืน) พบว่า หน่วยที่มีสัดส่วนสูงที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ สถาน
ปฏิบัติการโรงแรมฯ (0.1232), ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (0.1149) และคณะเกษตรศาสตร์ (0.1034) 
ตามล าดับ 

 

             สรุปผล... 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นไตรมาส 3 (30 มิถุนายน 2564) 
 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

ร้อยละ 90 
ของประมาณการฯ 

61.69 ร้อยละเทียบกับ
เป้าหมาย 
68.54% 

ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ร้อยละ 85 
ของแผนหารายได้ 

64.89 ร้อยละเทียบกับ
เป้าหมาย 
76.34% 

ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

ร้อยละ 30 
หรือมากกว่า 

30.05 ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ
แผ่นดิน 

ร้อยละ 77 
(ณ ไตรมาส 3) 

73.96 ร้อยละเทียบกับ
เป้าหมาย 
96.05% 

ตัวชี้วัดที่ 5 สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของ
โครงการตามแผนปฏิบัติการฯ 

สัดส่วนมากกว่า 
หรือเท่ากับ 1.0 

0.49 ร้อยละเทียบกับ
เป้าหมาย 49% 

ตัวชี้วัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่
ลดลง 

ลดลง 6.5 ล้านบาท 
เทียบปีที่ผ่านมา 

ลดลง 
21.05 ล้านบาท 

ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที่ 7  สัดส่วนของงบบุคลากรต่อเงินรายรับ
ทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ 3 ปี

ย้อนหลัง (0.4174) 

0.3842  
(ลดลง) 

 

ร้อยละ 100 

ตัวชี้วัดที ่8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ เงิน
รายรับทั้งหมด  

ลดลงเมื่อเทียบกับ
ค่าเฉลี่ยของ 3 ปี

ย้อนหลัง (0.0315) 

0.0258  
(ลดลง) 

 

ร้อยละ 100 

ภาพรวมมหาวิทยาลัย ร้อยละ 86.24 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3  พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบมหาวิทยาลัยติดตามเร่งรัดการด าเนินงานของตัวชี้วัดต่างๆ ที่ยังไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ให้เร่งการด าเนินงานในช่วงเวลาที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือให้ผลการด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ และศึกษา วิเคราะห์สาเหตุ และก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 
 
 

       ๔.๑.๒.๒  การขออนุมัติ... 
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  ๔.๑.๒.๒  การขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตรใหม่  ในช่วงแผนยุทธศาสตร ์
           มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะเกษตรศาสตร ์

                                             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่                 
คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล 
คณะเกษตรศาสตร์ (อ้างถึงบันทึกข้อความที่ 0604.1/3227 ลว. 16 มิ.ย.64) และแจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตร
และแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567) มายังกองแผนงาน และเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่/2564 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบบรรจุหลักสูตรเกษตรวิศว์อัจฉริยะ   ด้วยดิจิทัล และมอบหลักสูตร
เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ความละเอียดทราบแล้วนั้น  

กองแผนงาน และคณะเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติ
บรรจุแผนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567)                    
สรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

ที่มาและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
 ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ ได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ             
ที่มีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
และด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่พัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย โดยก าหนดช่วงวัย
เรียนและวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และส่งเสริม
ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่จะเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุค
ใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและ               
ขนาดย่อม เนื่องจากการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการมีบทบาทส าคัญต่อการกระตุ้นให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตและ
ความเข้มแข็งของผู้ประกอบการจะช่วยให้ประเทศสามารถแข่งขันในระดับเวทีการค้าโลกได้โดยผู้ประกอบการยุคใหม่
จะต้องมีทักษะแห่งอนาคตที่มีความพร้อมทางด้านทัศนคติทักษะความสามารถและความรู้ส าหรับการรับมือกับการ
แข่งขันที่จะรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้  ซึ่งการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ตาม
เจตนารมณ์ของแผนแม่บทนี้ จะเป็นการพัฒนาทั้งจากผู้ประกอบการเดิม และผู้ประกอบการใหม่ ทั้งนี้ ส าหรับ
ผู้ประกอบการใหม่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการวางแผนการเงิน ทักษะที่เชื่อมต่อกับโลกการท างาน ทักษะอาชีพ
ที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ การบ่มเพาะการเป็นนักคิด นักนวัตกร ตั้งแต่วัยเรียน ซึ่งสอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาแผนแม่บทย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ซึ่งมีเป้าหมายที่จะให้วัยเรียน/วัยรุ่น มีความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี 21 ครบถ้วน รู้จักคิด 
วิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีส านึกพลเมือง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร
และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิผลตลอดชีวิตดีขึ้น และก าหนดให้การเป็นผู้ประกอบการใหม่ เป็นปัจจัยหนึ่ง                
ภายใต้องค์ประกอบ เด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21 ของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ในการด าเนินงานของแผน
แม่บทย่อยการพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในบริบทปัจจุบันที่กระแสโลกาภิวัฒน์
ประกอบกับพลวัตทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาคการผลิตที่ลดและเลิกพ่ึงพาทุนการผลิต
ตามแบบอุตสาหกรรมเดิม มาสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมอันส่งผลต่อรูปแบบการด าเนินธุรกิจ เช่น โครงสร้าง
การค้าที่ปรับรูปแบบอยู่บนช่องทางอินเทอร์เน็ตมากขึ้น ส่งผลให้ธุรกิจที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทันต้องล้มเลิกกิจการไป  
                  “คน”… 
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“คน” จึงเป็นหัวใจของการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ต้องสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็น “ผู้ประกอบการยุค
ใหม่” ที่ก้าวทันและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ โดยวางการปรับบทบาทภาครัฐให้
เสริมสร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพัฒนา 

คณะเกษตรศาสตร์ จึงพัฒนาและร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล 
พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการการเรียนเกษตรควบคู่กับการเรียนวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และการเป็น
ผู้ประกอบการ ซึ่งการผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัลนี้ มีความสอดคล้องกับพันธกิจที่ 1 ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล มีคุณธรรมน าความรู้ คิดเป็น ท า
เป็น และด ารงชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง พันธกิจที่ 2 วิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และ
ผลงานสร้างสรรค์ กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดี และมีความพร้อมเพื่อ
รองรับอุตสาหกรรมใหม่ (New S-curve) โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง รายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 
 1.1 แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ             
ด้วยดิจิทัล ได้ด าเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการ
ขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ และคณะอยู่ระหว่างการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือ
เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณา 

1.2  การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
       หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ (หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี) ที่สามารถแยกออกเป็นโมดูลเพ่ือจัดเป็น
หลักสูตร non degree ในรูปแบบ credit และ non credit ได้ จึงก าหนดการสอบถามข้อมูลจากกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสถาบันการศึกษา, ผู้ประกอบการ, คนวัยท างาน และผู้สูงอายุ รวมทั้งหมด 512 
ราย ผู้ใช้บัณฑิตได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ , หน่วยงานภาคเอกชน และสถานประกอบการจาก 24 หน่วยงาน ผลการ
ส ารวจสรุปได้ดังนี้ 
   1.2.1 ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต              
สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล หลักสูตรได้รับการตอบกลับแบบส ารวจจากกลุ่มผู้เรียน กลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 75 อยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 94.27 เป็นโรงเรียน            
ขนาดกลาง ร้อยละ 55.73 ผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตร ท านาเป็นหลัก ร้อยละ 62.36  

1) ความคิดเห็นของผู้เรียนกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า มีความสนใจต่อเนื้อหา
ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล ในรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ร้อยละ 56.25 
ทักษะการปฏิบัติการ ร้อยละ 21.88 การเพ่ิมความสามารถในการประกอบอาชีพ ร้อยละ 11.46 ตามล าดับ                                
สิ่งสนับสนุนที่ผู้เรียนต้องการในการเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ ทุนการศึกษา, การมีรายได้ในระหว่างการเรียน 
ภายหลังส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพที่สร้างรายได้หลังจากจบการศึกษาและพัฒนาที่ดิน
ตนเองได้ ประกอบอาชีพที่มั่นคง เป็นต้น การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการจากหลักสูตร  ได้แก่ กลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

2) ความคิดเห็นของผู้เรียนกลุ่มคนวัยท างาน พบว่า มีความสนใจต่อเนื้อหาของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล ในรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย ร้อยละ 41.67 การสะสม
หน่วยกิต ร้อยละ 27.78 ทักษะการปฏิบัติการ ร้อยละ 20.83 สามารถน าไปประกอบอาชีพเสริม ร้อยละ 9.72  

 ตามล าดับ… 
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ตามล าดับ ข้อเสนอแนะที่ต้องการจากการเข้าศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ ความพร้อมต่อการเรียนรู้ ร้อยละ 33.33                 
ทุนทรัพย์ของการน าไปท างานจริง ร้อยละ 27.78 ระยะเวลาในการเรียนรู้ ร้อยละ 22.22 รายได้จากการน าไปท างาน
จริง ร้อยละ 16.67 

3) ความคิดเห็นของผู้เรียนกลุ่มผู้สูงอายุ พบว่า มีความสนใจหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต     
สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล ต้องการอาชีพเสริมที่อยู่ใกล้บ้าน ร้อยละ 44.64 ไม่ใช้แรงมากนัก ร้อยละ 30.36 
เกิดรายได้ของตนเอง ร้อยละ 17.86 ไม่ลงทุนมาก ร้อยละ 7.14 
  1.2.2  การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล ได้ท าการส ารวจ ความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน 
ผู้เกี่ยวข้อง ในกลุ่มเป้าหมายจากหน่วยงานราชการ/เอกชน และสถานประกอบการ จ านวน 24 แห่ง     
    1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  จากการส ารวจข้อมูลผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน                   
เพ่ือให้ทราบถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 33.33,               
ด้านความรู้ ร้อยละ 25, ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ร้อยละ 20.83, ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ร้อยละ 163.67 และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ              
ร้อยละ 4.17 ตามล าดับ 

2) ความคาดหวัง/ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ต่อบัณฑิตที่จบในสาขาเกษตร
วิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล ได้แก่ บัณฑิตมีความพร้อมในการท างาน ร้อยละ 62.50 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ร้อยละ 
29.17 การท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ร้อยละ 8.33 ตามล าดับ  

3) ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง มีดังนี้ 
 3.1) ทักษะทางปัญญาที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้พัฒนา ประกอบด้วย การแสวงหาและ          
การเรียนรู้ด้วยตนเอ,ง การวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข, การค้นหาข้อเท็จจริง, ทักษะการคิด และการน า
ความรู้ไปประยุกต์ในการด าเนินชีวิต เป็นต้น 
 3.2) ทักษะด้านความรู้ที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้พัฒนา ประกอบด้วย ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีในการพัฒนาและเพ่ิมผลผลิต, ความรู้ตามหลักการและทฤษฎี, ความรู้ที่สามารถบูรณาการกับสาขาวิชาอ่ืน 
และความรอบรู้ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
 3.3) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้
พัฒนา ประกอบด้วย การมีมนุษยสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นผู้อ่ืน, การวางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่าง
เหมาะสม, การวางแผนและรับผิดชอบตนเอง, ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และจิตอาสา เสียสละต่อสังคม 
เป็นต้น 
 3.4) ทักษะทางคุณธรรมและจริยธรรมที่ผู้ใช้บัณฑิตต้องการให้พัฒนา ประกอบด้วย          
การเคารพและปฏิบัติตามกฏระเบียบขององค์กร, การอดทน ซื่อสัตย์ และมีระเบียบวินัย, การมีจิตส านึกและปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ และการด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง เป็นต้น 
 3.5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ผู้ใช้
บัณฑิตต้องการให้พัฒนา ประกอบด้วย การสรุปประเด็นและการสื่อสาร, ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร,              
การค านวณและวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เป็นต้น 

1.3  โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล 
เป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล เป็นหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี โดยปรัชญาของ 
              หลักสูตร… 
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หลักสูตรมุ่งผลิตผู้ประกอบการเกษตร เกษตรกรรุ่นใหม่ และนักวิชาการเทคโนโลยีเกษตรเข้าสู่ภาคเกษตรผ่านการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการเรียนรู้ ทักษะและการวิเคราะห์เพ่ือใช้องค์ความรู้ด้านการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และการบริหารทรัพยากร การผลิต ตลอดจนศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิต 
และคุณภาพของผลิตผล รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตร โดยเน้นทั้งวิทยาการเฉพาะสาขาและการ
เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาตนเอง และสังคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยื น            
มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ มีความเป็นผู้น าและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอีสานใต้ 
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน มีรายละเอียดแผนการศึกษา ดังนี้ 

     1.3.1 ) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
 1.3.2)  โครงสร้างหลักสูตร ปริญญาตรี 4 ปี : ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    

1.1 กลุ่มสาระภาษาและการสื่อสาร       

     1) กลุ่มภาษาไทย  

     2) กลุ่มภาษาอังกฤษ    

12 หน่วยกิต 

3 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป   6 หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า 89 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพ   28 หน่วยกิต 

 (1) วิชากลุ่มพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 28 หน่วยกิต
(คิดเป็นร้อยละ 31.46) 

2.2 กลุ่มวิชาแกน 27 หน่วยกิต 

     (1) วิชาแกนเทคโนโลยีบริหารจัดการทรัพยากรเกษตร 9 หน่วยกิต   
(คิดเป็นร้อยละ 10.11) 
     (2)  วิชาแกนวิศวกรรมฟาร์มและระบบอัจฉริ ยะ 9 หน่ วยกิต              
(คิดเป็นร้อยละ 10.11) 
    (3) วิชาแกนผู้ประกอบการและการบริหารธุรกิจเกษตร 9 หน่วยกิต    
(คิดเป็นร้อยละ 10.11) 

2.3 กลุ่มวิชาชีพ 34 หน่วยกิต 

       (1) กลุ่มวิชาชีพ( พืชไร่ พืชสวน สัตวศาสตร์ ประมง) 34 หน่วยกิต  
(คิดเป็นร้อยละ 38.20) 
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หมวดวิชา/กลุ่ม จ านวนหน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี         ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 

   1.4 สมรรถนะบัณฑิตเม่ือส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตร บัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  
      1.41) มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะปฏิบัติการทางด้านเทคโนโลยีเกษตร  การจัดการ

ระบบการเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล เป็นผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตร และเกษตรกรรุ่นใหม่ มีความสามารถใน
การคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาการในสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ (บรรจุอยู่ในหมวดวิชาเฉพาะ/กลุ่ม
พ้ืนฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิทยาศาสตร์พื้นฐาน วิศวกรรมพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีพ้ืนฐาน) 

    1.42) สามารถศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมีแนวคิด 
บุคลิกภาพและโลกทัศน์ที่ดี รวมทั้งท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ สามารถตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อน และพัฒนาแนวทาง               
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเอง และความรู้จากสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยอาศัย
ค าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย รวมทั้งท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถปฏิบัติงานในองค์กรต่าง ๆ ตลอดจนการประกอบ
อาชีพส่วนตัว (Module ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตร) 

     1.4.3)  สามารถประยุ กต์ อ ง ค์ ค ว ามรู้ แ ละทั กษะปฏิ บั ติ ก า รที่ เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ
เทคโนโลยีการเกษตร การจัดการระบบการเกษตรอัจฉริยะและดิจิทัล ส าหรับการพัฒนาตนเอง ชุมชน และองค์การใน
ระดับต่าง ๆ สามารถค้นหาใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
ตลอดจนการเลือกใช้กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ  (การเรียนการสอน           
ในรูปแบบ Module วิศวกรรมฟาร์ม, ผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่, เทคโนโลยีบริหารจัดการทรัพยากร, เกษตร
อัจฉริยะ) 

   1.4.4) มีคุณธรรม จริยธรรมทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เป็นผู้ที่เข้าใจในวัฒนธรรมที่มี
ความแตกต่าง และท างานในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันได้ 

   1.4.5) มีทักษะการท างานเป็นทีมและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีทัศนคติเชิงบวก 
พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน มีจิตส านึกรักท้องถิ่นและสังคม มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารดีใช้
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศได้ดี 
 1.4.6) อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

1) ผู้ประกอบการเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  
2) ผู้ประกอบการเทคโนโลยีระบบเกษตร 
3) นักวิชาการเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
4) ที่ปรึกษาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะด้วยดิจิทัล 
5) ผู้สอนในสถาบันการศึกษา 
6) เกษตรกรอัจฉริยะรุ่นใหม่ 

 

    1.5 แผนการรับ… 
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1.5 แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล 
จ านวนการรับ 50 คน รายละเอียดดังนี้ 

ตารางท่ี 1 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี : ภาคปกติ ปีละ 50 คน (คณะเสนอ) 
ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 
รวมจ านวนนักศึกษา 50 100 150 200 200 
จ านวนบัณฑิตที่คาด
ว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 50 50 

 

ทั้งนี้ หากแผนการรับนักศึกษาเป็นไปตามสถิติการรับเข้านักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ในช่วง
ย้อนหลัง 3 ปี (2561 – 2563) แล้ว จะมีจ านวนนักศึกษาตามปีการศึกษาและชั้นปีต่าง ได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 4 ปี ตามสถิติการรับเข้านักศึกษา ย้อนหลัง 3 ปี 
 

ระดับชั้นปี จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 29 29 29 29 29 
ชั้นปีที่ 2  26 26 26 26 
ชั้นปีที่ 3   22 22 22 
ชั้นปีที่ 4    21 21 
รวมจ านวนนักศึกษา 29 55 77 98 98 
จ านวนบัณฑิตที่คาด
ว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

- - - 21 21 

 

หมายเหตุ ค านวณการรับนักศึกษาจากสถิติการรับเข้าคณะเกษตรศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี เฉลี่ยร้อยละ 58.33  
(ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 63.38, ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 45.19 และปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 66) 
ค านวณอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 - 2563) (อัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 
9.66 อัตราตกออกปีที่ 2 ร้อยละ 13.47 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 3.31) 

1.6 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร วิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล  

เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการรับนักศึกษา ตามสถิติการรับนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี (2561 - 2563)    
ในตารางที่ 2 กองแผนงานจึงขอเสนอผลการวิเคราะห์ประมาณการรายรับตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและ
งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

         1.6.1) ประมาณ... 
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1.6.1) ประมาณการรายรับในหลักสูตร (หน่วย: บาท)  

ประมาณรายรับจากปี 2565 - 2569 ในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 
15,000 บาท)* 

870,000.00 1,650,000.00 2,310,000.00 2,940,000.00 2,940,000.00 

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(ข้าราชการ)** 

307,440 325,886 345,440 366,166 388,136 

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(พนักงานเงินงบประมาณ
แผ่นดิน)** 

768,850 803,350 1,129,550 1,160,450 1,281,000 

รวมรายรับ 1,946,290.00  2,779,236.40  3,784,989.58  4,466,615.96  4,609,135.92  

หมายเหตุ * 1) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประมาณการตามข้อมูลในตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาตามสถิติการรับเข้า
นักศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ ในช่วง 3 ปี ย้อนหลัง (2561 – 2563) วิเคราะห์จากจ านวนรับเข้านักศึกษาตลอด
หลักสูตร 4 ปี เป็นเงิน 120,000 บาท/คน 
  ** 2) เงินเดือนอาจารย์ ประมาณการตามข้อมูลเงินเดือน (ข้าราชการ/พนักงานเงินงบประมาณแผ่นดิน) 

  1.6.2) งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568  2569 

ก. บุคลากร            

1.ค่าจ้าง 1,076,290.00  1,129,236.40  1,474,989.58  1,526,615.96  1,669,135.92  

1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 
5 คน 

1,076,290.00  1,129,236.40  1,474,989.58  1,526,615.96  1,669,135.92  

1.2 เงินเดือนอาจารย์ผูส้อน - - - - - 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัคนละ 
4,000 บาท 

   232,000.00     440,000.00  616,000.00  784,000.00  784,000.00  

3. เงินส ารองมหาวิทยาลยั 
ร้อยละ 10 

    63,800.00     121,000.00     169,400.00     215,600.00     215,600.00  



83 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568  2569 

4. จัดสรรใหส้่วนกลาง ร้อย
ละ 20 

   114,840.00     217,800.00     304,920.00     388,080.00     388,080.00  

5. ค่าบริหารจดัการหลักสตูร
ร้อยละ 20 

    34,800.00     66,000.00     92,400.00     117,600.00  117,600.00  

6. ค่ารายวิชาให้คณะเจ้าของ
วิชา 

   194,880.00     369,600.00     517,440.00  658,560.00     658,560.00  

7. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

   30,000.00     30,000.00     30,000.00     30,000.00     30,000.00  

8. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 

10,000.00 20,000.00 20,000.00 30,000.00 30,000.00 

รวม (ก) 1,756,610.00  2,393,636.40  3,225,149.58  3,750,455.96  3,892,975.92  

ข. งบลงทุน           

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - - 

รวม (ข) - - - - - 

รวม (ก) + (ข) 1,756,610.00  2,393,636.40  3,225,149.58  3,750,455.96  3,892,975.92  

จ านวนนักศึกษา  29 55 77 98 98 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (1) 60,572.76 43,520.66 41,885.06 38,269.96 39,724.24 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (2)   23,459.31   22,989.09  22,729.35   22,692.24   22,692.24  

 

1.6.๓) ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
  กองแผนงาน ขอเสนอผลการวิเคราะห์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล 

และคณะเกษตรศาสตร์ ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ 
กรณีที่ 1 หากพิจารณาประมาณการรายรับตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและงบประมาณรายจ่ายใน

หลักสูตร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบบุคลากร, งบด าเนินงาน และงบลงทุน พบว่า หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต        
สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล และคณะเกษตรศาสตร์ จะมีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอด
หลักสูตร 17,586,267.86 บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 15,018,827.86 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจาก
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 1๕,000 บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 39,724.24 
บาท/ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 
33 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 130 คน 

     ดังนั้น… 
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           ดังนั้น เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว จากข้อมูลที่กองแผนงานได้ศึกษาวิเคราะห์
ต้นทุน ต่อหลักสูตร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1) หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้ได้จ านวนการรับ
นักศึกษาเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 130 คน หรือปีละไม่ต่ ากว่า 33 คน/ปีการศึกษา 

2) หลักสูตรควรมีมาตรการเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนเข้าเรียนเพ่ืออัตราการตกออก
กลางคันของนักศึกษาภายในหลักสูตร เพ่ือรักษาอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 
130 คน 

กรณีที่ 2 หากพิจารณาประมาณการรายรับตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและงบประมาณรายจ่ายใน
หลักสูตร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบด าเนินงาน และงบลงทุน ไม่น างบบุคลากรมาค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัด
คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) พบว่า  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
เกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล และคณะเกษตรศาสตร์ จะมีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 
10,710,000.00 บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตร
วิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 8 ,142,560.00 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 1๕,000 บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 22,692.24 บาท/-
ตลอดหลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา ปีการศึกษาละ 19 คน 
หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 74 คน 

 1.7 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล 
จากแผนการรับเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 จ านวน 50 คน เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษา เต็มเวลา มาวิเคราะห์
อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

   สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา เมื่อพิจารณาจากสถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะ
ย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า จ านวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 58.33 ของแผนการรับ
นักศึกษา และร้อยละการตกออกเฉลี่ย 3 ปี ที่ 8.81 (ปีการศึกษา 2561 - 2563) โดยมีอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 
9.66 อัตราตกออกปีท่ี 2 ร้อยละ 13.47 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 3.31 จะมีประมาณการจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลา ปีละ 83.34 คน 

   - จ านวนอาจารย์ประจ า วิ เคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา                       
อัตรา 1 : 20 คน  

 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา  / 20  =  83.34/20 

       =         4.16 

   ภาระงานสอนของอาจารย์ เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล จากรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีรายนามดังต่อไปนี้ 
   1) รศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม 
   2) อ.ดร.สุภาวดี ชัยวิวัฒน์ตระกูล 
   3) อ.ดร.นิมมานรดี พรหมทอง 

   4) อ.ดร.จิตราภรณ์ เยียนเพชร 
   5) อ.สุพัตรา ค าเรียง 

                   เมื่อพิจารณา… 
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  เมื่อพิจารณาจากภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์เต็มเวลา สอนวิชาบรรยาย 
10 ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงท าการ พบว่า ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร                    
จ านวน 5 คน และมีอาจารย์ผู้สอนภายในคณะ/หลักสูตรที่ไม่นับรวมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 35 คน                   
ซึ่ ง เ พียงพอต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาวและไม่ส่ งผลต่อรายวิชาในหลักสูตรและหลักสูตรภายใน                                 
คณะเกษตรศาสตร์   
   

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะเกษตรศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรวิศว์อัจฉริยะด้วยดิจิทัล 
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. มอบคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรที่

ส าคัญของพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ข้าว และโคขุน ซึ่งเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์หลักด้านการเกษตร                  
หากได้รับการพัฒนาจะสามารถยกระดับเศรษฐกิจด้านการเกษตรได้ด้วย และควรค านึงถึงตลาดหรือผู้ซื้อก่อนจึงก าหนด
ผลิตภัณฑ์ที่จะพัฒนาแล้วจึงสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาต่อไป 

2. มอบคณะเกษตรศาสตร์พิจารณาก าหนดแนวทางการเพ่ิมการรับนักศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่
คณะก าหนดไว้และการรักษานักศึกษาให้คงอยู่ในระบบการศึกษาจนจบหลักสูตร เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาตามจุดคุ้ม        
ทุนที่ได้ท าการศึกษาไว้เพ่ือที่จะได้บริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มอบคณะเกษตรศาสตร์พิจารณารูปแบบการบริหารจัดการหลักสูตรในรูปแบบหลักสูตรระยะสั้นที่
จัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชา (module) หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และรูปแบบการเรียนรู้ในปัจจุบัน 

4. มอบคณะเกษตรศาสตร์ทบทวนระยะเวลาในการเปิดหลักสูตรอีกครั้ง เนื่องจากกระบวนการพัฒนา
หลักสูตรจนถึงการเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือรับทราบหลักสูตร
ดังกล่าว อาจไม่ทันต่อการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2565  

 

มติที่ประชุม อนุมัติ  และมอบคณะเกษตรศาสตร์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   
                4.๑.๒.๓  การก าหนดกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 - 2567) 
                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ดังนี้ 
   1. ตามมาตราที่ 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 ก าหนดไว้ว่า “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดกรอบของต าแหน่ง อันดับ
เงินเดือนของต าแหน่ง และจ านวนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงในสถาบันอุดมศึกษานั้น รวมทั้ง
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง” ประกอบกับความในข้อ 4 ของประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ก าหนดไว้ว่า “ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาจัดท าแผนอัตราก าลังระยะ 4 ปี โดยก าหนดเกณฑ์และวิธีการในการวิเคราะห์ความ
ต้องการคณาจารย์เป็นรายวิชาที่ชัดเจน และน ามาก าหนดจ านวนและคุณสมบัติของคณาจารย์ที่ต้องการเป็นราย
สาขาวิชาเป็นรายปี” นั้น 
          2. มหาวิทยาลัย… 
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  2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึ งออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพ่ือใช้เป็นแนว
ทางการด าเนินงานในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง  

3. ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี             
(พ.ศ. 2563 - 2567) ยุทธศาสตร์ที่ 7 บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ที่ 1 ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้รับการปฏิรูปให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภารกิจขององค์กรที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างไป 
มาตรการ (1) โครงการทบทวนและจัดสรรอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับภารกิจ/บริบท

ที่เปลี่ยนแปลงไป 
(1.1) วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก าลังทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
(1.2) ก าหนดกรอบอัตราก าลังของหน่วยงานเดิมและหน่วยงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตามแผนการ

ปรับโครงสร้างของมหาวิทยาลัย 
(1.3) จัดสรรบุคลากรให้เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่วิเคราะห์ โดยยึดหลักการบูรณาการร่วมกัน 
(1.4) พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ผ่านการวิเคราะห์อัตราก าลังแล้วต้องจัดสรรไปสู่หน่วยงานใหม่ 
 

 4. ด้วยกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  ได้
มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการ
จัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ ก ากับดูแลและจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่ 2 การ
พัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) โดยเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่ง
สู่การจัดการการศึกษาเพ่ือเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถน าองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ต่อยอดเป็นนวัตกรรม รวมถึงส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ 

ดังนั้น ในการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) มหาวิทยาลัยจึงได้ด าเนินการ
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม รวมถึงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) และค านึงถึงการเป็น
มหาวิทยาลัย กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology and Innovation) 
ตามการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการเสนอหลักเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังบุคลากรที่พึงม ีและการจ านวนกรอบอัตราก าลัง
บุคลากรที่พึงมี ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับ ได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร (HR) คณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ตอบสนองต่อบริบทที่เปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
       มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาการก าหนดกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี                     
(พ.ศ. 2564 – 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

 

1. หลักเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังที่พึงมี  
1.1 บุคลากรประเภทวิชาการ 

    เกณฑ์สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ตามข้อ 15 ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนด
กรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558  และพิจารณาจากภาระงาน 5 ด้าน คือ ด้านการสอน ด้านวิจัย ด้านการ
ผลิตผลงานวิชาการ ด้านการบริการวิชาการ และด้านการบริหาร รวมถึงพิจารณาจากจ านวนอัตราที่เกษียณอายุราชการ 
และผลการรับนักศึกษา เพ่ือให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานจริง 

1.2 บุคลากรประเภทสนับสนุน 
    เกณฑ์การก าหนดอัตราที่พึงมีเป็นรายต าแหน่ง โดยพิจารณาภาระงานแยกเป็นต าแหน่งกลุ่มงาน
พ้ืนฐาน และกลุ่มงานสนับสนุนอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ในส่วนของคณะ วิทยาลัย เมื่อก าหนดอัตราก าลังสายสนับสนุนที่พึงมีตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดแล้ว บุคลากรสายสนับสนุนมนภาพรวมของคณะ วิทยาลัย ต้องมีจ านวนโดยรวมไม่เกินกว่าสัดส่วน
บุคลากรสายสนับสนุนต่อสายวิชาการ ตามข้อ ๑๖ ของข้อบังคับฯ ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร 
พ.ศ. 2558 (กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 1 : 0.75 และกลุ่มวิชามนุ ษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 1 : 0.50)  

1.3 บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลาชธานี 
    โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้เกณฑ์โรงพยาบาลระดับ F1 > 90 ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยอ้างอิงตามคู่มือหลักเกณฑ์การจัดตั้งและปรับระดับศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2561 
   

2. กรอบอัตราก าลังที่พึงมี 
 ตามหลักเกณฑ์การก าหนดกรอบอัตราก าลังที่พึงมี คณะ วิทยาลัย ส านัก ส านักงานอธิการบดี และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเสนอขอก าหนดกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) ดังนี้  

2.1 บุคลากรประเภทวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 29 อัตรา 
1) พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 28 อัตรา แยกตามคณะ และวิทยาลัย ดังนี้ 

(1) คณะเภสัชศาสตร์     จ านวน     6  อัตรา 
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์    จ านวน     2  อัตรา 
(3) คณะวิทยาศาสตร์     จ านวน     2  อัตรา 
(4) คณะบริหารศาสตร์     จ านวน     4  อัตรา 
(5) คณะรัฐศาสตร์     จ านวน     1  อัตรา 
(6) คณะศิลปศาสตร์     จ านวน    6  อัตรา 
(7) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  จ านวน    7  อัตรา 

2) กรอบอัตราก าลังส าหรับต่อเวลาราชการ จ านวน 1 อัตรา  
(1) คณะเกษตรศาสตร์     จ านวน    1 อัตรา  

 

2.2 บุคลากรประเภทสนับสนุน จ านวนทั้งสิ้น 91 อัตรา  
  1) พนักงานมหาวิทยาลัย อัตราใหม่ จ านวน 76 อัตรา  

(1) คณะพยาบาลศาสตร์    จ านวน    9   อัตรา 
(2) คณะเภสัชศาสตร์     จ านวน     6  อัตรา 
         (๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์… 
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(3) คณะวิศวกรรมศาสตร์     จ านวน     9  อัตรา 
(4) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน     3 อัตรา 
(5) คณะวิทยาศาสตร์     จ านวน     1  อัตรา 
(6) คณะรัฐศาสตร์      จ านวน     3  อัตรา 
(7) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   จ านวน   10  อัตรา 

- ส านักงานเลขานุการ    จ าวน     1 อัตรา 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน     9  อัตรา 

(8) ส านักวิทยบริการ    จ านวน     6  อัตรา 
(9) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย   จ านวน     5  อัตรา 

-  กรณีรวมส านักส านักวิทยบริการ และ  จ านวน     6 อัตรา 
  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 

(10) ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จ านวน     6  อัตรา 
(11) ส านักงานอธิการบดี    จ านวน   18 อัตรา 

2) ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 15 อัตรา 
(1) คณะศิลปศาสตร์     จ านวน    8  อัตรา 
(2) ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์  จ านวน     2  อัตรา 
(3) ส านักงานอธิการบดี    จ านวน     5  อัตรา 

2.3 บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อัตราใหม่ พนักงานมหาวิทยาลัย 189 อัตรา  
(1) กลุ่มแพทย์     จ านวน   15  อัตรา 
(2) กลุ่มงานสนับสนุน    จ านวน 174  อัตรา 

2.4 ยุบกรอบอัตราก าลัง ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 26 อัตรา 
(1) คณะเภสัชศาสตร์     จ านวน     1  อัตรา 
(2) คณะวิศวกรรมศาสตร์     จ านวน     9  อัตรา 
(3) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน     3 อัตรา 
(4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    จ านวน    6     อัตรา 
(5) ส านักงานอธิการบดี     จ านวน     7  อัตรา 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการก าหนดกรอบอัตราก าลัง อัตราใหม่                       
ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                 
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

1. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสารกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567)
หน้าที่ 32 และหน้าที่ 35 เนื่องจากคณะเกษตรศาสตร์มีอัตราก าลังประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ในอัตราปัจจุบัน
ที่เกินกว่าอัตราที่พึงมีแล้ว ดังนั้น จึงไม่เป็นการเพ่ิมอัตราก าลังอีก 1 อัตรา (ตามตารางในหน้า 32) และเพ่ิมเติมเหตุผล
ความจ าเป็นของคณะเกษตรศาสตร์ที่มีอัตราก าลังประเภทวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ในอัตราปัจจุบันที่เกินกว่าอัตราที่
พึงมี (ตามตารางในหน้า 35) ด้วย 

2. มอบกองการเจ้าหน้าที่ปรับปรุงแก้ไขเอกสารกรอบอัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567)
หน้าที่ 36 - 39  โดยเพิ่มเติมอัตราที่พึงมีของอัตราก าลังประเภทสนับสนุน 
 
              ๓. มอบกองการเจ้าหน้าที่… 
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3. มอบกองการเจ้าหน้าที่และมหาวิทยาลัยพิจารณาการวิเคราะห์กรอบอัตราก าลังในต าแหน่งที่
เกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและวิธีการท างาน เช่น  บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ในการดูแล
อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันอาจารย์ผู้ท าหน้าที่ในการสอนสามารถใช้อุปกรณ์ต่างๆ ได้ด้วยตนเอง หรือ
บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่ในการซ่อมบ ารุง และแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่อาจใช้เทคโนโลยี
ควบคุมการดูแลและซ่อมบ ารุงผ่านระบบเครือข่าย เพ่ือช่วยลดการไปให้บริการ ณ คณะ/หน่วยงาน ต่างๆได้ เป็นต้น 

 

   มติที่ประชุม   อนุมัติการก าหนดกรอบอัตราก าลัง อัตราใหม่ ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 - 2567) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และมอบกองการเจ้าหน้าที่และมหาวิทยาลัยด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 ๔.๑.๒.๔  (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการ 
        ผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของ 
        มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

        ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานผลการด าเนินงานการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖4 เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔   โดยสภามหาวิทยาลัยได้
พิจารณาเลือกกลุ่มสถาบันในการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการ
สร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) และมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมข้อมูลตามตัวชี้วัดการ
ประเมินตนเองการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาให้สมบูรณ์ พร้อมทั้งได้ด าเนินการยืนยันข้อมูลในระบบ Thai University 
Strategic Classification and Self-Assessment System: UCLAS เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 และ
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามที่ สป.อว. แจ้งให้มหาวิทยาลัยด าเนินการเพ่ิมเติมข้อมูลทั่วไป พร้อมทั้งเรียงล าดับการจัด
อันดับ และยืนยันข้อมูลผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดทั้ง 4 กลุ่มและกดส่งข้อมูลในระบบ UCLAS อีกครั้ง เมื่อวันที่ 13 
สิงหาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว  

นอกจากนั้น การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2564 ได้ให้ความเห็นชอบดังนี้  (1) รายงานผลการด าเนินงานการประเมินตนเองเพ่ือการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (2) แผนการด าเนินงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) และ (3) “กรอบแนวคิดแผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” นั้น ซึ่ง ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 
2564 เกี่ยวกับการด าเนินการตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 คือ เห็นชอบแนวทางการจัดท า
แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นตัวอย่างเพ่ือก าหนดทิศทางการ
เขียนโครงการและกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศให้สอดคล้องกับกลุ่มสถาบันที่เลือก และก าหนดให้จัดส่งผลการ
ประเมินตนเองและแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา ไปยัง สป. อว. ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564  

ในการนี้ คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ประธานคณะท างาน :  
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ) และแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ
ของประเทศ (ประธานคณะท างาน : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ) จึงได้มีการจัดการประชุมคณะท างานแต่ละแผนงานดังนี้ 

1) การประชุมคณะท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ จ านวน 4 ครั้ง 
ล าดับการด าเนินการประชุมดังนี้ 

 การประชุม… 
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การประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 
การประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
การประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
การประชุมครั้งที่ 4/2564  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 

2) ประชุมคณะท างานอย่างต่อเนื่องเพ่ือการจัดท า (ร่าง) แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ จ านวน 2 ครั้งโดยมีล าดับการด าเนินการประชุมดังนี้ 

การประชุมครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2564 
การประชุมครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2564 
คณะท างานฯ ใคร่ขอสรุปสาระส าคัญในการจัดท า (ร่ าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ

สถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี้ 

1. สาขาความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมุ่งพัฒนาความเป็นเลิศในสาขาความเชี่ยวชาญที่เน้น “ด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพ” ซึ่งเป็นด้านที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ มีคณะ มีสาขา มีนักวิจัย  มีเครื่องมือ และ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับ รวมถึงมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายในพ้ืนที่ที่พร้อมส าหรับการต่อยอดเป็นนวัตกรรม 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ 
ในการจัดท า แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เน้นด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพ นั้น
ได้จัดท าแผนโดยให้มีความสอดคล้องไปกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และยุทธศาสตร์พื้นที่ในระดับต่างๆ ดังนี้ 

  2.1 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีความสอดคล้องกับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ที่ 2 และ 5 ดังนี้ 
   2.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเกษตรสร้างมูลค่า 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

2.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์  

2.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
 
            ประเด็น… 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิง 
นิเวศน์ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 
 

นอกจากนี้ได้วางแผนงานให้สอดคล้องกับห่วงโซ่มูลค่า (Final Value Chain) ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต ด้านการท่องเที่ยว  ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ ด้านเศรษฐกิจฐาน
ราก และด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

2.2 ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goal: 
SDG) ขององค์การสหประชาชาติ 

จากเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ขององค์การ
สหประชาชาติ จ านวน 17 เป้าหมายนั้น แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
ดังกล่าว คือ SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education) SDG 09 ด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
( Industry Innovation and Infrastructure)  และ SDG 11 ด้ านเมื องและชุ มชนยั่ งยื น  (Sustainable cities and 
communities) 
 

2.3 ความสอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

 
 

ภาพที่ 1 ความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศ ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มอุตสาหกรรมเชื ้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ และกลุ ่มอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร         
ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
 
 
 
        2.4 ความสอดคล้อง… 
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2.4 ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ 
 

 
 

ภาพที่ 2  กรอบการวิจัยของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาพื้นที่ 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ท าการวางกรอบแนวทางการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งใช้เป็นกรอบหลักในการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงการสนับสนุนกลุ่มวิจัยต่างๆ ในมหาวิทยาลัย จ านวน 7 ด้าน 
ได้แก่กรอบการวิจัยด้านฐานชีวภาพ (Bio – Hub) กรอบด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณค่า กรอบด้านธรรมาภิบาลทรัพยากรและ
การพัฒนาชายแดน กรอบด้านเมืองน่าอยู่ทันสมัย กรอบด้านคุณภาพชีวิต และกรอบด้านเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งทั้ง 7 กรอบ 
มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 2 ดังแสดงในภาพที่ 2 
ทั้งนี้ แผนพัฒนาความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสอดคล้องกับกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของ
มหาวิทยาลัยด้านฐานชีวภาพ (Bio – Hub) กรอบด้านเมืองน่าอยู่ทันสมัย และกรอบด้านเทคโนโลยีวัสดุ ซึ่งสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ดังได้กล่าว
มาแล้ว 
 2.5 ความสอดคล้องยุทธศาสตร์และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
พ.ศ. 2566 – 2570   
  คณะท างานได้จัดท า แผนยุทธศาสตร์การผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ และแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยพิจารณาความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
แผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570  จ านวน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ให้มีความสามารถในการแข่งขัน และพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน พร้อมสู่อนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 
                ยุทธศาสตร์ที่ 3… 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรมระดับขั้นแนว
หน้าที่ก้าวหน้าล้ ายุค เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาก าลังคนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน 
  คณะท างานพบว่า ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องในการน ามาแนวทางในการก าหนดในการจัดท า แผนพัฒนา
ความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 4  
 

3. เป้าหมายของการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 เป้าหมายการพลิกโฉมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด้านการพัฒนาความเป็นเลิศและการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดไว้ดังนี้ 

3.1  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับ University Impact Ranking ของ Time Higher 
Education ในล าดับ 101 - 200 ภายในปี พ.ศ. 2567 

3.2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับ โดย  Time Higher Education for SDG ด้าน 
SDG 4 การศึกษาที่มีคุณภาพ (Quality education) และ SDG 09 ด้านอุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Industry Innovation and Infrastructure) ให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 100 ภายในระยะเวลา 5 ปี 

3.3 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับ โดย Time Higher Education for SDG 11 ด้าน
เมืองและชุมชนยั่งยืน (Sustainable cities and communities) ให้อยู่ในอันดับ 1 ใน 50 ภายในระยะเวลา 5 ปี  

3.4 เป้าหมายของการปรับต าแหน่งในกลุ่มที่ 2 จากปัจจุบัน High Potential and Low Performance              
เป็น High Potential and High Performance  
 

4. หลักการและแนวคิดในการด าเนินการจัดท าแผนฯ  
4.1 หลักการและแนวคิดในการจัดท าแผน  

การจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการ
ของประเทศของของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดท าโดยน าเอาตัวชี้วัดด้านศักยภาพ (Potential) จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
และตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินงาน (Performance) อีกจ านวน 4 ตัวชี้วัด รวมเป็น 8 ตัวชี้วัด มาเป็นเป้าหมายในการจัดท า
แผนการด าเนินการ ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัดมีดังนี้ 

4.1.1 ตัวช้ีวัดด้านศักยภาพ (Potential) จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ระบบนิเวศน์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการใน

สถาบันอุดมศึกษา (Technology/Innovation – Driven Entrepreneurial Ecosystem) 
 ตัวชี้วัดที่  2 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ ใช้ เทคโนโลยี/นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาความเป็น

ผู้ประกอบการ (Technology/Innovation – Driven Entrepreneurial Education) 
  ต ัวชี ้ว ัดที ่ 3 งบประมาณการพัฒนาเทคโนโลย ี/นว ัตกรรมเ พื ่อพ ัฒนาความเป ็น
ผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา (Technology/Innovation Development Funding) 

 ตัวชี้วัดที่ 4 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับ                
ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรมของสถาบันอุดมศึกษา (University – Industry Linkage) 
 4.1.2 ตัวช้ีวัดด้านผลการด าเนินงาน (Performance) จ านวน 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ 

ตัวชี้วัดที่ 1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) 
  ตัวชี้วัดที่ 2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) 
 
         ตัวชี้วัดที่ 3… 
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 ตัวชี้วัดที่ 3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ 
(Startup Co-Investment Funding) 

ตัวชี้วัดที่ 4 บุคลากรสถาบันอุดมศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/- 
Academic Mobility Consultation) 

เพ่ือยกระดับตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัดดังกล่าว จึงได้ก าหนดกรอบการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการ
ใน 3 มิติ ได้แก ่

(1) การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัย (Student Entrepreneurship) 
เป็นงานที่จะต้องด าเนินงานให้นักศึกษาและบัณฑิตมีความเป็นผู้ประกอบการที่มากขึ้น ซึ่งกิจกรรมในมิตินี้ประกอบด้วย
กิจกรรมในหลักสูตร และกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปีการศึกษา เพ่ือสร้างบรรยากาศการเป็น
ผู้ประกอบการ กระตุ้น และส่งเสริมให้นักศึกษา/บัณฑิตมีความต้องการเป็นผู้ประกอบการ ตลอดจนสร้างโอกาสให้เกิดการ
ทดลองเป็นผู้ประกอบการ ผลักดันและบ่มเพาะให้เกิดการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการได้จริง 

(2) การสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
(Entrepreneurship and Innovative Talent) เป็นการสร้างความเป็นผู้ประกอบการในหมู่บุคลากร ปรับวิธีคิด วิธีการ
ท างาน และสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการ ทักษะการวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมการท างานร่วมกับภาคเอกชน 
ธุรกิจ และอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นการสร้างมิติการท างานใหม่ๆ ในหมู่บุคลากร 

(3) การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูง (Research and Innovation) เป็น
การพัฒนา และยกระดับผลงานวิจัยให้สามารถต่อยอดไปเป็นนวัตกรรม ซึ่งจะส่งต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์แก่นักศึกษา
ผู้ประกอบการ หรือสามารถพัฒนาไปเป็น Spinoff ของมหาวิทยาลัยได้ต่อไป 

กรอบการพัฒนาทั้ง 3 มิติดังกล่าว จะด าเนินการโดยร่วมมือกับองค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และอุตสาหกรรม 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธุรกิจขนาดใหญ่ ภาคราชการ หน่วยงานที่สนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศ รวมถึงภาคการเงินและแหล่งเงินทุนในการพัฒนาผู้ประกอบการต่างๆ ด้วย ซึ่งการด าเนินงานทั้งหมดจะมุ่งไปใน
สาขาความเชี่ยวชาญที่เน้น “ด้านเกษตร อาหาร และสุขภาพจากฐานทรัพยากรชีวภาพ” และเชื่อมโยงไปกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรมและการบริการ
แห่งอนาคต ด้านผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ ด้านเศรษฐกิจฐานราก และ ด้านการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม โดยมีกรอบแนวคิดและผังความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดการท างาน ดังแสดงในภาพที่ 3 

ในการด าเนินงานตามที่กล่าวมานั้น จะต้องใช้การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งประกอบด้วย 
คณะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และหน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ เนื่องจากในการสร้างนวัตกรรมและผู้ประกอบการนั้น  จะต้องด าเนินการทั้งในมิติของ
เทคโนโลยี และมิติของสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปศาสตร์เข้าด้วยกัน เพ่ือให้นักศึกษา/บัณฑิตผู้ประกอบการ และ
นวัตกรรมที่สร้างสามารถตอบสนองต่อตลาด และมีความยั่งยืนต่อไปได้จริง 
 
 
 
 
 
 

 ผังความเชื่อมโยง... 
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ภาพที่ 3  ผังความเชื่อมโยงตัวชี้วัดด้านศักยภาพ (Potential) และตัวชี้วัดด้านผลด าเนินการ (Performance) 
กับกรอบการพัฒนาที่จะต้องด าเนินการ 

 

 4.2 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 จากหลักการและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการ
ผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังที่ได้อธิบายมาแล้ว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้น ากรอบกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรมของ Reinventing University Platform ได้แก่                    
(1) กิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน (2) กิจกรรมด้านการพัฒนาและแสวงหาบุคลากร  (3) กิจกรรม
ด้านความเป็นนานาชาติ (4) กิจกรรมด้านการบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม และ (5) กิจกรรมด้านการสร้างแพลท
ฟอร์มความร่วมมือ มาเป็นกรอบกิจกรรมการวางแผน ดังภาพที่ 4 
 

 
ภาพที่ 4  แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังคนระดับสูง 

เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้จัดท าเป็น แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและ 
แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                          
ดังแสดงในภาพที่ 5 
 

 
 

ภาพที่ 5 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนด แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้มีความสอดคล้องยุทธศาสตร์
และแผนงานด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 – 2570 โดยประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์อว. ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจไทยด้วยเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้มี
ความสามารถในการแข่งขันและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมสู่อนาคต ประกอบด้วย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างนวัตกรรมการเกษตร อาหารและสุขภาพจากฐานชีวภาพ 
ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ 
(1) แผนงานพัฒนานักวิจัยสู่นักนวัตกรรม 
(2) แผนงานแสวงหาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 
(3) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(4) แผนงานส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล 
(5) แผนงานผลักดันงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ 
(6) แผนงานการยกระดับผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

 ยุทธศาสตร์ อว. ที่ 2 : การยกระดับสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน สามารถแก้ไข
ปัญหาท้าทายและปรับตัวได้ทันต่อพลวัตการเปลี่ยนแปลงของโลก ประกอบด้วย 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างและพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  
                  ภายใต…้ 
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ภายใต้แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 
(1) แผนงานการสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพและสนับสนุน/เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ

อาชีพเดิมและอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์ COVID-19 (gap competency)  
(2) แผนงานการสร้างหลักสูตรเพ่ือผลิตก าลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และ            

การพัฒนาแห่งอนาคต  
(3) แผนงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 
(4) แผนงานกิจกรรมเพ่ือสร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ 

 

 ยุทธศาสตร์ อว. ที่ 4 : การพัฒนาก าลังคนสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัยให้เป็นฐานการขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบก้าวกระโดดและอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและผลักดันให้บุคลากรท างานร่วมกับสถาบันวิจัย ผู้ประกอบการด้าน 
เกษตรอาหาร และสุขภาพบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  

ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ 
(1) แผนงานการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากการร่วมวิจัย 
(2) แผนงานการยกระดับผลงานนักศึกษาและการสร้าง UBU Spinoff จากผลงานนักศึกษา 
(3) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเอกชนและอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อาหาร และสุขภาพ 
(4) แผนงานสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 
(5) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือแบบจตุรภาคีเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ 

 

ภายใต้แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 
(6) แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการผลิตก าลังคนในการเป็นผู้ประกอบการ 
(7) แผนงานการสร้างและพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงทางธุรกิจในมหาวิทยาลัย (UBU Business Coach Team) 
(8) แผนงานแสวงหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจจากภาคเอกชนและนานาชาติ 
(9) แผนงานส่งเสริมและแลกเปลี่ยนบุคลากรท างานร่วมกับสถาบันวิจัย ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(10) แผนงานการสนับสนุนกิจกรรมในต่างประเทศ 
(11) แผนงานแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคการศึกษา วิจัย ธุรกิจและอุตสาหกรรมนานาชาติ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการ และนวัตกรรม 
ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ 
(1) แผนงานการสนับสนุนระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
(2) แผนงานการปรับปรุงระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
(3) แผนงานสร้างศูนย์ให้บริการภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ 
(4) แผนงานจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
(5) แผนงานการพัฒนาพ้ืนที่ทดลองเพ่ือการผลิตและจ าหน่ายนวัตกรรม (UBU Innovation Sandbox) 
(6) แผนงานการสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งทุน 
(7) แผนงานการจัดตั้งหน่วยด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 
(8) แผนงานการสนับสนุนระบบนิเวศน์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพส าหรับผู้สูงวัย 
(9) แผนงานจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ (Education For The Elderly) 
(10) แผนงานการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศน์เพ่ือสนับสนุนการผลิตก าลังคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

                 ทั้งนี้... 
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 ทั้งนี้ สามารถความเชื่อมโยงของแผนงานตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูง
เฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ ตามกรอบกิจกรรมหลักตาม Reinventing Platforms 5 ด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน  
ภายใต้แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 

(1) แผนงานการสนับสนุนระบบนิเวศน์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพส าหรับผู้สูงวัย 
(2) แผนงานการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศน์เพ่ือสนับสนุนการผลิตก าลังคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(3) แผนงานการสร้างหลักสูตรเพ่ือผลิตก าลังคนสมรรถนะสูงเพียงพอตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และการ

พัฒนาแห่งอนาคต  
(4) แผนงานการสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาอาชีพและสนับสนุน/เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ

อาชีพเดิมและอาชีพใหม่ที่เกิดขึ้นภายหลังสถานการณ์ COVID-19 (gap competency)  
(5) แผนงานกิจกรรมเพ่ือสร้างนักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่ 
(6) แผนงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 
(7) แผนงานจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ (Education For The Elderly) 

2. การพัฒนาและแสวงหาบุคลากร  
ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ 

(1) แผนงานแสวงหาผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 
(2) แผนงานการปรับปรุงระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
(3) แผนงานพัฒนานักวิจัยสู่นักนวัตกรรม 

ภายใต้แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 
(4) แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อสนับสนุนการผลิตก าลังคนในการเป็นผู้ประกอบการ 
(5) แผนงานการสร้างและพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงทางธุรกิจในมหาวิทยาลัย (UBU Business Coach Team) 
(6) แผนงานส่งเสริมและแลกเปลี่ยนบุคลากรท างานร่วมกับสถาบันวิจัย ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 
(7) แผนงานแสวงหาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจจากภาคเอกชนและนานาชาติ 

3. ความเป็นนานาชาติ  
ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ 

(1) แผนงานส่งเสริมผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล 
(2) แผนงานสร้างศูนย์ให้บริการภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ 

ภายใต้แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงของมหาวิทยาลัยฯ 
(3) แผนงานการสนับสนุนกิจกรรมในต่างประเทศ 
(4) แผนงานแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคการศึกษา วิจัย ธุรกิจและอุตสาหกรรมนานาชาติ 

4. การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ 

(1) แผนงานการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากการร่วมวิจัย 
(2) แผนงานการพัฒนาพ้ืนที่ทดลองเพ่ือการผลิตและจ าหน่ายนวัตกรรม (UBU Innovation Sandbox) 
(3) แผนงานการยกระดับผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
(4) แผนงานจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย 
(5) แผนงานผลักดันงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ 
(6) แผนงานการยกระดับผลงานนักศึกษาและการสร้าง UBU Spinoff จากผลงานนักศึกษา 

 
                5. การสร้าง… 
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 5. การสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือ  
ภายใต้แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ 

(1) แผนงานการจัดตั้งหน่วยด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
(2) แผนงานการสนับสนุนเครือข่ายความร่วมมือและแหล่งทุน 
(3) แผนงานการสนับสนุนระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการและนวัตกรรม 
(4) แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือแบบจตุรภาคีเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ 
(5) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเอกชนและอุตสาหกรรมด้านการเกษตร อาหาร และสุขภาพ 
(6) แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับธุรกิจและอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(7) แผนงานสร้างแพลทฟอร์มความร่วมมือเพ่ือแก้ปัญหาภาคอุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 

 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท า  แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยเชื่อมโยงตัวชี ้วัดด้านต่างๆ เข้ากับจุดแข็งที ่มหาวิทยาลัยมีอยู่ แล้วจัดท าเป็นยุทธศาสตร์และ
แผนการด าเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัดส าคัญที่ต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินการตรงเป้าหมายและ
เป็นไปตามทิศทางที่ต้องการที่สุด ซึ่งสามารถสรุปเป้าหมายในการขับเคลื่อนในการพลิกโฉม ตามตัวชี้วัดด้านศักยภาพ 
(Potential) และตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินงาน (Performance) พร้อมทั้งงบประมาณในการด าเนินงานดังนี้ 
 

ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) งบประมาณ (ตามปีงบประมาณ : ล้านบาท) 
2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

1 นักศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ (คน) 

1,310 1,310 1,310 1,310 1,310 26.5000 26.5000 26.5000 26.5000 26.5000 

2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ 
(รางวัล) 

110 160 210 260 360 7.5000 10.0000 12.5000 15.0000 20.0000 

3 งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการฯ 
(ลบ.) 

41 47 58 73 89 4.4000 4.9000 5.3000 5.3000 5.7000 

4 บุคลากรสถานบัน
การศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้สู่ภาคธุรกิจ/
อุตสาหกรรม (คน) 

470 530 530 530 530 7.7000 13.2000 13.2000 13.2000 13.2000 

5 ระบบนิเวศน์ -หนว่ย
สนับสนุนและด าเนินงาน 
(หน่วย) 

A+B+C+ 
D+E  

 A+B+C+ 
D+E  

A+B+C+ 
D+E   

A+B+C+ 
D+E   

A+B+C+ 
D+E   

59.3500 75.7500 78.8000 78.6500 82.5000 

6 หลักสูตร/โปรแกรม
เฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/
นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ความเป็นผู้ประกอบการ 
(จ านวนหลกัสูตร/
โปรแกรม) 

44 46 48 50 52 23.8000 34.0000 46.2000 56.3000 56.4000 

7 งบประมาณพัฒนา
เทคโนโลยี/นวัตกรรม 
(ลบ.) 

100 104 129 131 153 100.000 104.000 129.000 131.000 153.000 

  1.จ านวนขอ้เสนอ
โครงการวิจัยและ
นวัตกรรม (โครงการ) 

20 20 20 20 20 80.000 80.000 90.000 90.000 100.000 
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ที่ ตัวชี้วัด เป้าหมาย (ตามปีงบประมาณ) งบประมาณ (ตามปีงบประมาณ : ล้านบาท) 
2566 2567 2568 2569 2570 2566 2567 2568 2569 2570 

  2.จ านวนหอ้งปฏิบัติการ
ที่ได้รับการยกระดับ 
(ห้อง/หลัง) 

2 2 2 2 2 20.000 20.000 30.000 30.000 40.000 

  3.จ านวนกองทุน 
(กองทุน) 

0 1 1 1 1 - 4.000 6.000 8.000 10.000 

  4.จ านวน Holding 
Company (บริษัท) 

0 0 1 1 1 - - 3.000 3.000 3.000 

8 ความรว่มมอืเพื่อพัฒนา
ผู้ประกอบการและส่งเสริม
การสร้างนวัตกรรมกบั
ภาคอุตสาหกรรม (จ านวน
ความรว่มมอื) 

17 20 20 20 20 5.4500 7.9500 8.4500 8.9500 9.4500 

   - จ านวนองค์กร/
หน่วยงาน/สถาบันที่ให้
ความร่วมมือ (แหล่ง) 

40 55 60 65 70           

9 ตัวชี้วัดอื่นที่ขับเคลื่อน
การพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 

     62.1 73.4 69.65 81.7 106.8 

  
9.1 จ านวนทรัพย์สินทาง
ปัญญา (IP) (ผลงาน) 

55 65 71 77 90 
          

  

9.2 จ านวนนวัตกรรม
ต้นแบบ (Prototype) 
และการใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ (Licensing) 
(ผลงาน) 

50 73 82 96 105 

          

  

9.3 จ านวนนักวจิัยหลัง
ปริญญาเอก (Post Doc) 
(คน) 

25 50 75 100 125 

          

  

9.4 จ านวน
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ 
(Visiting Prof.) 

5 5 5 5 5 

          

  

9.5 จ านวนบทความ
นานาชาติ (Scopus 
Q1/Q2) 

120 138 148 158 183 

          
รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 296.8000 349.7000 389.6000 416.6000 473.5500 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2566 – 2570 (ล้านบาท) 1,926.2500 
 

หมายเหตุ มีการจัดตั้งหน่วยงานขับเคลื่อนส าคัญ ได้แก่ 
(1) ศูนย์ข้อมูลและการบริการธุรกิจและอุตสาหกรรมนานาชาติ 
(2) หน่วยบริหารและสนับสนุนความร่วมมือภาคเอกชน อุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอก 
(3) ศูนย์ส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการในหมู่นักศึกษา (Student and Graduate Entrepreneurship Promotion Center) 
(4) กองทุนเพื่อการลงทุนในการสร้างและพัฒนานักศึกษาผู้ประกอบการของมหาวิทยาลัย (UBU Startup Fund) 
(5) กองทุนพัฒนาการวิจัยและวัตกรรม  
(6) บริษัทโฮลดิ้งเพื่อลงทุนในนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย (UBU Holding Company) 
(7) ร้านจ าหน่ายผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย (UBU Innovation Store) 

 
 

      เมื่อพิจารณา… 



101 
 

เมื่อพิจารณาแผนงานที่ขับเคลื่อนเป้าหมายตามตัวชี้วัดส าคัญของ แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยจ าแนกงบประมาณตามแผนภายใต้แผนยุทธศาสตร์ คือ 1) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,259.9000 ล้านบาท  และ 2) แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  666.3500 ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 
 

1. แผนพัฒนาความเป็นเลิศ 

แผนงาน งบประมาณ (ตามปีงบประมาณ : ล้านบาท) 
2566 2567 2568 2569 2570 

 แผนงานการสนบัสนุนระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม 

25.0000 25.0000 16.0000 16.0000 16.0000 

 แผนงานการปรับปรุงระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

 แผนงานสร้างศูนย์ให้บริการภาคเอกชนและ
อุตสาหกรรมในระดับนานาชาต ิ

1.1500 0.6500 0.1500 0.1500 0.1500 

 แผนงานจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัย 

0.0000 4.0000 9.0000 11.0000 13.0000 

 แผนงานการพัฒนาพ้ืนท่ีทดลองเพื่อการผลติและ
จ าหน่ายนวัตกรรม (UBU Innovation Sandbox) 

2.0000 2.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 แผนงานการสนบัสนุนเครือข่ายความร่วมมือและ
แหล่งทุน 

2.0000 7.0000 7.0000 12.0000 17.0000 

 แผนงานการจัดตั้งหน่วยด าเนินการเพื่อขับเคลื่อน
การเปลีย่นแปลง 

3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 3.0000 

 แผนงานพัฒนานักวิจัยสู่นักนวัตกรรม 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 
 แผนงานแสวงหาผูเ้ชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศ 16.5000 27.0000 37.5000 48.0000 58.5000 
 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยกับ

ธุรกิจและอตุสาหกรรมเป้าหมาย 
8.4000 13.4000 16.8000 19.8000 27.7000 

 แผนงานส่งเสริมผลงานวิจยัและนวัตกรรมสูส่ากล 0.0000 0.0000 1.0000 2.0000 5.0000 
 แผนงานผลักดันงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมและการใช้

ประโยชน ์
122.7000 123.2000 143.2000 143.2000 163.2000 

 แผนงานการยกระดับผลงานวิจยัไปสู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

2.7500 5.3000 7.8500 10.4000 13.0000 

 แผนงานการจัดการทรัพยส์ินทางปัญญาจากการร่วม
วิจัย 

0.0000 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

 แผนงานการยกระดับผลงานนักศกึษาและการสรา้ง 
UBU Spinoff จากผลงานนักศึกษา 

5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 5.0000 

 แผนงานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเอกชนและ
อุตสาหกรรมด้านการเกษตร อาหาร และสุขภาพ 

1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 

 แผนงานสร้างแพลทฟอร์มความรว่มมือเพื่อ
แก้ปัญหาภาคอตุสาหกรรมบนฐานชีวภาพ 

0.5000 0.5000 0.0000 0.0000 0.0000 

 แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือแบบจตุร
ภาคีเพื่อการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานเศรษฐกิจชีวภาพ 

1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 191.4500 218.7500 250.2000 274.2500 325.2500 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2566 – 2570  1,259.9000 ล้านบาท 
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2. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 
 

แผนงาน งบประมาณ (ตามปีงบประมาณ : ล้านบาท) 
2566 2567 2568 2569 2570 

 แผนงานการสนบัสนุนระบบนิเวศน์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพส าหรับผู้สูงวัย 

10.7000 10.9000 1.3000 1.4000 1.5000 

 แผนงานจัดการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ (Education 
For The Elderly) 

1.1000 1.5000 1.9000 2.1000 2.3000 

 แผนงานการสร้างหลักสูตรระยะสัน้เพื่อพัฒนา
อาชีพและสนับสนุน/เติมเต็มช่องว่างระหว่างทักษะ
อาชีพเดิมและอาชีพใหม่ที่เกดิขึ้นภายหลัง
สถานการณ ์COVID-19 (gap competency)  

18.6000 18.6000 18.6000 18.6000 18.6000 

 แผนงานการสร้างและพัฒนาระบบนิเวศน์เพื่อ
สนับสนุนการผลิตก าลังคนและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

10.9500 16.6000 18.2500 6.9000 7.5500 

 แผนงานการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อสนับสนุน
การผลิตก าลังคนในการเป็นผู้ประกอบการ 

4.3000 4.3000 4.3000 4.3000 4.3000 

 แผนงานการสร้างและพัฒนาทีมพ่ีเลี้ยงทางธุรกิจใน
มหาวิทยาลยั (UBU Business Coach Team) 

1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 1.5000 

 แผนงานส่งเสริมและแลกเปลี่ยนบคุลากรท างาน
ร่วมกับสถาบันวิจยั ภาคธรุกิจและอุตสาหกรรม 

0.5000 3.5000 3.5000 3.5000 3.5000 

 แผนงานการสนบัสนุนกิจกรรมในต่างประเทศ 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 17.0000 
 แผนงานแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคการศึกษา 

วิจัย ธุรกิจและอุตสาหกรรมนานาชาติ 
10.0000 12.5000 12.5000 12.5000 12.5000 

 แผนงานการสร้างหลักสูตรเพื่อผลติก าลังคน
สมรรถนะสูงเพียงพอตามเป้าหมายยุทธศาสตร์และ
การพัฒนาแห่งอนาคต  

13.0000 23.0000 35.0000 45.0000 45.0000 

 แผนงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรการเป็น
ผู้ประกอบการ 

15.7000 19.5500 23.5500 27.5500 32.5500 

 แผนงานกิจกรรมเพื่อสร้างนักศึกษาเป็น
ผู้ประกอบการใหม ่

2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 2.0000 

รวมงบประมาณ (ล้านบาท) 105.3500 130.9500 139.4000 142.3500 148.3000 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ปีงบประมาณ 2566 – 
2570  

666.3500 ล้านบาท 

 

ดังนั้น หากมหาวิทยาลัยเนินการตาม แผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิต
ก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามยุทธศาสตร์และ
แพลตฟอร์มกิจกรรมหลักของ Reinventing University จะสามารถขับ เคลื่ อนการด า เนิ นการตามกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ดังตารางสรุปค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด
กลุ่มท่ี 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 ดังนี้  

 
 
 
            ที่... 
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ที ่ ตัวช้ีวัด 
ระดับการประเมินตามเกณฑ์ฯ (ตามปีงบประมาณ) 

2566 2567 2568 2569 2570 
Performance indicators 
1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ  ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
2 รางวัลด้านผู้ประกอบการ  ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 2 
3 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ

สร้างผู้ประกอบการฯ  
ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

4 บุคลากรสถานบันการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาค
ธุรกิจ/อุตสาหกรรม  

ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 3 3.25 3.5 4 4.25 
Potential indicators  
5 ระบบนิเวศน์/หน่วยสนับสนุนและด าเนินงาน (หน่วย) ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
6 หลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม

เพ่ือพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ  
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

7 งบประมาณพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรม  ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 
8 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมกับภาคอุตสาหกรรม  
ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 ระดับ 5 

ระดับคะแนนเฉลี่ย 5 5 5 5 5 
 
 

 
 

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงผลการประเมินตามตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
       รายละเอียด...         
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รายละเอียดตามแผนการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย พร้อมงบประมาณในการ
ด าเนินงาน ดังแผนปฏิบัติการรายปี ของแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามยุทธศาสตร์และแพลตฟอร์ม
กิจกรรมหลักของ Reinventing University  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. 2566 – 2570  

       
มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
         ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งที่ ๗/๒๕๖๔) 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วย งานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส า เร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขออนุมัติครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔) จ าแนกตามระดับและสังกัด ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาเอก จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
                     ๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 

(๑)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน  ๑ คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส่าเร็จการศึกษา ประจ่าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ระดับปริญญาเอก จ่านวน ๑ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔)  
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการของ 
 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในงบประมาณ  

            พ.ศ. 2564 
   รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น่าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ในปีสิ้น

งบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ 
ซึ่งมีคุณสมบัติอยู่ในข่ายที่จะได้รับการพิจารณาต่อเวลาราชการตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ด้านคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการ คือ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 3 ราย คือ 

           1. รองศาสตราจารย์พรรณรัตน์… 
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  1. รองศาสตราจารย์พรรณรัตน์ อกนิษฐาภิชาติ คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Pharmacy) 
สังกัดกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ 
  2. รองศาสตราจารย์ศุภกร ภู่เกิด คุณวุฒิ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ฟิสิกส์) สังกัดภาควิชาฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์ 
  3. รองศาสตราจารย์สุรีพร เกตุงาม คุณวุฒิ Doctor of Philosophy (Crop Science) สังกัด
ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างด าเนินการจัดท ากรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) โดยรวมถึง
การก าหนดกรอบอัตราก าลังการต่อเวลาราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 1 อัตรา ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ซึ่งก าหนดไว้ว่า 

“ข้อ 7 ในการพิจารณาต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ 
ดังต่อไปนี้ 
   (1) ให้สถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
คณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นประธาน อธิการบดีเป็นรองประธาน และกรรมการอ่ืน
ตามจ านวนที่สภาสถาบันอุดมศึกษาเห็นสมควร    
  (2) ให้คณะกรรมการตาม (1) พิจารณาค าขอต่อเวลาราชการ และเสนอแนะต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา
ว่าจะสมควรอนุมัติต่อเวลาราชการให้ผู้ใดหรือไม่ 
  (3) ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการนั้นจะเกษียณอายุ 
  การอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ต่อเวลาราชการของสภาสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นที่สุด” 

ประกอบกับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรื อนในมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการ  
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งก าหนดไว้ว่า  

“ข้อ ๙ ได้ก าหนดว่า “ให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลา
ราชการให้แก่ข้าราชการคณะหนึ่งประกอบด้วย 
  (๑)  กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็นประธำนกรรมกำร 
  (๒)  อธิกำรบดี      เป็นรองประธำนกรรมกำร 
  (๓)  คณบดีสำขำวิชำที่เก่ียวข้องจ ำนวนสำมคน  เป็นกรรมกำร 

(๔)  รองอธิกำรบดี จ ำนวนสองคน    เป็นกรรมกำร 
  กรรมกำรในวรรคหนึ่ง (๑)  ให้สภำมหำวิทยำลัยเสนอชื่อ  

กรรมกำรในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) ให้สภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบตำมค ำแนะน ำของ
อธิกำรบดี 

ให้อธิกำรบดีแต่งตั้งเลขำนุกำรและหรือผู้ช่วยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรตำมควำมเหมำะสม” 
  ให้คณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรพิจำรณำค ำขอต่อเวลำรำชกำรและ เสนอแนะต่อ
สภำมหำวิทยำลัยว่ำสมควรอนุมัติต่อเวลำรำชกำรให้ผู้ใดหรือไม่” 
 
 

       มหาวิทยาลัย… 
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  มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการ
ตามองค์ประกอบข้างต้น ส าหรับคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) อธิการบดีได้เสนอรายชื่อผู้ด ารงต าแหน่ง
คณบดีและรองอธิการบดีเป็นคณะกรรมการ ดังนี้  

(๓) คณบดีสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจ านวนสามคน  เป็นกรรมการ 
      (๓.๑) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     
      (๓.๒) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
      (๓.๓) คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์     

 (๔)  รองอธิการบดี จ านวนสองคน    เป็นกรรมการ 
      (๔.๑) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ    
         (4.๒) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์    

 

ทั้ งนี้  เนื่ องจากมหาวิทยาลั ยอยู่ ระหว่ า งด า เนินการ เ พ่ือก าหนดกรอบอัตราก าลั ง  4  ปี                        
(พ.ศ. 2564 - 2567) ซึ่งรวมถึงกรอบอัตราก าลังส าหรับต่อเวลาราชการ ดังนั้น คณะที่ประสงค์ต่อเวลาราชการจะ
เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลไม่เป็นตามระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ ๘ (๔) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าร าชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ฯ พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ที่ก าหนดไว้ว่า “ข้อ ๘ คณะที่ประสงค์ต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบแผนอัตราก าลังสี่ปี โดยให้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ความขาด
แคลนและความจ าเป็น เพ่ือมาก าหนดจ านวนข้าราชการที่คณะจะประสงค์ต่อเวลาราชการในปีงบประมาณนั้น 
  (๒) ก าหนดขอบเขตและภาระงานที่จะมอบหมายให้ข้าราชการที่ได้รับการต่อเวลาราชการปฏิบัติใน
ระยะเวลาห้าปีให้ชัดเจน 

(๓) ประกาศให้ข้าราชการที่ประสงค์ต่อเวลาราชการตามความต้องการของคณะแสดงความจ านงขอ
ต่อเวลาราชการตามแบบ ก.พ.อ ๑ พร้อมทั้งแสดงภาระงานผลงานทางวิชาการตามแบบ ก.พ.อ. ๒ แนบท้ายข้อบังคับนี ้

(๔) เสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้นตามประกาศ 
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ ๖ และเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคมของปีที่
ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ” 

อีกทั้ง ส่งผลต่อระยะเวลาการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการต่อเวลาราชการ
ให้แก่ข้าราชการฯ ที่เสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ โดยคณะกรรมการฯ จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 
2564 ซึ่งถือปฏิบัติตามข้อ 5 (4) ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่ก าหนดไว้ว่า “มีภาระงานและผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 3 ปี 
จนถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่เกษียณอายุราชการ” 

 ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อ
เวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดไว้ว่า “การใด
ที่มิได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามที่ ก.พ.อ. หรือสภามหาวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยก าหนด  ในกรณีที่มี
เหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 
ตลอดจนมีอ านาจวินิจฉัยหรือตีความการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้” 

             จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  เสนอรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนหนึ่งคน เพ่ือเป็นประธานกรรมการ รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ 

 

  ๕.๑ .....................................................   เป็นประธานกรรมการ 
  ๕.๒ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   เป็นรองประธาน 
  ๕.๓ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์     เป็นกรรมการ 
  ๕.๔ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์     เป็นกรรมการ 
  ๕.๕ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการ 
  ๕.๖ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เป็นกรรมการ 
  ๕.๗ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  เป็นกรรมการ 
   

ทั้งนี้ ส าหรับเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการจะได้น าเสนออธิการบดีเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการต่อเวลาราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ดังรายนามต่อไปนี้ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ     ประธานกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ๒. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    รองประธาน 
 ๓. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์      กรรมการ 
   ๔. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์      กรรมการ 
   ๕. คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์   กรรมการ 
   ๖. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  กรรมการ 
   ๗. รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์    กรรมการ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
  ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุงอาจารย์ 
                                  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
     จ านวน ๙ หลักสูตร สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์  
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ 

      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิ
อาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

           ล าดับที่... 
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ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์ 
๑ หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
และนวัตกรรมซอฟต์แวร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒๖  
ตุลาคม 
๒๕๖๒ 

๔ พฤษภาคม  
๒๕๖๔  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากมีบุคลากรในภาควิชา
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์จะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ จึงปรับเปลี่ยนนางสาววาสนา 
เหง้าเกษ ไปสังกัดหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และปรับ
เป็น นายวาโย  ปุยะติ แทน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

๒๕  
กุมภาพันธ์ 

๒๕๖๓ 

๒๒ มกราคม  
๒๕๖๔  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากมีบุคลากรในภาควิชา
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์จะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ จึงปรับเปลี่ยน 
นายชุมพร หลินหะตระกูล ไปสังกัด
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (วิชาเอก
เทคโนโลยี) และปรับเป็น นางสาว
วาสนา เหง้าเกษ แทน 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๕  
มิถุนายน 
๒๕๖๐ 

๓๑ มกราคม  
๒๕๖๔  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

๑) ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เนื่องจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธานินทร์ นุตโร จะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ จึงปรับเป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กาญจนา ศิวเลิศพร 
แทน 
๒) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการจ านวน ๔ คน 
ได้แก่  รองศาสตราจารย์ศุภกร ภู่เกิด            
รองศาสตราจารย์เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์  
รองศาสตราจารย์จินตนา เหล่าไพบูลย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์         
กสิพร้อง 
๓) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือความ

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

หลากหลายในการเลือกเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์จ านวน ๓ คน 
ได้แก่รองศาสตราจารย์อนุชา แยงไธสง  
นายองอาจ เทียบเกาะ และนางสาว
อ้อฤทัย ใจบุญ 

๔ หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต 
สาขาวิชาฟิสิกส์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

๒๙  
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

๒ มีนาคม  
๒๕๖๔  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

๑) ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอน เนื่องจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ธานินทร์ นุตโร จะ
เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ จึงปรับเป็น ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์กาญจนา ศิวเลิศพร 
แทน 
๒) ปรับลดอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เนื่องจาก
เกษียณอายุราชการจ านวน ๔ คน 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ศุภกร ภู่เกิด                
รองศาสตราจารย์เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์  
รองศาสตราจารย์จินตนา เหล่าไพบูลย์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์นิพนธ์          
กสิพร้อง 
๓) ปรับเพิ่มอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน เพ่ือความ
หลากหลายในการเลือกเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์จ านวน ๓ คน 
ได้แก่ รองศาสตราจารย์อนุชา            
แยงไธสง  นายองอาจ เทียบเกาะ และ
นางสาวอ้อฤทัย ใจบุญ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะศิลปศาสตร์ 
๕ หลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต (๔ ปี) 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๑ 
ธันวาคม 
๒๕๖๒ 

๒๑ มีนาคม 
๒๕๖๓ 

(ผ่านระบบ 
CHECO)  

๑) ปรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 
จ านวน ๑ คน เนื่องจากนายอนุพงษ์       
รัฐิรมย์ จะเกษียณอายุราชการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จึงปรับเป็น             
นายชุมพร หลินหะตระกูล แทน 
๒) ปรับปรุงอาจารย์ผู้สอน จ านวน  
๑๗ คน เนื่องจากมีการเกษียณอายุ

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

ราชการ ย้ายออก เสียชีวิต และปรับ
เพ่ิมเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้
ข้อมูลสอดคล้องกับปัจจุบันและตรงกัน
กับแบบรายงานข้อมูลเพื่อการรับรอง
ปริญญาตรีทางการศึกษา ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในประกาศ           
คุรุสภา เรื่อง การรับรองปริญญาตาม
มาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตร ๔ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๖ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร

บัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรม       
อุตสาหการ  หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗  
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

๓ พฤษภาคม  
๒๕๖๓  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

ปรับเพิ่มอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ฯ เพื่อเตรียมอาจารย์ในการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและการ
บริหารจัดการหลักสูตร จ านวน ๑ คน 
คือ นายสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

คณะรัฐศาสตร ์
๗ หลักสูตรรัฐ

ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๗ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่าง 
บันทึกข้อมูล 

ในระบบ 
CHECO 

เนื่องจากนางสาวรจนา ค าดีเกิด จะลา
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จึงปรับ
เป็นนางสาวขวัญณภิส รัชตะวรรณ 
แทน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๘ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการปกครอง 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

๒๗ 
มีนาคม 
๒๕๖๔ 

อยู่ระหว่าง 
บันทึกข้อมูล 

ในระบบ 
CHECO 

ปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ฯ จ านวน ๓ คน เนื่องจาก 
๑) นางสาวศิริสุดา แสนอิว มีภาระงาน 
ด้านการบริหาร จึงปรับเป็นนางสาว           
เพียงกมล มานะรัตน์ แทน 
๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทรา         
ธนะวัฒนาวงศ์  จะจัดท าหลักสูตร
ระดับปริญญาโท จึงปรับเป็นนางสาว
กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น แทน 
๓) นายปฐวี โชติอนันต์ เตรียมตัวลา
ศึกษาต่อ จึงปรับเป็นนายณรุจน์ วศิน
ปิยมงคล แทน 
 
 
 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่ สป.อว.  
(สกอ. เดิม)
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะเภสัชศาสตร ์
๙ หลักสูตรเภสัชศาสตรมหา

บัณฑิต 
สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒๕ 
สิงหาคม 
๒๕๖๑ 

๒ กรกฎาคม  
๒๕๖๒  

(ผ่านระบบ 
CHECO) 

เนื่องจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แสวง  
วัชระธนกิจ ลาเพิ่มพูนความรู้ทาง
วิชาการ  
จึงปรับเป็นนายศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา แทน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

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

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์                        
คณะรัฐศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๙ หลักสูตร ล าดับต่อไปจะได้เสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบการปรับปรุงหลักสูตร ในระบบ CHECO ต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

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

      การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้จัด
ค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยใน พ.ศ. ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓  บังคับใช้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป โดยรายละเอียดการปรับปรุง มีดังนี้  ๑) ปรับปรุงค าหรือข้อความให้
ชัดเจนและสอคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ๒) จัดกลุ่มรายการค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะคล้ายกันให้อยู่ใน
กลุ่ม/ประเภทเดียวกัน ๓) จัดเรียงล าดับรายการข้อย่อยใหม่ให้มีความเหมาะสม และ ๔) ปรับปรุงรายละเอียดให้
ระเบียบใช้ได้กับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอนาคต โดยไม่ต้องปรับปรุงระเบียบฯ การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ตามการจัดเก็บค่าธรรมเนียมที่เปลี่ยนไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... งานมาตรฐาน
และพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ใคร่ขอน าเสนอ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณา ทั้งนี้ ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และ 
 
                   ส านักงาน... 
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ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบร่างระเบียบ และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ได้พิจารณาร่างระเบียบดังกล่าว
แล้ว 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - ให้เพ่ิมเติมรายละเอียด ใน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. ดังนี้ 
  ๑. หน้าที่ 1 ข้อ 5 (๒) (ก) เป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยภาคการศึกษาละสี่พันบาทต่อคน 
  ๒. หน้าที่ ๒ ข้อ 6 (๑) (ก) ค่าบ ารุงสถานศึกษา   จ านวนสองพันหกร้อยบาทต่อคน 
           (ข) ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์ จ านวนหกร้อยบาทต่อคน 
           (ค) ค่าบ ารุงห้องสมุด  จ านวนหกร้อยบาทต่อคน 
           (ง) ค่าบริการสุขภาพ  จ านวนหนึ่งร้อยบาทต่อคน 
           (จ) ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุ จ านวนหนึ่งร้อยบาทต่อคน 
 

                 และ (๒)  (ก) ค่าบ ารุงสถานศึกษา จ านวนสามพันสี่ร้อยบาทต่อคน 
           (ข) ค่าบ ารุงคอมพิวเตอร์ จ านวนสามร้อยบาทต่อคน 
           (ค) ค่าบ ารุงห้องสมุด  จ านวนสามร้อยบาทต่อคน 

    

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

     ๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ  
        พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ... 
      รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการจ่ายค่าตอบแทนแก่
ผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลงวันที่ 14 ตุลาคม 
2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไปนั้น สาระส าคัญของประกาศฯ ประกอบด้วยการก าหนด
อัตราเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนส าหรับ 
   1) คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
  2) คณะอนุกรรมการประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เพ่ือท าหน้าที่ประเมินเอกสารประกอบการสอน 
หรือ เอกสารค าสอน หรือ สื่อการสอน  
   3) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ  

  ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอเพ่ือพิจารณาแก้ไขและปรับปรุงประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ด้วยเหตุผล
และความจ าเป็น ดังนี้ 
  1. เพ่ือให้ประกาศฯ มีความสอดคล้องกับระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและ
ทรัพย์สิน พ.ศ. 2560  
 
              ข้อ 15 การใช้เงิน… 
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  ข้อ 15 การใช้เงินรายได้ให้ใช้จ่ายเพื่อการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย
หรือส่วนราชการ  
  การใช้จ่ายเงินตามวรรคหนึ่ง ให้น าระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม หากไม่มี
ระเบียบก าหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย   
  ข้อ 38 การจ่ายเงินอ่ืน ๆ จากเงินรายได้ ให้อนุโลมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
กระทรวงการคลังก าหนด เว้นแต่สภามหาวิทยาลัยจะก าหนดระเบียบไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 2. เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ตราระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. 2559 
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ซึ่งได้ก าหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการและอนุกรรมการทั้ง 3 ชุดข้างต้นไว้
ในระเบียบฯ แล้ว อัตราค่าเบี้ยประชุมตามประกาศฯ เดิมจึงถูกยกเลิก และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ  ดังนั้นจึงคงเหลือ
เฉพาะอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการที่ยังคงใช้ตามประกาศฯ เดิม  
 3. เพ่ือพิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งขออนุมัติ
เพ่ิมอัตราค่าตอบแทนส าหรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ 
(peer reviewer) ซ่ึงยังไม่มีการก าหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนนี้ไว้ในประกาศ  
 กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2564                 
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ระเบียบวาระที่ 5.1 เพ่ือพิจารณาการก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer) ประชุมมีมติเห็นชอบอัตราค่าตอบแทน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer) ตามเสนอ และ
ระเบียบวาระที่ 5.2 เพ่ือพิจารณาการทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าเบี้ยประชุม อัตราการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และค่าใช้จ่ายอ่ืนในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ฉบับลง
วันที่ 14 ตุลาคม 2551 พร้อมเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ....  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอ               
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป  

อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ สรุปดังนี้  
 

คณะกรรมการ อัตราค่าตอบแทนเดิม  มติที่ประชุม ก.บ.บ. 
1. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ (peer reviewer) 
    (เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) 
   1.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไม่ได้ก าหนด 1,500 บาท 
   1.2 รองศาสตราจารย์ ไม่ได้ก าหนด 2,000 บาท 
   1.3 ศาสตราจารย์ ไม่ได้ก าหนด 2,500 บาท 
2. อนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประเมินผลการสอน  
    (เฉพาะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย) 
    2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2,000 บาท คงเดิม 
    2.2 รองศาสตราจารย์ 2,500 บาท คงเดิม 
    2.3 ศาสตราจารย์ 3,000 บาท ไม่ก าหนด เนื่องจากประกาศ ก.พ.อ.ฯ 

พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2563  
การขอก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์  

ไม่ต้องมีการประเมินผลการสอน 
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คณะกรรมการ อัตราค่าตอบแทนเดิม  มติที่ประชุม ก.บ.บ. 
3. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
   3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2,000 บาท คงเดิม 
   3.2 รองศาสตราจารย์ 3,000 บาท คงเดิม 
   3.3 ศาสตราจารย์ 5,000 บาท คงเดิม 
 

ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. .. .. ต่อส านักงานกฎหมายและนิติการ และการ
พิจารณาของนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่าง
ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าวให้เป็นไปตามค าแนะน าของ
ท่านที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เสนอ (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 15/2564  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เพ่ือ
พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดังนี้      
 1) อัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการก่อนการเผยแพร่ 
(peer reviewer) (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) ต่อผู้ขอหนึ่งราย ดังนี้ 

 1.1) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   อัตราคนละ 1,500 บาท   
 1.2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์   อัตราคนละ 2,000 บาท   

 1.3) ต าแหน่งศาสตราจารย์    อัตราคนละ 2,500 บาท   
 2) อัตราค่าตอบแทนอนุกรรมการประเมินผลการสอน และประเมินเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการ
ประเมินผลการสอน (ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) ต่อผู้ขอหนึ่งราย ดังนี้ 

 2.1) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   อัตราคนละ 2,000 บาท   
 2.2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์    อัตราคนละ 2,500 บาท   

 3) อัตราค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท าหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ ต่อผู้ขอหนึ่งราย ดังนี้ 

 3.1) ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์   อัตราคนละ 2,000 บาท   
 3.2) ต าแหน่งรองศาสตราจารย์    อัตราคนละ 3,000 บาท   

   3.3) ต าแหน่งศาสตราจารย์    อัตราคนละ 5,000 บาท   
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
  
 
 
 
 
 
 
 

             ๔.๔.๓  ข้อบังคับ... 
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   ๔.๔.๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  

            สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 
           รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์    น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                     

ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งมติคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 โดย
ได้รับมอบหมายจาก ก.พ.อ. ให้ปฏิบัติหน้าที่ก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ 
ก.พ.อ.ก าหนด ซึ่งได้พิจารณากรณีการเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ถึงแก่ความตาย
ก่อนหรือในวันที่ 1 เมษายน หรือ 1 ตุลาคม ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้เลื่อนเงินเดือนเพ่ือประโยชน์ในการค านวณบ าเหน็จ
บ านาญ  (สามารถด าเนินการได้ตามข้อ 9 ของประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 และสอดคล้องตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8 
พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเห็นชอบในหลักการกรณีของข้าราชการพลเรือนไว้แล้ว) ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงมีมติก าหนด
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยเพ่ิมเติมข้อ 5.3 ตามข้อ 5 ของ
หนังสือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 1 ลงวันที่ 12 มกราคม 2554 ดังต่อไปนี้ 

“5.3 ในกรณีที่ข้ำรำชกำรพลเรือนในสถำบันอุดมศึกษำผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับกำรพิจำรณำเลื่อน
เงินเดือนตำมหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับที่สภำสถำบันอุดมศึกษำก ำหนด ถึงแก่ควำมตำยก่อนวันที่ 1 มีนำคม 
หรือ 1 กันยำยน ให้น ำอัตรำเงินเดือนของผู้นั้นมำค ำนวณรวมเป็นวงเงินงบประมำณในวันที่ 1 มีนำคม หรือ 1 กันยำยน 
แล้วแต่กรณี” 

ทั้งนี้  ตั้งแต่รอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนำคม 
2564 เป็นต้นไป 

 

การด าเนินการของมหาวิทยาลัย 
             การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. และสภามหาวิทยาลัยก าหนด  โดยสภามหาวิทยาลัยได้ตราข้อบังคับและมีการปรับปรุงข้อบังคับ
ให้สอดคล้องกับ ก.พ.อ. ก าหนดมาตั้งแต่ปี 2554 - 2559  ซึ่งปัจจุบันได้ถือปฏิบัติและด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเดิมได้ก าหนดเกี่ยวกับวงเงินส าหรับการเลื่อน
เงินเดือนข้าราชการไว้ตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับฯ ดังนี้ 
            “ข้อ 6 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ 3 ของเงินเดือนที่
จ่ายให้ข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม และวันที่ 1 กันยายน ตามล าดับ (ให้เฉพาะกรณีอัตราที่มีคนครองเท่านั้น)” 
             ทั้งนี้  ตั้งแต่รอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 
2564 ไม่มีกรณีท่ีข้าราชการถึงแก่ความตายและเข้าข่ายกรณีที่ ก.พ.อ. ก าหนดดังกล่าว 

ดังนั้น  เพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับมติ ก.พ.อ. ที่ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวข้างต้น กองการเจ้าหน้าที่  จึงขอเสนอแก้ไข          
ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการตราข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ..... เพื่อเพิ่มเติมข้อความดังต่อไปนี้ ในข้อ 6 วรรคสอง ดังนี้ 

 
           ความใน... 
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ความในข้อบังคับปี 2559 ความในข้อบังคับ (ฉบับที่ 2) ปี 2564 
ข้ อ  ๖  ก า ร เ ลื่ อ น เ งิ น เ ดื อ น
ข้าราชการครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒  
ให้เลื่อนได้ไม่เกินวงเงินร้อยละ
ส า ม ข อ ง เ งิ น เ ดื อ น ที่ จ่ า ย ใ ห้
ข้าราชการ ณ วันที่ ๑ มีนาคม 
และวันที่ ๑ กันยายน ตามล าดับ 

ข้อ 3 เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นวรรคสองของข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2559  
     “ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดอยู่ในหลักเกณฑ์
ที่จะได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ ก.พ.อ. และข้อบังคับที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ถึงแก่ความตายก่อนวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 
กันยายน ให้น า อัตราเงิน เดือนของผู้นั้นมาค านวณรวมเป็นวงเงิน
งบประมาณในวันที่ 1 มีนาคม หรือ 1 กันยายน แล้วแต่กรณี” 
 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี            
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  
 

 ๔.๔.๔  (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและ     
     เงื่อนไขการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

      ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) 
        เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการ 
      พลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. .... 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้   

๑. ตามท่ีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗            
ข้อ ๖ ก าหนดให้ข้าราชการผู้ที่ประสงค์จะขอต่อเวลาราชการ ให้ยื่นค าขอตามวิธีการ แบบ และภาย ในระยะเวลาที่              
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด และข้อ ๗ (๓) ก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบในการต่อเวลา
ราชการให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณที่ข้าราชการผู้นั้นจะเกษียณอายุราชการ ซึ่งในเรื่องนี้สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ออกข้อบังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถ าบันอุดมศึกษา                     
พ.ศ. ๒๕๕๗  พ.ศ. ๒๕๕๘ และได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

อย่างไรก็ตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาของ
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา                       
พ.ศ. ๒๕๕๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๘ (๔) ซึ่งก าหนดให้คณะต้นสังกัดเสนอเรื่องเพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ของปีที่ข้าราชการผู้ที่
ประสงค์จะต่ออายุราชการเกษียณอายุนั้น ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะสามารถด าเนินการได้เฉพาะกรณีท่ีแผน 

           อัตราก าลัง… 
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อัตราก าลังได้ก าหนดกรอบการต่อเวลาราชการที่ก าหนดไว้แล้วเท่านั้น ดังนั้นหากแผนอัตราก าลังของหน่วยงานไม่มี
กรอบอัตราก าลังดังกล่าวและต้องด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือขอก าหนดกรอบอัตราก าลังต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนการ
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที ๓๑ พฤษภาคมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๘ (๔) ดังกล่าวอาจไม่สามารถด าเนินการได้ทัน
ตามก าหนดเวลาดังกล่าว อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
(ก.พ.อ.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             
พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดให้สามารถ ที่จะด าเนินการได้จนถึงก่อนสิ้นปีงบประมาณ (๓๐ กันยายน) 

ดังนั้น เพ่ือให้การพิจารณาคุณสมบัติของข้าราชการที่ประสงค์จะต่ออายุราชการ สามารถด าเนินการได้
ตามเจตนารมณ์ของประกาศ ก.พ.อ. และข้อบังคับมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวข้างต้น เพ่ือก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจพิจารณาผ่อนผันการปฏิบัติตามข้อบังคับ 
หรือวินิจฉัยตีความการปฏิบัติตามข้อบังคับ เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นในอันที่จะท าให้การบริหารงาน
บุคคลของมหาวิทยาลัยเกิดความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ โดยมิให้กระทบต่อหลักการส าคัญในข้อบังคับ 

๒. กองการเจ้าหน้าที่ ได้พิจารณายกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา
ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี
หลักการส าคัญของร่างข้อบังคับคือ เพ่ิมเติม วรรคสอง ในข้อ ๑๓ ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว โดยใช้ความต่อไปนี้               
“ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นอย่างยิ่ง ให้สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ตลอดจนมีอ านาจวินิจฉัยหรือตีความการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ”  ดังนั้น จึงขอเสนอร่างข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าว ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ต่อไป 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาของข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... 
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
  

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔  
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๔    

     
 ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ (ลับ) 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๕  
กันยายน  ๒๕๖๔ 
           เลิกประชุม… 
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เลิกประชุมเวลา  ๑๕.๐๐  น. 
 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๔ 

 
 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


