
๑ 
 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๑๐/๒๕๖๑  

วันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

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

๖. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๒. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๓. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า
๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาติ      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายชัช  วงศ์สิงห ์       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

               ๒๐. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา… 



๒ 
 

๒๐. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
   

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๓. นางสิรินทร์ทิพย์  บุญมี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
๔. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
๕. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์        รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
๖. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๘. นายแพทย์นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัย ได้ลาประชุม จ านวน ๑ ท่าน ดังนี้       

  ๑. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ 
   

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
          ๑.๑.๒  สถาบัน... 



๓ 
 

  ๑.๑.๒  สถาบันคลังสมองของชาติ มอบหนังสือ เรียนรู้จากคดีพิพาทในศาลปกครอง 
            ของมหาวิทยาลัย และหนังสือระบบการได้มาและการประเมินสภาสถาบันและ 
            ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
            ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ด าเนินการจัดพิมพ์
หนังสือ จ านวน ๒ เล่ม คือ ๑) หนังสือเรียนรู้จากคดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย จากผลการศึกษาของ
โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการประเมินสถานการณ์และวิเคราะห์คดีพิพาท ในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย” และ ๒) 
หนังสือ “ระบบการได้มาและการประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” จากผลการศึกษาของ
โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบการได้มาและการประเมินผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ ส าหรับ                                   
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการท าหน้าที่ในการก ากับดูแลมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก                    
ธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีต่อไป  เพ่ือเผยแพร่ข้องมูลดังกล่าว สถาบันฯ ขอมอบหนังสือ เรียนรู้จาก           
คดีพิพาทในศาลปกครองของมหาวิทยาลัย จ านวน 20 เล่ม  และหนังสือระบบการได้มาและการประเมินสภาสถาบัน
และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จ านวน ๒๐ เล่ม  ให้กับสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
  

 จึงเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
         ๑.๒.๑  รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร 
     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ตามความในมาตรา ๑๒ (๓)                                 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ จะครบก าหนดใน
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ตามความในข้อ ๕ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดให้อธิการบดีเป็น
ผู้เรียกประชุมผู้บริหาร เพ่ือท าการเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลั ยประเภท
ผู้บริหาร จ านวนสามคน   
 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามบัญญัติดังกล่าว  จึงได้เชิญคณบดีและผู้อ านวยการส านักเข้าร่วมประชุมเพ่ือ
เลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหารในวาระต่อไป                                          
เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  อาคารส านักงาน
อธิการบดีหลังใหม่ โดยมีผู้บริหารที่มีสิทธิออกเสียงเลือก ได้แก่ คณบดี และผู้อ านวยการส านัก รวมจ านวน ๑๔ คน                            
(คณบดี ๑๐ คณะ/๑ วิทยาลัย และ ๓ ส านัก) วิธีการก าหนดให้ออกเสียงโดยวิธีลับ และผู้ที่ได้รับเลือก ได้แก่                    
ผู้ที่มีความถี่สูงสุดจ านวน ๓ คน  

กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการออกเสียงเลือกผู้แทนผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็น
กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน ธานี 
๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต 
 

๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์...   



๔ 
 

๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง 
 

  ทั้งนี้  มีวาระการด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
ประเภทผู้บริหาร 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๒ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  
          พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบครึ่งปีหลัง (วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน  
          ๒๕๖๑) 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ “ข้อ ๗ การประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้อง
มีสัดส่วนคะแนนไม่เกินร้อยละสามสิบ และข้อ ๑๒ (๑) การประเมินข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารตาม   
มาตรา ๑๘ (ข) (๑) – (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินอธิการบดี” นั้น  

กอปรกับการประเมินผลปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามข้อ ๑๔ (๘)  
ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดว่า “ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการใน
หน่วยงานของตนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติผลราชการของข้าราชการใน
มหาวิทยาลัยก่อนน าเสนออธิการบดี ยกเว้นผลการประเมินอธิการบดี ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ” ดังนั้น 
เพ่ือให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ 
จึงขอรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รอบครึ่งปีหลัง 
(วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ดังนี้ 
 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๑ 
(๗๐ คะแนน) 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๒ 
(๓๐ คะแนน) 

รวมคะแนน ระดับผลการประเมิน 

๖๖ ๒๙ ๙๕ ดีเด่น 

หมายเหตุ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
  ระดับดีเด่น  คะแนนระหว่าง ๙๐-๑๐๐ คะแนน 
  ระดับดีมาก  คะแนนระหว่าง ๘๐-๘๙   คะแนน 
  ระดับด ี   คะแนนระหว่าง ๗๐-๗๙   คะแนน 
  ระดับพอใช้  คะแนนระหว่าง ๖๐-๖๙   คะแนน 

ระดับ… 



๕ 
 

  ระดับต้องปรับปรุง คะแนนต่ ากว่า       ๖๐    คะแนน 
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
อธิการบดี 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๒.๓  การก าหนดจ านวนของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศ  
   ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้เวียนแจ้งประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 เพ่ือให้สภามหาวิยาลัย
ใช้เป็นแนวทางออกข้อบังคับ โดยประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิ
จานุเบกษา คือ ตั้งแต่งวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป ซึ่งตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ.ระบุว่า จ านวน
ของผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ (book chaper) และกรณีศึกษา ให้เป็นไปตามท่ี ก.พ.อ.ก าหนด นั้น 

คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ในการประชุมครั้งที่ 10/2561            
เมื่อวันที่  24 ตุลาคม 2561 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดจ านวนของผลงานทางวิชาการประเภทหนังสือ                                
(book chaper) และกรณีศึกษา ดังนี้ 

(1) งานวิชาการบางบทหรือส่วนหนึ่งในหนังสือที่มีผู้เขียนหลายคน (book chaper) ที่จะน ามาแทน 
หนังสือ 1 เล่ม จะต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5 บท และมีจ านวนรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระของ
บทในหนังสือทั้ง 5 บท จะต้อไม่ซ้ าซ้อนกัน และอยู่ในขอบข่ายสาขาวิชาที่เสนอต าแหน่งทางวิชาการ ทั้งนี้ อาจอยู่ใน
หนังสือเล่มเดียวกันหรือหลายเล่มก็ได้ และส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 

(2) กรณีศึกษา ที่จะน ามาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน จะต้องมีจ านวนอย่างน้อย 5  
กรณีศึกษา และมีจ านวนหน้ารวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 80 หน้า โดยเนื้อหาสาระจะต้องไม่ซ้ าซ้อนกันและอยู่ในขอบข่าย
สาขาวิชาที่เสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ ส าหรับการประเมินคุณภาพจะต้องประเมินคุณภาพโดยรวมทั้งหมด 
  ทั้งนี้ ได้แจ้งเวียนทุกคณะ/ส านักเพ่ือแจ้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติแล้ว และจะ
น าเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือทราบในเดือนมกราคม 2562 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ 
       มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ด้วย คณะบริหารศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ 

           ความรู้… 



๖ 
 

ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจักด าเนินการโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และความ
ช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอ่ืนๆ ระหว่างสองหน่วยงาน  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน สมาคมตราสารหนี้ไทย The Thai Bond Market Association 
ที่อยู ่  เลขที่ ๙๐๐ อาคารต้นสนทาวเวอร์ ห้องเลขท่ี ๑๐ เอ, ดี ชั้น ๑๐ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  
  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ 
 
ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ThaiBMA ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเป็นสมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
หลักทรัพย์ ภายใต้ มาตรา ๒๓๐ แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๕ เพ่ือท าหน้าที่หลัก
ในการเป็นองค์กรก ากับดูแลสมาชิก (Self-Regulatory Organization/ SRO) และเป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดตรา
สารหนี้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ 

การด าเนินงานในนามของ ThaiBMA จะเริ่มขึ้นในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๘ หลังจากได้รับใบอนุญาตสมาคมจาก
ส านักงาน กลต. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๔๘ แต่บทบาทการท าหน้าที่ในตลาดตราสารหนี้ของ ThaiBMA                                        
ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ภายใต้ชื่อ "ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้"  (Bond Dealers Club/ BDC) ซึ่งเปิด
ด าเนินการเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ภายใต้โครงสร้างของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของการซื้อขายตราสารหนี้ ระหว่างผู้ค้าตราสารหนี้ในตลาดรอง การจัดตั้งชมรมผู้ค้าตราสาร
หนี้นับเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย เพราะได้ท าหน้าที่เป็นแกนน าในการพัฒนาตลาดตราสาร
หนี้ไทย และได้มีบทบาทส าคัญในการกระตุ้นให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ความสนใจต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้
ไทยอย่างจริงจัง 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เพ่ือรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดตราสารหนี้และสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่
การด าเนินงาน ชมรมผู้ค้าตราสารหนี้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะเป็น  "ศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ไทย" (The Thai Bond 
Dealing Centre /Thai BDC) โดยได้รับใบอนุญาตให้บริการเป็นศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้ ตามมาตรา ๒๐๔ แห่ง   
พรบ. หลักทรัพย์ ฯ จากส านักงาน กลต. เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๐ และเปิดด าเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 
๒๒ เมษายน ๒๕๔๑ 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการก ากับการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน ได้ให้ความเห็นชอบโครงการปรับปรุงตลาดตราสารหนี้ครั้งใหญ่ของประเทศไทยเพ่ือ
รองรับการพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย มาตรการหนึ่งในโครงการดังกล่าว คือให้มีการรวมระบบการซื้อขายตราสาร
หนี้อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Trading Platform/ ETP) ไว้ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย ThaiBDC โอน
ขายระบบ ETP ให้แก่ตลาดหลักทรัพย์น าไปด าเนินการต่อภายใต้ชื่อระบบ FIRST ในขณะที่ในด้านข้อมูลนั้น จะมีการ
รวมศูนย์ข้อมูลตลาดตราสารหนี้ของประเทศไว้ที่ ThaiBDC โดย ThaiBDC ยังคงท าหน้าที่ด้าน SRO อาทิ การ
ตรวจสอบภาวะการซื้อขาย (Surveillance) ก าหนดมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตลาดตราสารหนี้ ท าหน้าที่ Bond 
Pricing Agency ตลอดจนการพัฒนาเครื่องมือใหม่ ๆ ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ นอกจากนั้น 

        ยังเป็นเวท.ี.. 



๗ 
 

ยังเป็นเวทีในการรวบรวมความคิดเห็นของผู้ร่วมตลาดเพ่ือเสนอต่อทางการในการก าหนดนโยบายเพื่อการพัฒนาตลาด
ตราสารหนี้อีกด้วย 

๑. ภายหลังจากการโอนระบบซื้อขาย ส านักงาน กลต. จึงเห็นควรให้ ThaiBDC ปรับสถานะจากศูนย์ซื้อ 
ขายฯ เป็น "สมาคมที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์" ภายใต้ชื่อ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ Thai Bond 
Market Association (ThaiBMA) เพ่ือมุ่งเน้นและขยายบทบาทการท าหน้าที่ด้านการเป็น SRO และการเป็นศูนย์
ข้อมูลตราสารหนี้ รวมถึงขยายไปสู่การท าหน้าที่เผยแพร่ราคามาตรฐานหรือ Pricing agency ในตลาดตราสารหนี้ 
 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
๑. การเป็นองค์กรก ากับดูแลตนเอง (SRO)  

 การก าหนดจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติในตลาดรองตราสารหนี้ (Ethics & Code of 
Conduct) รวมถึงกฎระเบียบที่เก่ียวข้องในการประกอบธุรกรรมการค้าตราสารหนี้ 

 การติดตามภาวะตลาดและตรวจสอบการซื้ อขายตราสารหนี้  ( Market monitoring & 
Surveillance) เพ่ือไม่ให้เกิดการกระท าที่ผิดกฎหมายหรือไม่เป็นธรรมแก่ลูกค้า 

 การก าหนดกระบวนการพิจารณาความผิดและก าหนดบทลงโทษผู้ค้าตราสารหนี้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

๒. การให้บริการและเป็นศูนย์กลางข้อมูลในตลาดตราสารหนี้ 
ThaiBMA ท าหน้าที่ เป็นสื่อกลางในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ในตลาดตราสารหนี้ผ่าน

ทาง www.thaibma.or.th โดยประกอบด้วยข้อมูลการซื้อขายในตลาดรอง ข้อมูลพ้ืนฐานของตราสารหนี้ (Bond 
Features) ข้อมูลราคาอ้างอิงต่างๆ (Reference yield) ของตลาด ตลอดจนข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน 

บทบาทการให้บริการด้านข้อมูลที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การท าหน้าที่ “Bond Pricing Agency”              
เพ่ือเผยแพร่ราคาอ้างอิงส าหรับการ mark-to-market ของผู้ลงทุนโดยเฉพาะกองทุนรวมต่าง ๆ ทั้งนี้  เพ่ือก าหนด
ราคายุติธรรมส าหรับตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องในการซื้อขายน้อย 
๓.  การพัฒนาตลาดตราสารหนี้ (Market Development) 
ThaiBMA สนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของตลาดตราสารหนี้ โดยพัฒนาเครื่องมือและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือ
ส่งเสริมการซื้อขายและลงทุนในตราสารหนี้ 

 การพัฒนา benchmark ต่าง ๆ เช่น Yield curve, Bond index 
 การพัฒนาเพื่อรองรับนวัตกรรมทางการเงินประเภทใหม่ ๆ 
 การจัดอบรมความรู้ด้านตราสารหนี้ เพ่ือพัฒนาบุคลากรด้านตราสารหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง

การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการลงทุนในตราสารหนี้แก่นักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบันทั้งภาครัฐและ
เอกชน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป 

 

ความร่วมมือที่เคยมีกิจกรรม/การปรึกษาหารือร่วมกันมาก่อนที่จะมีข้อตกลง 
 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เคยมีกิจกรรมร่วมกับสมาคมตราสารหนี้ไทย ดังนี้ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

- ส่งนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่สมาคมตราสารหนี้ไทย จากคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- ส่งนักศึกษาฝึกงาน ณ สมาคมตราสารหนี้ไทย จาก คณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร  
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐… 



๘ 
 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ส่งนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่สมาคมตราสารหนี้ไทย จากคณะบริหารศาสตร์ สาขาการเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน 

๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย กับ คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. จุดประสงค์มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการเผยแพร่ความรู้และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับตลาดตราสารหนี้ ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน กระท าโดยวิธีการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล และความ
ช่วยเหลือด้านวิจัยและวิชาการอ่ืน ๆ ระหว่างทั้งสองหน่วยงาน 

๓. มีขอบเขตความร่วมมือ ดังนี้ 
๓.๑  การสนับสนุนให้ข้อมูลของตลาดตราสารหนี้ ซึ่งถูกรวบรวมไว้ที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแก่คณะ

บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อการศึกษาและท างานวิจัย ด้านตราสารหนี้อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณชน  

๓.๒  การแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบุคลากร เพ่ือโอกาสในการฝึกอบรม ท างานวิจัยและการบรรยายในหัวข้อ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ การจัดงานสัมมนาหรือให้ความรู้ด้านการลงทุนในตรา
สารหนี้ 

๓.๓  การร่วมจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ หรือ
ตามท่ีหน่วยงานทั้งสองจะได้พิจารณาเห็นสมควรหรือเห็นชอบร่วมกัน อาทิ สมาคมตราสารหนี้ไทย
อนุเคราะห์ แบบจ าลองการลงทุน “ibond” ใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น อนุเคราะห์ให้
นักศึกษาเข้าฝึกงานในสมาคมตราสารหนี้ไทย อนุเคราะห์นักศึกษาสาขาการเงินและการธนาคาร
เข้าศึกษาดูงานที่สมาคมตราสารหนี้ไทย 

๔. ระยะเวลาที่บันทึกข้อตกลงฯ มีผลในวันที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและลงนาม และต่อเนื่องปีต่อปี เว้นแต่จะมีฝ่าย
หนึ่งฝ่ายใดแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนถึงวันที่มีผลเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกล่วงหน้า 
อย่างน้อย ๖๐ วัน 

๕. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ ต าแหน่ง 
คณบดี คณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ โดยขอรับมอบอ านาจจากอธิการบดี  

๖. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ สมาคมตราสารหนี้ไทย คือ นายธาดา พฤฒิธาดา ต าแหน่ง กรรมการ
ผู้จัดการ 

 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

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

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓… 



๙ 
 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมตราสารหนี้ไทย 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๕  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  
         คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการ 
         งานบุคคลแห่งประเทศไทย 

               รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
ทราบ  ด้วย คณะบริหารศาสตร์ ได้แจ้งความประสงค์ผ่าน ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ให้การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของทั้งสองฝ่ายอันจะน าไปสู่การพัฒนามาตรฐานการศึกษาและยกระดับการบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพ และพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรบุคคลของบุคลากรให้บรรลุ
ระดับมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศ  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
พิจารณา และมีมติเห็นชอบให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย 
บุคคล  ดร. บวรนันท์ ทองกัลยา ต าแหน่ง นายกสมาคมฯ 
ที่อยู ่  ๒/๖ - ๒/๗ ซอยลาดพร้าว ๑๑๓ (ชื่นสุข) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 
 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้จัดตั้งขึ้นโดยการรวมกลุ่มกันของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ขึ้นเมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๐๘ จนถึงปัจจุบัน
เป็นระยะเวลากว่า ๕๓ ปี ที่สมาคมฯ ได้ด าเนินการพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคลมาอย่างต่อเนื่อง จึงเปรียบเสมือน 
 ศูนย์กลางในการรวบรวมสรรพปัญญา ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางวิชาการ บุคลากร 
เครื่องมือ (Tools) และเทคนิควิธีการต่างๆ (Technique) จึงท าให้สมาคมฯ เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือ ในแวดวงนัก
บริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
  

              จุดเด่น... 



๑๐ 
 

 

จุดเด่น/จุดแข็ง 
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย มีพันธกิจและเป้าหมายในการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

- ส่งเสริมหลักการและการปฏิบัติงานของ การจัดการงานบุคคลและการแรงงานสัมพันธ์ในประเทศ 
ให้ก้าวหน้า  

- ให้การศึกษาหาความรู้ทางด้านวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพของบุคคล 
- ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในอันที่จะได้น าวิธีการจัดการงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์ที่ดีไปใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และถูกต้อง          
- เป็นศูนย์กลางเพื่อให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ที่เก่ียวกับการ 

จัดการงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ์  
- ประสานงานและร่วมมือกับสถาบันวิชาชีพอ่ืน เพ่ือ

ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง  
      - ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือในเชิงวิชาชีพด้าน
การบริหารงานบุคคลส าหรับสมาชิก และสมาคมฯ มีการ
จัดงานทุกปี ดังนี้ งานประชุมใหญ่สามัญประจ าปีจัดในช่วง
เดือนมีนาคม งาน Thailand HR Forum จัดในช่วงเดือน
ก ร ก ฎ า ค ม  ง า น  Thailand HR Day ใ น ช่ ว ง เ ดื อ น
พฤศจิกายน มีการจัดตั้งศูนย์สอบมาตรฐานอาชีพและ 

คุณวุฒิ  HR ชื่อ สถาบันรับรองคุณวุฒิวิชาชีพทรัพยากรบุคคลประเทศไทย (Thailand Human Resource 
Certification Institute) โดยมีชื่อย่อภาษาอังกฤษว่า  THAILAND HRCI จัดโครงการประกวดโครงการรางวัล
นวัตกรรมด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award ๒๐๑๘) และโครงการสรร
หาและคัดเลือกรางวัลส าหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจ าปี ๒๕๖๑ (PMAT HR Awards ๒๐๑๘) เพ่ือ
สร้างนวัตกรรมในงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมทั้งยกระดับงาน HR อย่างต่อเนื่อง 
 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย กับ   

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
      ๒. จุดประสงค์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนามาตรฐานการศึกษาและวิชาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นทุนอันเป็น
จุดเด่นที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ เช่น ทุนด้านวิชาการทรัพยากรบุคคลของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย มาผนึกผสมผสานแลกเปลี่ยน และปฏิบัติร่วมกันแล้ว จะเป็นพลังส าคัญ
ที่จะผลักดันให้วิชาการ และวิชาชีพทรัพยากรบุคคลมีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง 
      ๓. เป็นข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องทั่วไป การด าเนินการต่าง ๆ ต่อไปภายใต้กรอบการด าเนินงานของบันทึก
ข้อตกลงนี้จะจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นรายโครงการ ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้            
มีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเอกสารทางวิชาการรวมถึงการปฏิบัติ  
- ความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรให้ศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัตรและหลักสูตรอื่น ตามความ  
  มุ่งหมายเฉพาะ 
 
 
               - ความร่วมมือ… 



๑๑ 
 

- ความร่วมมือในโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบวัดระดับมาตรฐานวิชาชีพนักทรัพยากรบุคคลในภาคใต้ 
ในโครงการจัดท ามาตรฐานวิชาชีพทรัพยากรบุคคล โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) และสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  

- ความร่วมมือในการพัฒนานิสิตสหกิจศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ  
- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการปฏิบัติ  
- ความร่วมมือในการฝึกอบรมและการสัมมนา 
- ความร่วมมือในการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
- ความร่วมมือในการวิจัยและการสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ 
- ความร่วมมือในการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
- การส่งเสริมการสื่อข่าวสารทางวิชาการและการปฏิบัติ  
- การส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งกันและกัน  
- โครงการทางวิชาการอื่นๆ ที่จะได้ตกลงกัน 

๔. ระยะเวลาที่บันทึกข้อตกลงฯ มีผลในวันที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบและลงนาม และต่อเนื่องปีต่อปี เว้นแต่จะมี 
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแจ้งเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนถึงวันที่มีผลเปลี่ยนแปลง/ยกเลิกล่วงหน้าไม่
น้อยกว่า ๖ เดือน 
 ๕. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์มันทนา สามารถ 
ต าแหน่ง คณบดี คณะบริหารศาสตร์ ทั้งนี้ โดยขอรับมอบอ านาจจากอธิการบดี  

๖. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย คือ ดร. บวรนันท์ ทอง 
กัลยา ต าแหน่ง นายกสมาคม 
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

ต่อเนื่อง มีคุณธรรม ความรับผิดชอบ ความพอเพียง จิตส านึกที่ดีและมีความพร้อมเพ่ือรองรับการเปิด
ประชาคมอาเซียน โดยพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรี ยนเป็น
ส าคัญ และจัดให้มีทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่ง
ประเทศไทย  

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
 

 

       ๑.๒.๖  ผลการ... 



๑๒ 
 

๑.๒.๖  ผลการตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับการกู้ยืม 
           เงินของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน)  

อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้มีหนังสือ ที่ ศธ 0592(2)2.27/ว1697  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แจ้งว่า 
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ที่ นร 0906/245  ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรียน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งผลการตอบข้อหารือเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน) ทราบ ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จ ที่ 1542/2561 และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งส าเนาบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องดังกล่าวไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐเพ่ือทราบ ในประเด็นข้อกฎหมายที่ส าคัญอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกิจการ
ของสถาบัน ตลอดจนการจัดวางระบบหรือกลไกการตรวจสอบ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือ
บุคลากรในทุกระดับให้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด เพ่ือป้องกันมิให้เกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ 

 ตามบันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) เรื่องเสร็จ ที่ 1542/2561 สรุปได้ว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดย                 
รศ.วินิจ โชติสว่าง (อธิการบดีในขณะนั้น) ได้ท าสัญญาการลงทุนจัดสร้างและบ ารุงรักษาหอพักสวัสดิการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ กับกิจการร่วมค้าห้างหุ้นส่วน  จ ากัด สามประสิทธิ์ และ
บริษัทเอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ผู้ลงทุน)เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549 มูลค่าการลงทุน 
๓๒๙,๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยข้อสัญญาก าหนดให้กิจการร่วมค้าฯ เป็นผู้ลงทุนจัดสร้างหอพักในที่ดินของมหาวิทยาลัย
และได้รับสิทธิประโยชน์จากการบริหารจัดการหอพักเป็นเวลา ๒๐ ปี และให้กรรมสิทธิ์ในอาคารหอพัก ส่วนควบอ่ืนๆ 
พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และระบบงานต่างๆ ทั้งหมดตามสัญญาตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยนับแต่วันที่การ
จัดสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาและมหาวิทยาลัยได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว พร้อมกันนั้น รศ. วินิจฯ กับกิจการร่วม
ค้าฯ ได้ท าบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมต่อท้ายสัญญาดังกล่าวมีสาระส าคัญว่า “เมื่อสร้างหอพักเสร็จแล้ว ผู้ลงทุนตกลง ยก
ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยตกลงช าระเงินลงทุนและดอกเบี้ยต่อผู้ลงทุนหรือธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้อนุมัติสินเชื่อต่อผู้ลงทุนและหลังจากที่ผู้ลงทุนได้ยกหอพักให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่
มหาวิทยาลัยแล้ว ให้เปลี่ยนชื่อผู้กู้เงินกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) จากผู้ลงทุน เป็น มหาวิทยาลัยแทน” 
นอกจากนี้ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยโดย รศ. วินิจฯ ยังได้เข้าท าสัญญาค้ าประกันการช าระหนี้ของ
กิจการร่วมค้าฯ ตามสัญญาเงินกู้ท่ีมีต่อธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ในวงเงิน ๓๓0,000,000 บาท ด้วย 

 ต่อมาในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๐ กิจการร่วมค้าฯ ได้ส่งมอบหอพักและสิทธิการบริหารจัดเก็บ
ผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย โดย รศ. วินิจฯ ได้ลงนามรับโอนกรรมสิทธิ์หอพัก พร้อมด้วยหนี้สินที่กิจการร่วมค้าฯ             
มีอยู่กับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓๒๙,๗๐๐,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๐ และมหาวิทยาลัยตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อคู่สัญญากับธนาคารโดยให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กู้แทน                      
ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการผ่อนช าระค่าก่อสร้างหอพักโดยกู้เงิน
จากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๗ (๑๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ และในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ รศ.วินิจฯ ได้ท าสัญญากู้เงินจากธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓๒๙,๗๐๐,000 บาท เพื่อเป็นการช าระหนี้ค่าหอพักคืนให้กับกิจการร่วมค้าฯ 

 ในปี พ.ศ. ๒๕๕8  ได้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้น โดยการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มาจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมาตรา ๕๖ 
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้  

                หนี้… 



๑๓ 
 

หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนดมาเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ 
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ 
ณ วันที่  ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน                                         
๓๐๓,๙๘๗,๒9๔.๒๑ บาท ปรากฏอยู่ในล าดับที่ ๒ ของบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๔ หมวดหนี้สินที่เกิดจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาที่ได้กระท าทุกกรณี (ส่วนที่ ๑ ภาระหนี้สินผูกพันตามสัญญา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) 

 คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาข้อหารือของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
โดยมีผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงบประมาณ) ผู้แทนกระทรวงการคลัง (ส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ) ผู้แทน
กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์) และผู้แทนธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริง ปรากฏข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ว่า ภายหลังจากท่ีส านักงานบริหารหนี้สาธารณะและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีความเห็นโดยสรุปว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไม่มีอ านาจกู้ยืมเงิน และสัญญากู้ยืมเงินไม่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย แต่ผูกพัน
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้ลงนามในสัญญากู้เป็นการเฉพาะตัว และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้มีหนังสือแจ้งความเห็นดังกล่าวต่อ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) แล้ว ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสานและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เพ่ือให้คืนทรัพย์สินอันเกิดขึ้นจากสัญญากู้ยืมเงิน Term Loan (ประจ า) วงเงิน 
๓๒๔,๗๐๐,000 บาท แก่ธนาคารฐานลาภมิควรได้ ตามมาตรา ๑๗๒ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                      
โดยธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ยังไม่ได้มีการฟ้องคดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสานหรือมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์เพ่ือเรียกคืนเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวแต่อย่างใด นอกจากนี้ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการที่
ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพันของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ไม่ปรากฏรายการหอพัก
สวัสดิการนักศึกษาตามข้อหารือนี้ในบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ในการนี้ คณะกรรมการ
กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาประเด็นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอหารือแล้ว เห็นสมควรก าหนด
ประเด็นพิจารณาเป็นสามประเด็น โดยมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 ประเด็นที่หนึ่ง สัญญากู้ยืมเงิน Term Loan (ประจ า) ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดย รศ. วินิจ โชติสว่าง (อธิการบดีในขณะนั้น) กับธนาคา รกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) เป็นสัญญาที่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัยหรือไม่ อย่างไรมหาวิทยาลัยจะสามารถน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ไปชดใช้คืนให้กับธนาคารได้หรือไม่ และหากเป็นสัญญาที่ไม่มีผลผูกพันมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะขอให้
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวย้อนหลังได้หรือไม่ นั้น  

 เห็นว่า ตามมาตรา ๗ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้
ก าหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ านาจในการกู้เงินหรือค้ าประกันในนามของรัฐบาลแต่ผู้เดียว หน่วยงานของรัฐ
นอกจากกระทรวงการคลังจะกู้เงินหรือค้ าประกันมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะ และเม่ือพิจารณา 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕48 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะแล้ว เห็นได้ว่า ตามมาตรา ๕ 
วรรคสอง ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีอธิการบดีเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทาง
ราชการ และของมหาวิทยาลัย ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๔ ประกอบกับมาตรา ๒๗ ทั้งนี้ โดยไม่ปรากฏว่ามี 
                   บทบัญญัต.ิ.. 



๑๔ 
 

บทบัญญัติใดให้อ านาจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกู้เงินหรือค้ าประกันได้ การท าสัญญากู้ยืมเงิน            
Term Loan (ประจ า) ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ระหว่างมหาวิทยาลัยโดย รศ. วินิจฯ กับ ธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) จึงเป็นการท าสัญญาที่ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะฯ และเมื่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานไม่มีอ านาจตามกฎหมายที่จะกู้เงินหรือค้ าประกันได้  การท าสัญญากู้เงินดังกล่าวจึงเป็นการ
กระท าที่เกินอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและไม่ผูกพันมหาวิทยาลัย ถึงแม้ว่าสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยกู้เงินจากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือผ่อนช าระค่าก่อสร้างหอพักของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม 
แต่เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ไม่ได้ให้อ านาจมหาวิทยาลัยในการกู้เงินหรือค้ าประกัน มติ
ของสภามหาวิทยาลัยดังกล่าวจึงเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่มีผลผูกพันให้มหาวิทยาลัย  ต้องปฏิบัติตาม 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจน าเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไปชดใช้คืนให้กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ 

 ส่วนกรณีที่มหาวิทยาลัยจะขอให้กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบสัญญากู้เงินดังกล่าวย้อนหลังได้
หรือไม่ นั้น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า สัญญากู้เงินดังกล่าวเป็นการกระท าที่เกินอ านาจหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและไม่
ผูกพันมหาวิทยาลัยแล้ว กระทรวงการคลังจึงไม่อาจให้ความเห็นชอบสัญญากู้เงินดังกล่าวได้ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
มาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดให้การกู้เงินของรัฐบาล และการ
ค้ าประกันการช าระหนี้ของหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาล ให้ปฏิบัติตามที่บัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้
สาธารณะโดยเคร่งครัด และการก่อหนี้ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๔ รัฐบาลจะค้ าประกันการช าระ
หนี้นั้นไม่ได้ ซึ่งตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ก าหนดให้การก่อหนี้และการบริหารหนี้สาธารณะและ
หนี้ของหน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามกฎหมายและอยู่ภายใต้ ขอบวัตถุประสงค์และอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานของ
รัฐผู้กู้ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ไม่ได้ให้อ านาจมหาวิทยาลัยในการกู้เงินหรือค้ าประกัน
ได้ มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจที่จะขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบหรือค้ าประกันการช าระหนี้ตาม
สัญญาเงินกู้ระหว่าง รศ. วินิจฯ กับ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ได้ 

 ประเด็นที่สอง กรณีที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ฟ้องเรียกให้ชดใช้เงินตามสัญญาคืน ฐานลาภมิ
ควรได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานหรือมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่จะต้องรับผิดชอบชดใช้เงินคืนให้แก่
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) นั้น  

 เห็นว่า การพิจารณาให้ความเห็นต่อปัญหาข้อกฎหมายของคณะกรรมการกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการ กฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น เป็นการให้ความเห็นต่อปัญหาข้อกฎหมายแก่หน่วยงานของรัฐหรือตาม 
ค าสั่งของนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งปัญหาข้อกฎหมายนั้นต้องมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและเป็นข้อเท็จจริงที่
ยุติแล้ว และหน่วยงานของรัฐนั้นเห็นว่าปัญหาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงนั้น เป็นเหตุให้ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายได้โดยถูกต้อง แต่ในประเด็นนี้ผู้แทนธนาคารกรุงไทยจ ากัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่า เป็นกรณีที่อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของธนาคาร ดังนั้น ข้อหารือในประเด็นนี้ จึงยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติที่จะก่อให้เกิดปัญหา
ทางกฎหมาย คณะกรรมการ กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) จึงไม่อาจรับข้อหารือนี้ไว้พิจารณาได้ 

 ประเด็นที่สาม ผลของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ 
รายได้ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลั ยกาฬสินธุ์  ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕8 ในกรณีของหนี้เงินกู้สัญญากู้ยืมเงิน Term Loan (ประจ า) ฉบับลงวันที่ ๒๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และหอพักสวัสดิการนักศึกษาจะมีผลต่อมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์อย่างไร นั้น  

 เห็นว่า ในเบื้องต้นมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในหอพักสวัสดิการนักศึกษาตามสัญญา
การลงทุนจัดสร้างและบ ารุงรักษาหอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขต
กาฬสินธุ์ สัญญาเลขที่ พิเศษ กส ๐๒/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นสัญญาที่มหาวิทยาลัยได้ท าข้ึนกับ 
              กิจการ... 



๑๕ 
 

กิจการร่วมค้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามประสิทธิ์ และบริษัทเอสที เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (ผู้ลงทุน)  
โดยข้อสัญญาก าหนดให้กิจการร่วมค้าฯ เป็นผู้ลงทุนจัดสร้างหอพักในที่ดินของมหาวิทยาลัยและได้รับสิทธิประโยชน์ 
จากการบริหารจัดการหอพักเป็นเวลา ๒๐ ปี และกรรมสิทธิ์ในอาคารหอพัก ส่วนควบอ่ืน ๆ พร้อมอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
และระบบงานต่าง ๆ ทั้งหมดตามสัญญาให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย นับแต่วันที่การจัดสร้างแล้วเสร็จ
สมบูรณ์ตามสัญญา และมหาวิทยาลัยได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว โดยปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน 
๒๕๕๐ กิจการร่วมค้าฯ ได้ส่งมอบหอพักและสิทธิการบริหารจัดเก็บผลประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน และมหาวิทยาลัยได้ใช้ประโยชน์และบริหารหอพักในนามของมหาวิทยาลัยแล้ว ดังนั้น หอพักสวัสดิการ
นักศึกษาตามสัญญา ดังกล่าวจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานแล้วตั้งแต่เวลานั้น 

 ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้น โดยการรวมมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ มาจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และมาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ฯ ได้ก าหนดให้โอนบรรดา กิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด มาเป็นของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง การโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขต
กาฬสินธุ์ ไปเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศ ณ วันที่ 
๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีรายละเอียดเฉพาะหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)                       
จ านวน ๓๐๓,๙๘๗,๒๔๔.๒๑ บาท ซึ่งปรากฏอยู่ในล าดับที่ ๒ ของบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๔ หมวดหนี้สินที่เกิดจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาที่ได้กระท าทุกกรณี โดยไม่ปรากฏรายการหอพักสวัสดิการนักศึกษา ตามข้อหารือนี้ในบัญชีแนบ
ท้ายประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้นตามค าชี้แจงของผู้แทนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์แต่อย่างใด 

 เมื่อพิจารณามาตรา ๕๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ฯ แล้ว เห็นว่ามีเจตนารมณ์ให้โอน
บรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณ รายได้ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 
พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตราก าลังทั้งหมดของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ตามรายการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดมาเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวจึงเป็นเพียงการก าหนดรายละเอียด ในการด าเนินการตามมาตรา ๕๖ ซึ่งแม้ว่าจะไม่
ปรากฏรายการหอพักสวัสดิการนักศึกษาก็ตาม แต่เมื่อหอพักสวัสดิการนักศึกษาเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ซึ่งจะต้องโอนไปเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ฯ แล้ว กรรมสิทธิ์ในหอพักสวัสดิการนักศึกษาจึงตกไปเป็นของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์โดยผลของ
มาตรา ๕๖ ดังกล่าว 

 ส าหรับหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จ านวน ๓๐๓,๙๘๗,๒9๔.๒๑ บาท                 
ซึ่งปรากฏอยู่ในล าดับที่ ๒ ของบัญชีแนบท้ายหมายเลข ๔ หมวดหนี้สิน ที่เกิดจากข้อผูกพันตามสัญญาที่ได้กระท าทุก
กรณี นั้น เมื่อได้วินิจฉัยไว้ในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า หนี้เงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน Term Loan (ประจ า) ฉบับลงวันที่ 
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ไม่ผูกพันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน หนี้ดังกล่าวจึงไม่โอนไปเป็นหนี้ของ
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการข้างต้น 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการตอบข้อหารือของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา เกี่ยวกับการกู้ยืมเงินของส่วนราชการ (กรณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน) ซึ่งสรุปได้ว่า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ โดย อธิการบดีในขณะนั้น ได้ท าสัญญากู้ยืมเงิน             
Term Loan (ประจ า) ฉบับลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ กับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือช าระหนี้ให้กับ 

กิจการ... 



๑๖ 
 

กิจการร่วมค้าฯ (ผู้ลงทุน) ในการสร้างหอพักสวัสดิการนักศึกษา ซึ่งการท าสัญญากู้เงินดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ
การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ านาจในการกู้เงินหรือค้ าประกันในนาม
ของรัฐบาลแต่ผู้เดียว หน่วยงานของรัฐนอกจากกระทรวงการคลังจะกู้เงินหรือค้ าประกันมิได้ เว้นแต่มีกฎหมายให้
อ านาจไว้เป็นการเฉพาะ และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ก็ไม่ได้ให้อ านาจมหาวิทยาลัยใน
การกู้เงินหรือค้ าประกันได้ มหาวิทยาลัยจึงไม่อาจที่จะขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบหรือค้ า
ประกันการช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวได้ การท าสัญญากู้เงินดังกล่าวจึงเป็นการกระท าที่เกินอ านาจหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยและไม่ผูกพันมหาวิทยาลัย แม้ว่าสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยกู้เงินจาก
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เพ่ือผ่อนช าระค่าก่อสร้างหอพักของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตาม 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๗  รายงานการตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก  
 ไตรมาสที่ 4 
 รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 ในระหว่าง
ปีงบประมาณ กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งต้องด าเนินการตามความประสงค์ของแหล่ง
ทุน สภามหาวิทยาลัยมอบอ านาจให้อธิการบดีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ิมเติม ส าหรับโครงการดังกล่าว 
และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส ซึ่งในไตรมาสที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก จ านวน 15 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 10,078,404 บาท (สิบล้านเจ็ดหมื่นแปดพันสี่ร้อยสี่บาทถ้วน) โดยเป็นเงินสนับสนุนการวิจัย 
จ านวน 3,494,604 บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสี่บาทถ้วน) เงินสนับสนุนการบริการวิชาการ จ านวน 
5,474,600บาท (ห้าล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)  และเงินบริจาคหรือเงินทุนการศึกษา จ านวน 
1,109,200 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) สรุปได้ดังนี้ 
 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/ 
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง
โครงการ 

ต้ังแผนฯ เพ่ิมเติม 
ปีงบประมาณ 

2561 ไตรมาสที่ 4 
1. เงิน
สนับสนุนการ
วิจัย 

1.1 คณะ
วิทยาศาสตร ์

1) โครงการสกัดอินนูลินท่ีมี
ความบรสิุทธ์ิสูงจากแก่น
ตะวันเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรม
อาหาร  

มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

712,500 37,500 

2) โครงการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติและ
การตลาดของผลิตภณัฑ์
หมอนขิดยางพารา (ภายใต้
โครงการ Innovation 
Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
สุรนาร ี

600,000 180,000 



๑๗ 
 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/ 
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง
โครงการ 

ต้ังแผนฯ เพ่ิมเติม 
ปีงบประมาณ 

2561 ไตรมาสที่ 4 
ฐานนวัตกรรมของประเทศ
ตามนโยบาย 4.0)  
3) โครงการพัฒนาระบบ
การประมวลผลภาพดิจิทลั
ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ
เพื่อการเกษตร  

เครือข่ายอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

215,000 65,000 

รวม 282,500 
1.2 คณะ
วิศวกรรม- 
ศาสตร ์

1) โครงการพัฒนา
กระบวนการเชิงค านวณ
ส าหรับคาดการณ์การคลอด
ก่อนก าหนดโดยใช้ข้อมูล
กล้ามเนื้อไฟฟ้าของมดลูก 

ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

931,000 431,000 

รวม 431,000 
1.3 คณะ
เกษตรศาสตร ์

1) โครงการพัฒนาสายพันธ์ุ
พริก Capsicum 
chinesnse และ 
Capsicum frutescense 
สายพันธ์ุใหม่ให้มลีักษณะตัว
ผู้เป็นหมันแบบ Genic 
male sterility โดยการผสม
ข้ามชนิด 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาต ิ

892,000 150,000 

2) โครงการจัดฝึกอบรมและ
ประชุมเรื่อง “Training 
and Final Workshop on 
PEER Project 3-100 : 
Building Mekong 
Genetic Biodiversity 
Network” 

องค์กรเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศของ
สหรัฐอเมริกา (United 
States Agency for 
International 
Development – 
USAID) 

15,120 
เหรียญสหรัฐ  

14,127.50 
 

3) โครงการประยุกต์ใช้
จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ควบคุม
ศัตรูพริกโดยชีววิธีในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) 

1,085,000 434,000 

4) โครงการ Poverty 
dynamics and 
sustainable 

Institute of 
Development and 
Agricultural 

1,353,176 1,353,176 



๑๘ 
 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/ 
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง
โครงการ 

ต้ังแผนฯ เพ่ิมเติม 
ปีงบประมาณ 

2561 ไตรมาสที่ 4 
development : A long-
term panel project in 
Thailand and Vietnam, 
2016-2024 

Economics, Leibniz 
University Hannover, 
Germany 

5) โครงการฟอร์มแผ่นฟลิ์ม
ของแป้งข้าวเก่า (Film 
formation of aged rice 
flours 

ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) 

250,000 10,000 

รวม 1,961,304 
 1.4 วิทยาลัย

แพทยศาสตร์
และการ
สาธารณสุข 

1) โครงการประเมินผลการ
ด าเนินงานของการ
ขับเคลื่อนเขตสุขภาพท่ี 10 

สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) 

754,160 198,800 

รวม 198,800 
1.5 คณะ
เภสัชศาสตร ์

1) โครงการจัดท ามาตรฐาน
ยาแผนไทย : ต ารับยาเทพ
จิตร (ยาผง)  

กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก 

621,000 621,000 

รวม 621,000 
รวม 3,494,604 
2. เงิน
สนับสนุนการ
บริการ
วิชาการ 

2.1 คณะศลิป
ประยุกต์และ
สถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

1) โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมข้าวหอมมะลิอินทรีย์
และข้าวหอมมะลสิิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) สู่สากลครบ
วงจร กิจกรรมพัฒนา
เกษตรกรคนรุ่นใหม่ใหเ้ป็น 
“Organic Young Smart 
Farmer” 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด
ศรีสะเกษ 

5,174,600 5,174,600 

2) โครงการยกระดับผา้ทอ
อีสานสูส่ากล 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระ
เกียรตสิมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ 
จังหวัดศรีสะเกษ 

300,000 300,000 

รวม 5,474,600 
 
รวม 

 
5,474,600 

 
 
 



๑๙ 
 

ประเภท
รายรับ 

คณะ/ 
หน่วยงาน 

ชื่อโครงการ ผู้ให้ทุน งบประมาณทั้ง
โครงการ 

ต้ังแผนฯ เพ่ิมเติม 
ปีงบประมาณ 

2561 ไตรมาสที่ 4 
3. เงิน
บริจาค/
ทุนการศึกษา 

3.1 คณะศลิป
ศาสตร ์

1) โครงการเงินสนับสนุน
ทุนการศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอก 

รศ.อรณุี วิริยะจิตรา - 3,200 
ผศ.จันทิมา อังคพณิชกิจ - 50,000 

รวม - 53,200 
3.2 คณะ
วิทยาศาสตร ์

1) โครงการส่งเสริมการผลิต
ครูที่มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (สควค.)  

สถาบันส่งเสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.)  

- 1,056,000 

รวม - 1,056,000 
รวม 1,109,200 
รวมท้ังสิ้น 10,078,404 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรณีได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ไตรมาสที่ 4  
 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๘  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
  ในรอบเดือนที่ผ่านมา 

    รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร 
โดยท าการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน 
และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสาร
แนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการ
สื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานและชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งใน
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยต่อไป 

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

มติที่ประชุม         รับทราบ    
          ระเบียบวาระท่ี  ๒... 



๒๐ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๐  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๔  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
 ๓.๑  รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทางด้านการเงิน-การบัญชี  
      ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
                                  ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เลขานุการคณะท างานเพ่ือจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศส าหรับการรายงานสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา สืบเนื่องจากมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติมอบหมาย
ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะข้อมูลสารสนเทศทางด้านสถานะทางการเงิน -การบัญชี ด้านบุคลากร และด้านนักศึกษา เพ่ือใช้
ประกอบการตัดสินใจของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านสารสนเทศทางการเงิน-การบัญชี ด้านบริหารบุคคล และด้าน
การผลิตบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และรายงาน ต่อ 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๓. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

 ทั้งนี้ คณะท างานได้พิจารณาขอบเขต วัตถุประสงค์ และวิธีการด าเนินงาน โดยครอบคลุมประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

๑. ศึกษารวบรวมข้อมูล สถิติ และผลการด าเนินงานจาก ๕ ปีในอดีต เพ่ือหาสาเหตุ ปัจจัย 
แนวโน้มของสถานการณ์ที่มหาวิทยาลัยก าลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และคาดว่าจะต้องเผชิญใน
อีก ๕ ปีข้างหน้า 

๒. ศึกษา พิจารณา วิเคราะห์ ประเมิน เปรียบเทียบ และท าความเข้าใจประเด็นปัญหา แนวทาง 
ระบบ ระเบียบ วิธีการ การปรับปรุงแก้ไข เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

 ในการนี้ จึงขอเรียนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย 

๑. ข้อมูลด้านการเงิน-การบัญชี (งบก าไรขาดทุนจากการด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
- ๒๕๖๑  ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 สรุปยอดเงินสะสม คณะ/ส านัก/วิทยาลัย  
 สรุปผลการด าเนินงาน คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 

 
           ๒. ข้อมูล… 



๒๑ 
 

๒. ข้อมูลด้านบุคลากร 
 จ านวนและค่าใช้จ่ายบุคลากร แยกตามคณะ/หน่วยงาน/สถานะภาพ     

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
 การวิเคราะห์อัตราก าลังสายวิชาการต่อสายสนับสนุน 
 การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร เปรียบเทียบกับประมาณการรายรับและ

รายจ่าย เงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
๓. ข้อมูลด้านนักศึกษา โดยก าหนดการประมาณการข้อมูลเป็น ๒ กรณี คือ กรณีท่ีดีที่สุด      

(Best case) และ กรณีท่ีแย่ที่สุด (Worst case)  
 ประมาณการจ านวนนักศึกษาในแต่ละคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 
 ประมาณการรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

 

สรุปรายงานข้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานระดับคณะ  (ดังเอกสารแนบ ๑)  
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
รายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  ๑. จากการศึกษาข้อมูลย้อนหลังและไปข้างหน้า ๔ ปี พบว่าคณะที่มีแนวโน้มรายได้จะไม่เพียงพอต่อ
รายจ่ายในอีก ๓ ปีข้างหน้า คือ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนคณะศิลป-
ประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีหนี้ค้างช าระจ านวนมาก  ดังนั้น คณะท างานควรด าเนินการศึกษาข้อมูลเชิงลึกใน
แต่ละคณะ เพ่ือหาสาเหตุดังกล่าวและพิจารณาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับคณะต่างๆ 
  ๒. คณะต่างๆ ควรมีการศึกษาข้อมูลต่างๆ ในระดับหลักสูตรและจัดท าแผนแก้ไขปัญหาโดยใช้
หลักการ ๓ ข้อ คือ ๑) หารายได้จากการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาและท าให้นักศึกษาคงอยู่ในระบบจนส าเร็จการศึกษา  
๒) หารายได้จากการด าเนินการอ่ืน เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ และการฝึกอบรมระยะสั้น เป็นต้น                  
๓) ลดรายจ่ายด้านบุคลากรโดยมีการจัดท าแผนการลดรายจ่ายด้านบุคลากรที่ชัดเจน  และอาจจะมีการพิจารณา
ด าเนินการแบบต่างประเทศ คือ อาจารย์จะได้เงินเดือนเพียง ๑๐ เดือน และอีก ๒ เดือน ต้องหาจากรายได้อย่างอ่ืน 
เป็นต้น  และควรมีการจัดท าระบบสัญญาจ้างแบบหลากหลาย 
  ๓. คณะต่างๆ ต้องท าการวิเคราะห์เรื่องรายจ่ายบุคลากรย้อนหลังและไปข้างหน้า ๕ ปี 
  ๔. ทุกคณะควรมีการศึกษารายรับและรายจ่ายในระดับหลักสูตร  ๒ รูปแบบ คือ ๑) รายได้ที่ได้จาก
จ านวนนักศึกษาได้ตามแผนสูงสุด (Best case)  ๒) รายได้ที่ได้จากจ านวนนักศึกษาต่ าสุดที่รับได้ย้อนหลัง ๓ ปี              
(Worst case)  แล้วจัดท าแผนการแก้ไขส่งให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 
  ๕.  คณะที่ มี แนวโน้นอยู่ ในสภาวะมีความเสี่ ย งด้ านการเงิน  ซึ่ งอาจมีปัญหาต่อไป คือ                                         
คณะเกษตรศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ ควรมีการร่วมจัดท าข้อมูลเชิงลึกร่วมกับคณะท างานเพ่ือจัดท าแผนแก้ไข
ปัญหาเช่นกัน 
  ๖. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดแบ่งประเภทของคณะออกเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) คณะที่อยู่ในสภาวะ
วิกฤตด้านการเงิน  ๒) คณะที่อยู่ในสภาวะมีความเสี่ยงด้านการเงิน  และ ๓) คณะที่สามารถด าเนินการได้ตามปกติ  
เพ่ือศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
 
 

                  มติที่ประชุม...   



๒๒ 
 

 มติที่ประชุม   ม อ บ ค ณ ะ ท า ง า น ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เ ชิ ง ลึ ก ด้ า น ต่ า ง ๆ  ร่ ว ม กั บ                            
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะนิติศาสตร์                                   
คณะเกษตรศาสตร์  และคณะวิศวกรรมศาสตร์  และน าเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ 
ต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  ส่วนคณะอื่นๆ ให้จัดท าแผนรายได้และรายจ่ายล่วงหน้า ๕ ปี เพื่อเป็นข้อมูลเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป  และมอบมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
         ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน         
      ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

    ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  
    (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับ
จัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติเงินประจ างวดตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามกรอบงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร ดังกล่าว  
 มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

                  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน : จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙๐๗,๑๔๑,๐๓๔.๔๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๙ ต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวม
ที่รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๐.๓๑ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๙๖) โดยแยกงบรายจ่าย ดังนี้ 

 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่รัฐบาล
ก าหนด 

ก.  รายจ่าย
ประจ า 

๗๓๐,๙๔๘,๕๐๐.๐๐ ๗๓๙,๕๐๗,๔๙๑.๐๐ ๗๒๘,๙๙๑,๙๙๖.๘๗ ๑๐,๕๑๕,๔๙๔.๑๓ ๙๘.๕๗ ๙๘.๓๖ 

งบบุคลากร ๒๔๔,๔๑๓,๓๐๐.๐๐ ๒๔๕,๒๑๓,๗๒๐.๙๓ ๒๔๕,๒๑๓,๗๒๐.๙๓ -  ๑๐๐.๐๐  
งบด าเนินงาน ๗๘,๖๖๓,๕๐๐.๐๐ ๘๖,๔๒๒,๐๗๐.๐๗ ๗๕,๙๐๖,๕๗๕.๙๔ ๑๐,๕๑๕,๔๙๔.๑๓ ๘๗.๘๓   
งบเงินอุดหนุน ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐.๐๐ ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐.๐๐ ๓๖๐,๘๙๘,๒๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐  
งบรายจ่ายอื่น ๔๖,๙๗๓,๕๐๐.๐๐ ๔๖,๙๗๓,๕๐๐.๐๐ ๔๖,๙๗๓,๕๐๐.๐๐ - ๑๐๐.๐๐  

ข. รายจ่าย
ลงทุน 

๒๑๖,๙๕๖,๓๐๐.๐๐ ๒๐๘,๓๙๗,๓๐๙.๐๐ ๑๗๘,๑๔๙,๐๓๗.๖๐ ๓๐,๒๔๘,๒๗๑.๔๐ ๘๕.๔๘ ๘๘.๐๐ 

รวม ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐.๐๐ ๙๔๗,๙๐๔,๘๐๐.๐๐ ๙๐๗,๑๔๑,๐๓๔.๔๗ ๔๐,๗๖๓,๗๖๕.๕๓ ๙๕.๖๙ ๙๖.๐๐ 

๑. รายจ่าย... 



๒๓ 
 

๑. รายจ่ายประจ า งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน ๗๓๙,๕๐๗,๔๙๑ บาท เบิกจ่าย 
๗๒๘,๙๙๑,๙๙๖.๘๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๕๗ เกินเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๐.๒๑ (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ ๙๘.๓๖) คงเหลืองบด าเนินงาน คืนคลังแผ่นดิน ๑๐,๕๑๕,๔๙๔.๑๓ บาท ดังนี้ 

๑.๑ โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข จ านวน ๓๕.๔๐ บาท (วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข) 

    ๑.๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน ๐.๘๐ บาท (ส่วนกลาง) 
    ๑.๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน ๗.๐๔ บาท (ส่วนกลาง) 
    ๑.๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน ๐.๔๐ บาท (ส่วนกลาง) 

 ๑.๕ โครงการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
จ านวน ๑๐,๕๑๕,๔๕๐.๔๙ บาท (ส่วนกลาง) ซึ่งมีผลมาจากการโอนย้ายของข้าราชการ จ านวน ๕,๒๖๙,๗๓๐ บาท 
ค่าจ้างชั่วคราว ๒,๙๐๙,๒๓๔.๐๘ บาท ค่าจ้างประจ า ๗๓๑,๔๒๐ บาท ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือน
เต็มขั้น ๔๔๘,๘๐๐ บาท ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจ าต าแหน่ง จ านวน ๓๐๔,๘๐๐ บาท 
ค่าตอบแทนส าหรับก าลังคนด้านสาธารณสุข ๑๖๒,๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ (ค่าตอบแทน
อาจารย์สาขาขาดแคลน) ๖๒๐,๐๘๑.๗๕ บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๖๙,๓๘๔.๖๖ บาท 

๒. รายจ่ายลงทุน งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จ านวน ๒๐๘,๓๙๗,๓๐๙ บาท เบิกจ่าย 
๑๗๘,๑๔๙,๐๓๗.๖๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๘ ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๒.๕๒ (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๘๘) คงเหลือ ๓๐,๒๔๘,๒๗๑.๔๐ บาท โดยคืนคลังแผ่นดิน ๒,๘๘๓,๐๐๑.๔๐ และกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๗,๓๖๕,๒๗๐ บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

                           ๒.๑ คงเหลือคืนคลังแผ่นดิน จ านวน ๒,๘๘๓,๐๐๑.๔๐ บาท ดังนี้ 
 

ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. โครงการโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร
และระบบมาตรฐานการวิจัย 

๑,๐๐๐ ศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 

๒. โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข ๐.๗๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๐.๗๐ คณะรัฐศาสตร์ 
๔. โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๒,๘๗๘,๐๐๐ คณะวิทยาศาสตร์ 

๕. โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ๔,๐๐๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 

                           ๒.๒ เงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี จ านวน ๕ รายการ วงเงิน ๒๗,๓๖๕,๒๗๐ บาท ดังนี้ 
 

ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 
๑. ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา 
(สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๔,๐๙๗,๕๐๐ ส่วนกลาง 

๒. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการรวม  (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๒) 

๔,๙๘๖,๐๐๐ ส่วนกลาง 

๓. ปรับปรุงอาคารส านักงานอธิการบดี (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑) 

๑,๗๗๗,๗๗๘ ส่วนกลาง 



๒๔ 
 

ผลผลิต/โครงการ วงเงิน (บาท) หน่วยงานรับผิดชอบ 
๔. ระบบบริการนักศึกษาแบบ  One Stop Service ๑ ชุด 
(สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๒) 

๖๖๕,๐๐๐ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย 

๕. อาคารต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน
พลังงาน (สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) 

๑๕,๘๓๘,๙๙๒ คณะวิทยาศาสตร์ 

 

ดังนั้น ยอดคงเหลือที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวนทั้งสิ้น 
๔๐,๗๖๓,๗๖๕.๕๓ บาท (คืนคลังแผ่นดิน จ านวน ๑๓,๓๙๘,๔๙๕.๕๓ บาท และเงินกันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี 
จ านวน ๒๗,๓๖๕,๒๗๐ บาท) 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔                       
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  

      
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบกองแผนงานเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนที่กัน

เหลื่อมปีให้แล้วเสร็จต่อไป 
  

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
                     เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าอาคารเรียนรวม ๓ 

              รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามบันทึกข้อความที่ ศธ ๐๕๒๙.๔/๔๐๖๙  ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ กองบริการการศึกษา 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าอาคารเรียนรวม เนื่องจากตามที่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้อนุญาตให้คณะรัฐศาสตร์ใช้พ้ืนที่บริเวณชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๓ เป็นที่ตั้งส านักงานคณะ                      
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา คณะรัฐศาสตร์ได้ใช้อาคารดังกล่าวเป็นห้องส านักงานเลขานุการ ห้องพักอาจารย์ ห้อง
สโมสรคณะรัฐศาสตร์ และห้องประชุมประจ าคณะ พร้อมใช้เป็นอาคารเรียนของคณะรัฐศาสตร์ และได้ท าการย้ายไป
ปฏิบัติงาน ณ อาคารปฏิบัติการรวมทางสังคมศาสตร์ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ นั้น คณะรัฐศาสตร์ จึงส่งมอบ
อาคารเรียนรวม ๓ คืนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการบริหารจัดการพ้ืนที่ นั้น  

 กองบริการการศึกษา จึงได้ด าเนินการส ารวจสภาพความพร้อมของครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนของอาคาร
เรียนรวมทุกหลัง พบว่า อาคารเรียนรวม ๓ และ ๔ มีครุภัณฑ์เก้าอ้ีเลคเชอร์ที่ช ารุดเสียหายไม่พร้อมให้บริการได้ 
จ านวน ๓๐๕ ชุด รายละเอียดจ าแนกตามอาคาร ดังนี้ 
 

อาคารเรียน 
จ านวนเก้าอ้ีที่ช ารุดเสียหายและต้องจัดหาเพ่ิมเติม 

ขนาด ๓ ที่นั่ง ขนาด ๔ ที่นั่ง 

อาคารเรียนรวม ๓ ๘๔ ชุด ๑๒๕ ชุด 

อาคารเรียนรวม ๔ ๙๖ ชุด - 

รวม ๑๘๐ ชุด ๑๒๕ ชุด 

              ดังนั้น… 



๒๕ 
 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการจัดเตรียมห้องเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และทันต่อการเปิดภาค
การศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขออนุมัติงบประมาณ สนับสนุนในการด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ า
อาคารเรียนรวม เป็นจ านวนเงิน ๒,๕๐๗,๕๑๒ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยมีเหตุผล
ความจ าเป็นประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๑. รายการซื้อครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/
หน่วย 

ราคารวม เหตุผลความจ าเป็น 

๑. เก้าอี้เลคเชอร์ ชุด ๓ ที่น่ัง 
 

๘๔ ชุด ๑๑,๐๐๐ ๙๒๔,๐๐๐ - มีสภาพทรดุโทรม แผ่นรองเขียนสกปรกหลุด
ร่อน และช ารดุ จ านวน ๒ ห้อง ได้แก่ ห้อง 
๓๓๐๓ ความจุ ๒๕๐ ที่น่ัง และหอ้ง ๓๓๐๔ 
ความจุ ๕๐๐ ที่น่ัง  ในการจัดวางเก้าอ้ีต้องใช้
เก้าอี้เลคเชอร์ ชุด ๓ และ ๔ ที่น่ัง ผสมผสาน
กันเพ่ือให้ช่องทางเดินเข้า-ออก ได้สะดวกและ
ความเหมาะต่อการใช้งาน 
- ราคาต่อหน่วย เป็นราคาที่ได้จากการสอบ
ทานร้านค้า จ านวน ๒ รา้นค้าขึ้นไป และเป็น
ครุภณัฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านัก
งบประมาณ 

๒. เก้าอี้เลคเชอร์ ชุด ๔ ทีน่ั่ง 
 

๘๖ ชุด ๑๓,๐๐๐ ๑,๑๑๘,๐๐๐ - มีสภาพทรดุโทรม แผ่นรองเขียนสกปรกหลุด
ร่อน และช ารดุ จ านวน ๒ ห้อง ได้แก่ ห้อง 
๓๓๐๓ ความจุ ๒๕๐  ที่น่ัง และหอ้ง ๓๓๐๔ 
ความจุ ๕๐๐ ที่น่ัง ในการจัดวางเก้าอ้ีต้องใช้
เก้าอี้เลคเชอร์ ชุด ๓ และ ๔ ที่น่ัง ผสมผสาน
กันเพ่ือให้ช่องทางเดินเข้า-ออก ได้สะดวกและ
ความเหมาะต่อการใช้งาน 
- ราคาต่อหน่วย เป็นราคาที่ได้จากการสอบ
ทานร้านค้า จ านวน ๒ รา้นค้าขึ้นไป และเป็น
ครุภณัฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านัก
งบประมาณ 

๓. ชุดเครื่องเสยีง 
 

๑๐ ชุด ๙,๙๙๐ ๙๙,๙๐๐ - มีสภาพเก่า เสียงไม่ชัดเจน จ านวน ๔ ห้องซึ่ง
เป็นห้องขนาดกลางและห้องขนาดใหญ่ ได้แก ่
ห้อง ๓๒๐๓, ๓๒๐๕, ๓๓๐๓ และ ๓๓๐๔  



๒๖ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคา/
หน่วย 

ราคารวม เหตุผลความจ าเป็น 

- ห้องเรียนที่ปรับปรุงใหม่ จ านวน ๖ ห้อง 
ได้แก่ ห้อง ๓๑๐๑, ๓๑๐๒, ๓๑๐๓, ๓๑๐๔, 
๓๑๐๕ และ ๓๑๐๖ 
- ราคาต่อหน่วยเป็นราคาที่ได้จากการสอบ
ทานร้านค้า จ านวน ๒ ร้านค้าขึ้นไป และเป็น
ครุภัณฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของส านัก
งบประมาณ 

๔. เครื่องคอมพิวเตอร์ประจ า
โต๊ะอาจารยผ์ู้สอนเพื่อใช้
ส าหรับการเรียนการสอน  

๕ เครื่อง ๑๕,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ - ทางคณะรัฐศาสตร์น ากลับไปใช้งาน ท าให้ไม่  
มีเครื่องคอมพิวเตอร์ ไว้ใช้งานน ามาติดตั้ง
ห้องเรียน ช้ัน ๑ 
(ห้อง๓๑๐๑, ๓๑๐๒, ๓๑๐๓, ๓๑๐๔ และ
๓๑๐๕) 
- ราคาต่อหน่วยครุภัณฑ์เป็นไปตามเกณฑ์
ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

๕. เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ ขนาด 

๓,๖๐๐ ANSI Lumens 

๔ เครื่อง ๒๘,๒๔๘ ๑๑๒,๙๙๒ - น ามาติดตั้งห้องที่ปรับปรุงขึ้นใหม่ ช้ัน ๑ 
จ านวน ๓ เครื่อง (ห้อง ๓๑๐๑,๓๑๐๓และ 
๓๑๐๔) 
- น ามาทดแทนโทรทัศน์ท่ีช ารุด (ห้อง๓๒๐๕) 
จ านวน ๑ เครื่อง บริเวณกลางห้อง เพื่อให้
นักศึกษาท่ีนั่งด้านหลังมองเห็น เนือ่งจากเป็น
ห้องยาวและมเีพดานต่ า 
- ราคาต่อหน่วยครุภณัฑ์เป็นไปตามบัญชีราคา
มาตรฐานครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ ของส านักงบประมาณ 

๖. เครื่องฉายภาพ
โปรเจคเตอร์ ขนาด 

๕,๕๐๐ ANSI Lumens 

๒ เครื่อง ๘๘,๘๑๐ ๑๗๗,๖๒๐ - น ามาทดแทนห้องเรียนขนาดใหญ่ที่มีความจุ 
๒๕๐ และ ๕๐๐ ที่น่ัง (ห้อง ๓๓๐๓ และ 
๓๓๐๔ ) บรเิวณช้ัน ๓ ซึ่งเสื่อมสภาพ ภาพไม่

ชัดเจน มีขนาด Lumens ความสว่างของ

หลอดภาพเครื่องฉายไม่เหมาะสมกับห้องเรียน 
- เป็นครุภณัฑ์นอกบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภณัฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ของส านักงบประมาณ 

รวม ๒,๕๐๗,๕๑๒  
 



๒๗ 
 

ดังนั้น มหาวิทยาลัย จึงมีความจ าเป็นในการที่จะขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายของส านักงานอธิการบดี             
ให้กองบริการการศึกษา เพื่อด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าอาคารเรียนรวม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๗,๕๑๒ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบสองบาทถ้วน) โดยการขออนุมัติใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายซ่ึงเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๒) 
ข้อ ๓  เพ่ือด าเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าอาคารเรียนรวมดังกล่าวข้างต้น 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส านักงานอธิการบดีมีเงินเหลือจ่ายจากโครงการเงินส ารองจ่ายทั่วไป
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๓,๘๗๒,๘๗๓.๓๕ บาท (สามล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อย
เจ็ดสิบสามบาทสามสิบห้าสตางค์)  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในส่วนของส านักงานอธิการบดี เพ่ือด าเนินการจัดชื้อครุภัณฑ์ประจ าอาคารเรียนรวม ๓ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๐๗,๕๑๒ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดพันห้าร้อยสิบสอง
บาทถ้วน)  
    

    มติที่ประชุม   อนุมัติ 
 

   ๔.๑.๑.๓  งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  
                                              พ.ศ. ๒๕61 

       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
กองคลัง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย  โดยหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2560  ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ                 
พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   
 สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์ ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน  2561 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 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 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 การน าเสนองบ
การเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ – ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 
- รายรับ – รายจ่าย (กระแสเงินสด) 
- วิเคราะห์งบการเงิน 
 

จึงเสนอ... 



๒๘ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ดังต่อไปนี้ 
  ๑. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 ส าหรับรอบระยะเวลา  
1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2560 ถึงวันที่  30 กันยายน 2561 
  ๒. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 (UBUFMIS) 
                     3. รายรับ – รายจ่าย (กระแสเงินสด) 
  4. การวิเคราะห์งบการเงิน 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าแผนงานโครงการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัย  

เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงและการบริหารจัดการเรื่องงบประมาณด าเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  และมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับ เรื่อง การบริหารจัดการ
ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และรวมทั้ งเงินฝากของมหาวิทยาลัย เป็นต้น เพ่ือให้การบริหาร
จัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยเกิดผลประโยชน์สูงสุด  และมีหน่วยงานผู้รับผิดชอบโดยตรง 

๒. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาด าเนินการจัดท าคู่มือเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเรื่อง 
การควบคุมและการบริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  
และเป็นไปตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑  ต่อไป 
  ๓. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับ  ระเบียบ  
และข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการเงินการคลังใหม ่ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
    ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

      ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
              ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  

                            ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
            รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๖๐ เห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับ คณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งปฏิทินการ
ด าเนินงานและคู่มือการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ นั้น 
 

                  เพ่ือเป็นการ… 



๒๙ 
 

 เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตามรวบรวม                  
วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส ๔                          
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อไป โดยผล           
การด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้   

๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน  
 ๑.๑ การรายงานผลการด าเนินงาน ระดับคณะ/หน่วยงาน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑) ก าหนดให้รายงานมายังกองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๑ หลังสิ้นไตรมาส และกองแผนงานได้ด าเนินการแจ้ง
เป็น                  ลายลักษณ์อักษรในการก ากับติดตาม จ านวน ๓ ครั้ง พบว่า มีคณะ/หน่วยงานที่รายงานผลการ
ด าเนินงานได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๑๒ หน่วยงาน จากทั้งสิ้น ๑๗ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๙           
คณะ/หน่วยงานที่รายงานผลการด าเนินงานล่าช้ากว่าระยะเวลาที่ก าหนด จ านวน ๔ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 
๒๓.๕๓ และหน่วยงานที่ยังไม่รายงานผลการด าเนินงาน จ านวน ๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘  คือ                 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 
 ๑.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกประเด็นความเสี่ยง จ านวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์               
คณะพยาบาลศาสตร์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนคณะ/หน่วยงานที่ยัง
ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครบทุกประเด็นความเสี่ยง จ านวน ๑๑ หน่วยงาน ได้แก่             
คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะรัฐศาสตร์ ส านักวิทยบริการ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และส านักงานอธิการบดี  

ปัญหาและอุปสรรค : การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน              
ส่งผลต่อการสรุปผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

แนวทางการก ากับติดตาม :  
๑. ให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการ

ปรับปรุงควบคุมภายใน และหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไข
มายังกองแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร  

๒. ส าหรับประเด็นความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ให้ด าเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือบรรจุใน 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  

๒. ระดับมหาวิทยาลัย  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
ระดับมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  มีประเด็นความเสี่ยง ๓ ประเด็นความเสี่ยง คือ                          
๑. ความเสี่ยงด้านการบริหารหลักสูตร  ๒. ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง ๓. ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                    

ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน 
๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร และความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของ
อาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั งไม่สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง 
รายละเอียดดังนี้ 

 

                    ๑. ประเด็น… 



๓๐ 
 

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน ๒  
ประเด็นความเสี่ยง ได้แก่  

๑. ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านการบริหารหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของหลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ท่ี สกอ. ก าหนด 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  

  ๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยงจาก ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
คิดเป็นร้อยละ ๘๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงานทั้งหมด และไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน จ านวน ๑                       
วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๒๐ รายละเอียดดังนี้ 

๑) ด าเนินการตามข้อ ๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา จากผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยสาเหตุที่ท าให้หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ 
ปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่                    
(๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ (๒) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท และ (๓) หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และด าเนินการ
ก าหนดกรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง
อาจารย์ประจ า และก าหนดกรอบเวลาในการติดตามประเมินผล 
    ๒) ด าเนินการตามข้อ ๒ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ในการ
ก าหนดกรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง
อาจารย์ประจ า และก าหนดกรอบเวลาในการติดตามประเมินผล  

๓) ไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อ ๓ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดประชุมชี้แจงสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและกรอบเวลาในการบริหารจัดการหลักสูตรและช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล 
ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย เนื่องจากมีการด าเนินงานในส่วนการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่               
จึงการปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานตามแนวทางการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่แทน 

๔) ด าเนินการตามข้อ ๔ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบเวลาที่
ก าหนดไว้ และส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบเวลา และส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ เสนอต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ 

๕) ด าเนินการตามข้อ ๕ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการน าผลการด าเนินงานและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการไปปรับปรุงการด าเนินงานโดยจัดท าแผนปฏิบัติการของส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว 

๒. ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น ๘๐ หลักสูตร แบ่งออกเป็นหลักสูตรที่
ประเมินตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์สภาวิชาชีพ  คือ สภาเภสัชกรรม ระบบ World 
Federation for Medical Education (WFME) และสภาการพยาบาล ตามล าดับและหลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. จ านวน ๗๗ หลักสูตร ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน ๗๗ หลักสูตร ได้แก่ ปริญญาตรี จ านวน ๔๔ หลักสูตร 
ปริญญาโท จ านวน ๒๒ หลักสูตร และปริญญาเอก จ านวน ๑๑ หลักสูตร 

 

                 การประเมิน… 



๓๑ 
 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร พิจารณาเกณฑ์การประเมินในองค์ประกอบที่ 
๑ การก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เนื่องจากผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” (คะแนนเป็น ศูนย์)  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๗๗ 
หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน จ านวนทั้งสิ้น ๗๗ หลักสูตร คิดเป็นร้อย
ละ ๑๐๐ ของหลักสูตรที่ประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. รายละเอียดดังนี้  

๑)  “ผ่าน” องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน จ านวน ๗๗ หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
หลักสูตรทั้งหมด (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ร้อยละ ๙๑.๗๖ และ ๙๖.๒๕ ตามล าดับ) โดย
หลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้ ระดับคุณภาพดี จ านวน ๕๖ หลักสูตร (ร้อยละ ๗๒.๗๒ ของหลักสูตรได้มาตรฐาน
ทั้งหมด) และ  ระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน ๒๑ หลักสูตร (ร้อยละ ๒๗.๒๗ ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด)   

๒) “ไม่ผ่าน” องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน จ านวน ๐ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๐ ของ
หลักสูตรทั้งหมด  

ผลการด าเนินงานด้านการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.  ก าหนด ย้อนหลัง ๒ ปี
การศึกษา (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) พบว่า มีการบริหารจัดการหลักสูตร สามารถด าเนินการได้ดีขึ้นและมีหลักสูตรที่ไม่ผ่าน
การประเมินประกันคุณภาพภายในลดลงทุกปี รายละเอียดดังนี้  

 

ปีการศึกษา 
หลักสูตร
ทั้งหมด 

หลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. 

หลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมิน
ประกันคุณภาพภายใน 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
๒๕๕๘ ๘๕ ๗๘ ๙๑.๗๖  ๗ ๘.๒๔  
๒๕๕๙ ๘๐ ๗๗ ๙๖.๒๕  ๓ ๓.๗๕  
๒๕๖๐ ๗๗ ๗๗ ๑๐๐.๐๐  ๐ ๐.๐๐  

 

ผลการประเมิน : สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  
 

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ประเด็นความ
เสี่ยง/ข้อความ

ระบุความ
รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

คณะวิชา และ
มหาวิทยาลัย
ไม่ได้รับการ

รับรองคุณภาพ 

มีโอกาสในการ
เกิดค่อนข้างสูง
หรือบ่อยๆ 

๕ ๔ ๒๐ สูง ๑ ๑ ๑ ต่ า 

 
 
 
 
 

             ปัญหา... 



๓๒ 
 

ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :  
๑. ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้ระบบ TQF ในการก ากับติดตามการบันทึก มคอ. ๓ – ๗             

ของแต่ละหลักสูตร และ ระบบ CHE Curriculum Online : CHECO ในการก ากับติดตามการบริหารหลักสูตรของหลักสูตร
ใหม่ หลักสูตรปรับปรุงใหม่ที่ปรับปรุงในปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป รวมทั้งหลักสูตรที่อยู่ระหว่างการด าเนินการรับทราบของ 
สกอ.  

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีจ านวน ๕ หลักสูตรที่ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร และมี
หลักสูตรที่ปรับตามเกณฑ์หลักสูตรพันธุ์ใหม่ และด าเนินการแจ้งเตือนหลักสูตรล่วงหน้า ๑ ปี เพ่ือให้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันรอบการปรับปรุง 

๓. ส าหรับคุณวุฒิอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ มีการพิจารณาคุณวุฒิของอาจารย์ก่อนการแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ : 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ควรจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานในการก ากับ

ติดตามการบริหารหลักสูตรของคณะ/วิทยาลัยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือให้หลักสูตรมีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ ต่อไป  

 

๒. ความเสี่ยงที่ ๓ : ความเสี่ยงด้านอาคารและสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุงอาคารสถานที่และการ
ใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ  

ค่าเป้าหมาย : ๕ ข้อ       
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยงจาก ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง               

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนิน รายละเอียดดังนี้  
๑. ด าเนินการตามข้อ ๑ ส ารวจอาคารสถานที่และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้อาคารและสถานที่ 

โดยด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานเชิงเทคนิคในการศึกษาระบบมาตรฐานของความปลอดภัยด้านอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย และได้มีการประชุมคณะท างานเชิงเทคนิคฯ เพ่ือหาแนวทาง/ข้อมูลของอาคารภายในมหาวิทยาลัยฯ 
เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ปีงบประมาณก่อนหน้า) และแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาประสิทธิภาพการใช้อาคาร
และสถานที่  

๒. ด าเนินการตามข้อ ๒ จัดท าข้อเสนอการปรับปรุงอาคารและสถานที่ตามรายการสิ่งก่อสร้าง 
ด าเนินการประชุมเพ่ือสรุปหาข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน และน าเสนอ
สรุปข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖ (ระยะ ๕ ปี) ของทุกคณะ/หน่วยงาน และ
รายการสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมมีมติในการพิจารณา
หลักเกณฑ์/หรือแนวทางในการปรับปรุงอาคารสถานที่ของแต่ละคณะ/หน่วยงาน ดังนี้  (๑) การเรียนการสอน  (๒) 
การให้บริการ (๓) การบริหารจัดการ และ (๔) การสัญจร 

๓. ด าเนินการตามข้อ ๓ ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท าแบบรูปและประเมินราคา
เพ่ือเสนอของบประมาณ และด าเนินการตามข้อ ๔ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส านักงานบริหารกายภาพฯ 
ประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือชี้แจงงบประมาณ รวมทั้งกรณีท่ีจะต้องมีการปรับ/ลดงบประมาณในการ 
 
             ด าเนิน... 



๓๓ 
 

ด าเนินการปรับปรุงอาคารและสถานที่ โดยส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท ารายละเอียดการก่อสร้าง 
ส าหรับรายการก่อสร้างที่ได้รับงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้  

     (๑) ส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงอาคารตามรายการ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยจัดท าแบบรูปและประมาณราคาตามกรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรโดยมีการ
ติดตามงานเป็นรายไตรมาส 

    (๒) ส านักงานบริหารกายภาพฯ ด าเนินการจัดท าข้อเสนอในการปรับปรุงอาคารตามรายการ
สิ่งก่อสร้างประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยการส่งค าของบประมาณสิ่งก่อสร้างตามรายการและกรอบวงเงินที่ได้รับ
จัดสรรส่งส านักงบประมาณฯ เพ่ือพิจารณารายการสิ่งก่อสร้าง 

๔. ด าเนินการตามข้อ ๕ ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามข้อเสนอการปรับปรุงอาคารและ
สถานที่ ตามข้อเสนอในการปรับปรุงอาคารตามรายการสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖                      
ของคณะ/ส านัก โดยพิจารณาจากงบประมาณและหลักเกณฑ์ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม 
๒๕๖๑ และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑   
  ผลการประเมิน :  สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และควรจัดวางระบบ
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การปรับปรุงและการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด 
  ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง                   
ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ :  
 

ประเด็นความ
เสี่ยง/ข้อความ

ระบุความ
รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

 - สูญเสีย
ทรัพย์สิน

มาก/> ๒.๕ 
แสนบาท-๑๐ 

ล้านบาท 

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ 

๔ ๔ ๑๖ สูง ๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

   

  ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี  
  ข้อเสนอแนะ :   
  ๑. สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และเพ่ือให้การปรับปรุงอาคารสถานที่
และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เห็นควรให้ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม            
จัดวางระบบการควบคุมภายในด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ โดยทบทวน
วิธีการจัดการความเสี่ยง และน ามาด าเนินการในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป   
  ๒. ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ควรส ารวจร่วมกับคณะ/หน่วยงาน และให้
ข้อเสนอแนะต่อคณะ/หน่วยงาน ในการปรับปรุงอาคาร เพ่ือน าไปสู่การก าหนดแผน/แนวทางการปรับปรุงอาคาร ๔ ปี  
 

                    และวางแผน… 



๓๔ 
 

และวางแผนการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร ทั้งระบบ เช่น ระบบไฟ ระบบอาคาร หลังคา ถนน เพ่ือความปลอดภัยใน
การใช้อาคาร และการจัดท า BOQ ประกอบการของบประมาณปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารของคณะ ให้สอดคล้องกับ
ข้อมูลการปรับปรุงอาคารของส านักงานบริหารกายภาพฯ   

๒. ประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้              
จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านรายได้ลดลง  

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง: ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ค่าเป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน 
ผลการด าเนินงาน : 
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยงจาก ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง              

คิดเป็นร้อยละ ๗๕ และอยู่ระหว่างด าเนินการ ๑ วิธีการจัดการความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ ๒๕ รายละเอียดดังนี้  
 ๑. ด าเนินการตามข้อ ๑ วิเคราะห์สภาพปัญหา และก าหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี้  

๑) สภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายที่ก าหนดเป็นค่าร้อยละของแผนกลยุทธ์
ทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ 
แต่สภามหาวิทยาลัยต้องการพิจารณาค่าเป้าหมายที่เป็นจ านวนเงิน เพ่ือที่จะได้มอบค่าเป้าหมายส าหรับทุก                 
คณะ/หน่วยงาน เพ่ือให้ผลการด าเนินงานในภาพรวมบรรลุเป้าหมาย จึงมีมติมอบรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ช่วยพิจารณาในการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย   

๒) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีมติมอบ
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยพิจารณาในการทบทวนค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทาง
การเงิน  และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย เพ่ือระดมความ
คิดเห็นจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นทั้งสองที่กล่าวข้างต้น พร้อมทั้งก าหนดค่าเป้าหมายส าหรับ
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

๒. ด าเนินการตามข้อ ๒ กองแผนงาน ร่วมกับคณะ/วิทยาลัยในการทบทวนตัวชี้วัดและผู้รับผิดชอบ
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

๑) กองแผนงานสรุปน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่  ๙/๒๕๖๑  
เมื่อวันอังคารที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  และเสนอต่อกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย    ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยใช้
ค่าเป้าหมายที่เป็นอัตราส่วนร้อยละในตัวชี้วัดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่             
๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และน าอัตราส่วนร้อยละดังกล่าวไปค านวณเป็นจ านวนเงินเพ่ือเป็นค่า
เป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด และให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะในการก าหนดค่าเป้าหมายของ
แต่ละคณะร่วมกับศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไปที่ 

๒) กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  

             โดยเชิญ… 



๓๕ 
 

โดยเชิญศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร และมีผู้เข้าร่วมคือ
อธิการบดี รองอธิการบดีทุกฝ่าย ผู้ช่วยอธิการบดีทุกฝ่าย คณบดีทุกคณะ และผู้อ านวยการส านักทุกส านัก เพ่ือระดม
ความคิดเห็นในการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย และก าหนดให้คณะ/วิทยาลัย/
ส านัก/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส ๓         
เพ่ือรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติงาน โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก และจากนั้นจึงมอบค่าเป้าหมายส าหรับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือด าเนินงานให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายในแต่
ละตัวชี้วัดต่อไป 

๓. ด าเนินการตามข้อ ๓ คณะ/วิทยาลัย ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และกองแผนงาน 
ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ในด้านการเพ่ิมรายได้ การลด
รายจ่ายและการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๑ – ๔ ดังนี้  

๑) รายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๑ และ ๒ (ตัวชี้วัดเดิม พ.ศ. ๒๕๖๐)  
๒) รายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส ๓ และ ๔ (ตัวชี้วัดใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑) 

๔.  อยู่ระหว่างด าเนินการตามข้อ ๔ คณะ/วิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย และกองแผนงาน น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย               
โดยคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ณ สิ้นไตรมาส ๔ และกองแผนงาน
รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
งบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑  ที่ประชุมมีมติมอบคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ร่วมกับกองคลัง 
ตรวจสอบข้อมูลรายรับและรายจ่าย และปรับปรุง/ทบทวนข้อมูลที่ถูกต้องมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๒ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑  จากนั้นกองแผนงานน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  และที่ประชุมเลื่อนการน าเสนอ และให้น าเสนอในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๑  (วาระพิเศษ) วันที่ ๑๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และเสนอต่อที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑ ในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ต่อไป  

ผลการประเมิน : ร้อยละเฉลี่ยการบรรลุเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ร้อยละ ๓๓.๓๓                  
ท าให้ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  
 

ประเด็นความ
เสี่ยง/ข้อความ

ระบุความ
รุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ระดับ
ความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความ
เสี่ยง 

ส่งผลต่อการ
บรรลุเป้าหมาย
และวิสัยทัศน์

ของ
มหาวิทยาลัยที่

ก าหนดไว้ 

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูงหรือ

บ่อยๆ 

๔ ๔ ๑๖ สูง  ๔ ๔ ๑๖ สูง 

 

 

              ปัญหา... 



๓๖ 
 

ปัญหา/อุปสรรค : ข้อมูลในการรายงานผลมีความคลาดเคลื่อนระหว่างคณะ/หน่วยงาน และ
ส่วนกลาง เนื่องจากหลักการในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผลการด าเนินงานไม่ตรงกัน  

แนวทางแก้ไข :  จัดท าค าอธิบายตัวชี้วัดในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อรายงานผล และสร้างความเข้าใจใน
การจัดเก็บข้อมูลของคณะ/หน่วยงาน และส่วนกลาง เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกันและไม่คลาดเคลื่อน  

ข้อเสนอแนะ :   
๑. เห็นควรให้กองแผนงาน ทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่ง ชี้และ                     

ค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
พิจารณาบรรจุในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  

๒. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง เนื่องจาก
งบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ดังนั้น เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน  และสามารถบริหารจัดการเงินและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มหาวิทยาลัยควรเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้จากแหล่งอ่ืน เพ่ือลดการพึ่งพารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา   

๓. พิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านงบประมาณแผ่นดินอาจถูกปรับลดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ 
หรือก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ  ซึ่งส่งผลต่องบประมาณแผ่นดินของ
มหาวิทยาลัย  

๔. ในการก าหนดตัวบ่งชี้ความเสี่ยงและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยงและการ
ก าหนดตัวบ่งชี้ ควรก าหนดตัวบ่งชี้ที่เห็นพัฒนาการได้ และเพ่ิมค่าเป้าหมายในปีถัดไป  เช่น รายได้เพ่ิมขึ้น การลด
ค่าใช้จ่ายการลดการน าเงินคงเหลือสะสมมาตั้งแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณด้านบุคลากรลดลง หรือ
สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนานักศึกษา รายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อ
เทียบกับรายได้ทั้งหมด เป็นต้น  

ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา 
 ในประเด็นความเสี่ยง ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั้น กองแผนงานได้
ด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบหลัก พิจารณาทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย  
ที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับ และก าหนดเป็น 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมายต่อไป  

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน :  
๑. การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ไม่ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
๒. รูปแบบการรายงานผลการด า เนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย  ที่ก าหนดให้ผู้ รับผิดชอบร่วม                                

(คณะ/หน่วยงาน) รายงานผลการด าเนินงานมายังผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงภายในสัปดาห์ที่ ๔ 
ก่อนสิ้นไตรมาส และให้ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยง รายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน 
ภายใน ๕ วันท าการภายหลังสิ้นไตรมาส ซึ่งท าให้เกิดความซ้ าซ้อนและความยุ่งยากในการด าเนินงานของ                         
คณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานได้รับข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน  

แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
๑. ควรจัดให้มีการประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยง
และการปรับปรุงควบคุมภายในทุกปี 

 
                 ๒. ควรจัด… 



๓๗ 
 

๒. ควรจัดประชุมถ่ายทอดตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

๓. ควรจัดให้มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔                        
(ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

    ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  
           ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
           ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  
         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
เห็นชอบแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๑ และให้มหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ/หน่วยงาน และกองแผนงานได้แจ้งเวียนแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ปฏิทินการด าเนินงานและคู่มือการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานฯ นั้น 

เพ่ือเป็นการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  กองแผนงานจึงได้ด าเนินการติดตามรวบรวม 
วิเคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                      
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) น าเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
ต่อไป โดยมีผลการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้   

๓. ระดับคณะ/หน่วยงาน  
ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถจัดการความ
เสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทุกประเด็นความเสี่ยง จ านวน ๖ หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์                
คณะนิติศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์  ส่วนคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ครบทุกประเด็นความ
เสี่ยง  จ านวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์                  
คณะบริหารศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี และโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ปัญหาและอุปสรรค : การจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงาน              
ส่งผลต่อการสรุปผลการด าเนินงานที่ครบถ้วนสมบูรณ์  

แนวทางการก ากับติดตาม :  
 
                  ๑. ให้คณะ… 



๓๘ 
 

๑. ให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการเป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน และหากไม่สามารถด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ให้ระบุปัญหาและแนวทางการแก้ไข
มายังกองแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร  

๒. ส าหรับประเด็นความเสี่ยงของคณะ/หน่วยงานที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ให้ด าเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย เพ่ือบรรจุใน 
(ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  

๔. ระดับมหาวิทยาลัย  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)  ประกอบด้วย ประเด็นความเสี่ยง 
จ านวน ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านจ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด และ ความเสี่ยงด้านผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  

ผลการด าเนินงาน พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับความ
เสี่ยงได้ จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านจ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด และยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ                    
ความเสี่ยงด้านผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด รายละเอียดดังนี้ 

๑. ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน ๑  
ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านจ านวนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผนที่ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวนผู้เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาเทียบกับแผนการรับนักศึกษา
ใหม่  

ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๓๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๔ วิธีการจัดการความเสี่ยง            

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 
๑) ด าเนินการตามข้อ ๑ ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย ในการพัฒนา

มาตรการ แนวทางในการควบคุม ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาที่ก าหนด โดยมีการ
จัดกิจกรรมและโครงการประชุมสัมมนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และมีการ
จัดโครงการอบรมเพ่ือสนับสนุนทักษะการท าวิจัย เรื่อง การสร้างทักษะการท าวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี 
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าอบรมจ านวน ๗๖ คน ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ ๔.๐๐ 
(ดีมาก) 

๒) ด าเนินการตามข้อ ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยระบบฐานข้อมูลของนักศึกษา 
อาจารย์ที่ปรึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาในระบบ reg. ซึ่งท าให้นักศึกษา/คณะ/อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถสืบค้นข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์ (www.reg.ubu.ac.th)  และ มีการรวบรวมข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาในที่ปรึกษาเพ่ือ
ส่งเสริมสนับสนุนการท างาน          

๓) ด าเนินการตามข้อ ๓ ประชาสัมพันธ์รูปแบบใหม่ แบบมุ่งเป้า โดยใช้สื่อทางเทคโนโลยี โดยเน้น
ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จ โดยส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะการ 

         ด าเนินงาน… 



๓๙ 
 

ด าเนินงาน ในการพิจารณารูปแบบในการประชาสัมพันธ์โดยมีการปรับในรูปแบบกิจกรรมสื่อออนไลน์แบบมุ่งเป้า 
เดินทางประชาสัมพันธ์ยังหน่วยงานในพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยอาจารย์อย่างต่อเนื่อง และในระดับคณะมีคณะ
เกษตรศาสตร์จัดท าเอกสารและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และจัดส่งไปยังสถาบันการศึ กษาและหน่วยงานต่างๆ ตาม
กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร นอกจากนี้ในแต่ละคณะมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดโครงการ
ประชาสัมพันธ์ การจัดท าแผ่นพับ โปสเตอร์ การใช้สื่อออนไลน์ทั้งเว็บไซต์คณะ/เฟซบุ๊ค การลงพ้ืนที่ และการให้
ทุนการศึกษา    

๔) ด าเนินการตามข้อ ๔ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้ทันสมัย และมีกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจนโดยที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายให้คณะมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีคณะอยู่
ระหว่างการด าเนินการจัดท าหลักสูตรร่วมแบบบูรณาการ คือ  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข  และคณะบริหารศาสตร์ ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ ส่วนคณะศิลปศาสตร์ มีบางหลักสูตรด าเนินการ
จัดการประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนาหลักสูตรและรายวิชาให้ทันสมัย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนยิ่งขึ้น 
รวมทั้งสถานการณ์และนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ ๔.๐ และส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาได้ประชุมคณะกรรมการ
บริหารบัณฑิตเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน เช่น ก าหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เรียนที่ชัดเจน การจัดทุน
เรียนดี การน าเสนอการตีพิมพ์เพ่ือจูงใจให้สมัครเข้าศึกษา การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การเปิดรับนักศึกษาตลอดปี     

๒. ผลการด าเนินการงาน พบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
จ านวน ๓๖๔ คน โดยก าหนดปฏิทินการรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา เป็น ๒ ภาค คือ ภาคต้น และภาคปลาย โดยใน
ภาคต้น แบ่งการรับสมัครเป็น ๒ ครั้ง ดังนี้ (๑) ครั้งที่ ๑ รับสมัครระหว่างวันที่ ๘ มกราคม - ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ และ 
(๒) ครั้งที่ ๒ รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ และภาคปลาย รับสมัครระหว่างวันที่ ๔ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

๓. ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีแผนการรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๓๗๒ คน ซึ่งคณะที่เปิดรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๗ คณะ ดังนี้  

๑) คณะวิทยาศาสตร์   ๕) คณะบริหารศาสตร์ 
๒) คณะเกษตรศาสตร์  ๖) คณะเภสัชศาสตร์ 
๓) คณะวิศวกรรมศาสตร์  ๗) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
๔) คณะศิลปศาสตร์ 
 

ผลการรับเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ข้อมูลส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ณ 
วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑) พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาโทรายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน ๑๐๒ คน และระดับ
ปริญญาเอก รายงานตัวเข้าศึกษา จ านวน ๑๑ คน รวมทั้งสิ้น ๑๑๓ คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๓๘ เมื่อเทียบกับแผนการ
รับ และอยู่ระหว่างการรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาภาคปลาย ระหว่างวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - 
๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ซึ่งมีผู้สมัครระดับปริญญาโท จ านวนทั้งสิ้น ๑๐ คน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ 
คน คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๒ คน และ คณะที่มีผู้สมัครเข้าศึกษาภาคปลาย จ านวน ๑ คน ได้แก่                                 
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะเภสัชศาสตร์ 
รายละเอียดดังนี้  

 
 
 
 
               คณะ... 



๔๐ 
 

คณะ 

ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

แผน
รับ 

มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

รายงาน
ตัวเข้า
ศึกษา 

แผน
รับ 

มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

รายงาน
ตัวเข้า
ศึกษา 

แผน
รับ 

มีสิทธิ์เข้า
ศึกษา 

รายงาน
ตัวเข้า
ศึกษา 

ร้อยละ 

คณะวิทยาศาสตร ์ ๑๐๕ ๓๑ ๒๙ ๒๐ ๖ ๕ ๑๒๕ ๓๗ ๓๔ ๒๗.๒๐ 
คณะเกษตรศาสตร ์ ๓๗ ๔ ๒ ๑๒ ๒ ๑ ๔๙ ๖ ๓ ๖.๑๒ 
คณะวศิวกรรมศาสตร ์ ๗๑ ๒๐ ๑๘ ๒๕ ๕ ๕ ๙๖ ๒๕ ๒๓ ๒๓.๙๖ 
คณะศิลปศาสตร ์ ๓๓ ๓๗ ๓๓ - - - ๓๓ ๓๗ ๓๓ ๑๐๐.๐๐ 
คณะเภสัชศาสตร ์ ๑๗ ๔ ๒ ๕ ๐ ๐ ๒๒ ๔ ๒ ๙.๐๙ 
คณะบรหิารศาสตร ์ ๓๕ ๒๔ ๑๗ - - - ๓๕ ๒๔ ๑๗ ๔๘.๕๗ 
วิทยาลัยแพทย์ฯ ๑๒ ๑ ๑ - - - ๑๒ ๑ ๑ ๘.๓๓ 

รวม  ๓๑๐ ๑๒๑ ๑๐๒ ๖๒ ๑๓ ๑๑ ๓๗๒ ๑๓๔ ๑๑๓ ๓๐.๓๘ 
(ข้อมูลส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑)   

 

จากตาราง พบว่า คณะที่มีผลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้                   
(ร้อยละ ๓๐) จ านวน ๒ คณะ คือ คณะศิลปศาสตร์ (ร้อยละ ๑๐๐) และ คณะบริหารศาสตร์ (ร้อยละ ๔๘.๕๗) และ
คณะที่มีผลการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน ๕ คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 
(ร้อยละ ๒๗.๒๐) คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ร้อยละ ๒๓.๙๖)  คณะเภสัชศาสตร์ (ร้อยละ ๙.๐๙) วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข (ร้อยละ ๘.๓๓) และคณะเกษตรศาสตร์ (ร้อยละ ๖.๑๒)  

 

สรุปผลการประเมิน :  สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับท่ียอมรับได้   
ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  

 

ประเด็นความเสี่ยง/ข้อความ
ระบุความรุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 จ านวนการรับนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนดท าให้มี
ผลกระทบต่อการบริหาร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร เ พื่ อ
สนับสนุนการด าเนินงาน 

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูง
หรือบ่อยๆ 

๔ ๓ ๑๒ สูง ๓ ๓ ๙ ปานกลาง 

 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :  
๑. ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ควรประชุมร่วมกับคณะที่มีผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่

ก าหนดไว้ เพ่ือหาสาเหตุและแนวทางการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
๒. ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ควรก าหนดแนวทาง/มาตรการในการบริหารจัดการหลักสูตร          

ระดับบัณฑิตศึกษา ในกรณีที่หลักสูตรไม่สามารถรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด และ
ด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงาน  

                  ๓. พิจารณา… 



๔๑ 
 

๓. พิจารณาทบทวนการเปิดหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาดและการบูรณาการหลักสูตร   
๔. การพัฒนาหัวข้องานวิจัยของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และ               

ทิศทางการพัฒนาของประเทศ  
๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับได้           

จ านวน ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านผลงานวิจัย ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลการด าเนินงาน :  
๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการความเสี่ยง                

คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ เมื่อเทียบกับแผนการด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้  
๑) ด าเนินงานตามข้อ ๑ ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ และ

การใช้จ่ายงบประมาณ โดยด าเนินการร่วมกับกองคลัง ในการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการ และ
การใช้จ่ายงบประมาณ ให้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่การเงินและผู้ประสานงานวิจัย และเนื่องจากในปีงบประมาณ ๒๕๖๑             
มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ดังนั้น ในการประชุมจึงเห็นควรประชุมกลุ่มย่อย เพ่ือสร้างความเข้าใจในระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และส านักบริหารงานวิจัยฯ ได้ประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทาง            
การด าเนินงานโครงการ และการใช้จ่ายงบประมาณให้กับหัวหน้าโครงการ นักวิจัยและผู้ประสานงานโครงการในแต่ละ
คณะ ซึ่งส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการประชุมชี้แจงฯ จ านวน ๒ คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้ ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ด าเนินการส่งสัญญาให้คณะเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน  
๒๕๖๐ เพ่ือเริ่มด าเนินการแล้ว  

๒) ด าเนินการตามข้อ ๒ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ 
โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ ส าหรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติ           
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ พบว่า มีโครงการที่สามารถเบิกจ่ายได้ในไตรมาสที่ ๑ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๘ ของแผนการ
เบิกจ่ายทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ ๘๐.๙๖ ของแผนการเบิกจ่ายในไตรมาส ๑  

๓) ด าเนินการตามข้อ ๓ ติดตามการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  
รอบ ๖ เดือน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือติดตามการด าเนินงานของนักวิจัย โดย 
ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย รอบ ๖ เดือน ก าหนดให้นักวิจัยส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ 
ตามก าหนดของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยมีร้อยละเฉลี่ยการด าเนินโครงการวิจัย รอบ ๖ เดือน 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔ 

๔) ด าเนินการตามข้อ ๔ จัดเวทีการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานวิจัย โดยให้นักวิจัยมา
รายงานความก้าวหน้าด้วยวาจา ภายหลังจากด าเนินงานแล้ว ๖ เดือน ซ่ึงคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ด าเนินการจัด
ประชุมนักวิจัยเพ่ือน าเสนอความก้าวหน้าการด าเนินงานวิจัย รอบ ๖ เดือน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ข้อเสนอแนะ     
ต่อการด าเนินโครงการวิจัย โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามเป้าหมายของการวิจัย คือ ๑) นวัตกรรมและสังคม                      
๒) สะสมองค์ความรู้ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี  โดยมีหัวหน้าโครงการหรือ
นักวิจัยร่วม เข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๐๔  

 
 
 

๕) ด าเนิน… 



๔๒ 
 

๕) ด าเนินการตามข้อ ๕ รายงานการด าเนินโครงการวิจัยและการเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย               
รอบ ๙ เดือน โดยก าหนดให้นักวิจัยส่งรายงานภายในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตามก าหนดของส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลการด าเนินงานของนักวิจัยพบว่าด าเนินการตามแผนได้ร้อยละ ๕๕.๘๖ 

๖) ด าเนินการตามข้อ ๖ ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ด าเนินการจัดประชุมโดยให้
นักวิจัยน าเสนอผลการด าเนินงานด้วยวาจา รอบ ๑๒ เดือน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วม
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผลจากการรายงานเบื้องต้นพบว่ามีโครงการที่สามารถส่งร่างรายงานได้ภายใน ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๑ จ านวน ๒ โครงการ มีผลงานตีพิมพ์จ านวน ๖ เรื่อง และผลการด าเนินงานในภาพรวม นักวิจัยสามารถ
ด าเนินงานได้ร้อยละ ๖๗ (ข้อมูลการด าเนินงานในระบบ NRMS) 

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานวิจัย รอบ ๑๒ เดือน                    
โดยจัดประชุมให้นักวิจัยน าเสนอผลการด าเนินงานด้วยวาจา รอบ ๑๒ เดือน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โดย
มีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ ผลจากการรายงานเบื้องต้น พบว่า มีโครงการที่สามารถส่งร่าง
รายงานได้ภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จ านวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๓.๙๒ ของจ านวนโครงการวิจัย
ทั้งหมด (จ านวน ๕๑ โครงการ) และมีผลงานตีพิมพ์จ านวน ๖ เรื่อง และผลการด าเนินงานในภาพรวม นักวิจัย
สามารถด าเนินงานได้ร้อยละ ๖๗ (ข้อมูลการด าเนินงานในระบบ NRMS) 

สรุปผลการประเมิน :  ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควรน าไป
ด าเนินการจัดการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป  

ประเมินระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยง :  

ประเด็นความเสี่ยง/ข้อความ
ระบุความรุนแรง 

ข้อความระบุ
โอกาส 

ก่อนการจัดการความเสี่ยง ภายหลังการจัดการความเสี่ยง  

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

ระดับความ
รุนแรง 

ระดับ
โอกาส 

ผล
คูณ 

ระดับ
ความเสี่ยง 

 โครงการวิจัยไม่เปน็ไปตาม
แผนที่ก าหนด และมี

ผลกระทบต่อเปา้หมายการ
ด าเนินงานของมหาวทิยาลัย  

มีโอกาสเกิด
ค่อนข้างสูง
หรือบ่อยๆ 

๕ ๔ ๒๐ สูงมาก ๔ ๕ ๒๐ สูงมาก 

 

ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ :  
๑. เห็นควรให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทบทวน

ประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้
สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือบรรจุในแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป 

๒. ส านักส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ควรก าหนดแนวทาง/
มาตรการในการก ากับติดตามการบริหารงานงานวิจัยของคณะ/วิทยาลัย ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา 
 ในประเด็นความเสี่ยง ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้นั้น กองแผนงานได้
ด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบหลัก พิจารณาทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความเสี่ยง ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย  
ที่สอดคล้องกับประเด็นความเสี่ยง เพ่ือให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับ และก าหนดเป็น 
(ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้มีประสิทธิภาพและ
บรรลุเป้าหมายต่อไป 

              จึงเสนอ... 



๔๓ 
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑                                    
ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ๔.๑.๒.๓  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  จัดส่ง
มายังกองแผนงานเพ่ือวิเคราะห์ สรุป และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น และตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม คือ ควรมีการระบุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบ หรือเกิดความเสียหายหรือสูญเสียอย่างรุนแรงต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยนั้น  

ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงเดิมที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ กองแผนงาน               
ได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ด าเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจั ดการความเสี่ยงตัวบ่งชี้
และค่าเป้าหมายให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อก าหนดเป็น (ร่าง) แผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 
๑ – ๔)  ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้าน
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง และความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลงเป็นประเด็นที่ยัง
ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื่องจากงบประมาณเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ดังนั้น  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงิน  และสามารถ
บริหารจัดการเงินและทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมประสิทธิภาพการหารายได้จากแหล่ง
อ่ืน  เพ่ือลดการพ่ึงพารายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เห็นได้ว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ มีสัดส่วน
ร้อยละของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เทียบกับรายได้จากแหล่งอ่ืน ในอัตรา ๕๕ : ๔๕ และ ๕๔ : ๔๖  
ตามล าดับ  และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ อัตรา ๕๓ : ๔๗  หากพิจารณาสัดส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
สัดส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืนแล้ว พบว่ามหาวิทยาลัยก าหนดสัดส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมขึ้นทุกปี  เพ่ือลดการพ่ึงพา
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากแหล่งอ่ืนนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่ อเทียบกับ
รายได้ทั้งหมด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๗ 
 ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
               วิธีการ... 



๔๔ 
 

วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
๑. วิเคราะห์สภาพปัญหาทั้งภายในและภายนอก 
เพ่ือค้นหาปัจจัยความเสี่ยง และวิเคราะห์โอกาส 
เพ่ือส ารวจทรัพยากรและทรัพย์สินที่มหาวิทยาลัยมี  
พร้อมทั้งก าหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม เพียงพอ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

ได้ทราบสภาพปัญหาที่แท้จริง และแนวทางการ
แก้ปัญหา และยังพบว่ามหาวิทยาลัยมีทรัพย์สิน
และทรัพยากรที่สามารถแปลงเป็นรายได้
เพ่ิมข้ึน  

พ.ย.-๖๑ 

๒. สร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้อาจารย์ และ
บุคลากรตระหนักรู้ร่วมกันในการหารายได้เพ่ิม  
และมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินการ และก าหนด
ปฏิทินการรายงานผลการด าเนินงาน 

 อาจารย์และบุคลากรตระหนักรู้ร่วมกันในการ
หารายได้ เพ่ือการบริหารจัดการ และจัดการ
เรียนการสอน 

ธ.ค.-๖๑ 

๓. คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินงานตามปฏิทิน/
แผนการด าเนินงานการก ากับติดตามเพ่ือหารายได้
เพ่ิมตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก เร่งด าเนินการเพ่ือหา
รายได้เพ่ิมตามแผนการด าเนินงาน 

มี.ค. ๖๒, 
พ.ค. ๖๒ 
ก.ย. ๖๒ 

๔ . คณะ/วิ ทย าลั ย / ส า นั ก  ร าย ง านผลกา ร
ด าเนินงานตามปฏิทินการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานหารายได ้  

รายงานผลการด าเนินงานการหารายได้ มี.ค. ๖๒, 
พ.ค. ๖๒ 
ก.ย. ๖๒ 

๕.  รายงานผลการด า เนิ นงานต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารก าหนดนโยบาย/มาตรการในการหา
รายได้ของมหาวิทยาลัย และข้อเสนอแนะต่อ
การด าเนินงาน  

มี.ค. ๖๒, 
พ.ค. ๖๒ 
ก.ย. ๖๒ 

๖. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ถัดไป  

(ร่าง) แนวทาง/มาตรการในการหารายได้ของ
มหาวิทยาลัย  

ก.ย. ๖๒ 

 

๒. ความเสี่ยงท่ี ๒ : ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้ถูกปรับลด
งบประมาณในปีถัดไป เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง :  ตามที่ส านักงบประมาณ ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณและการปรับลดงบประมาณ จากการเบิกจ่ายงบประมาณ/ก่อหนี้ผูกพันที่เป็นไปตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ซึ่งส่งผลต่องบประมาณแผ่นดินของมหาวิทยาลัยที่ได้รับลดลง และส่งผลต่อ
เสถียรภาพทางการเงินและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย    

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินและการก่อหนี้ผูกพันไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  โดยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณ ซึ่งเป็นผลมาจากในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายงบรายจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ (รวมทั้งงบประมาณทีก่ันเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี) และงบลงทุน  

 

             ประจ าปี… 



๔๕ 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ภายใต้มาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ส านักงบประมาณน ามาปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๐ และงบลงทุนรายการปีเดียวที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ในไตรมาสที่ ๑ โดยมหาวิทยาลัยถูก
ปรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน ๗๘,๒๖๑,๔๐๐  บาท ซึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๖๙,๒๖๑,๔๐๐ บาท 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยงย่อยที่ ๑ : ร้อยละการเบิกจ่ายเป็นไปตามมาตรการการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย

ภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

ค่าเป้าหมาย : 
 

ประเภทรายจ่าย  ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า ๓๓ ๕๕ พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้

เบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  รายจ่ายลงทุน ๒๑.๑๑ ๔๓.๑๑ 
ภาพรวม ๓๐.๒๙ ๕๒.๒๙ 

 

วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
๑ . จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายที่เป็นไป
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
ภาครัฐ 

ต.ค.-๖๑ 

๒. แจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้กับคณะ/
หน่วยงาน 

มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ต.ค.-๖๑ 

๓ . ติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๒ เป็นรายเดือน 

กระตุ้นให้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เร่งรัดเบิกจ่าย  

ต.ค. ๖๑ - 
ก.ย. ๖๒ 

๔. รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัย ทุกรายไตรมาส 

ให้ผู้บริหารมีนโยบาย/ก าหนดทิศทางการ
เบิกจ่าย และให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน  

มี.ค.๖๒, 
พ.ค. ๖๒,  
ก.ย. ๖๒ 

๕. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ถัดไป 

(ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก.ย. ๖๒  

 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงย่อยท่ี ๒ : ร้อยละของรายจ่ายงบลงทุนก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาส ๑  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๑๐๐ 
               วิธีการ... 



๔๖ 
 

วิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
๑. จัดท าแผน/กระบวนการด าเนินงานขั้นตอน
การด าเนินการพัสดุ 

ได้แผน/กระบวนการด าเนินงานขั้นตอนการ
ด าเนินการพัสดุ 

ต.ค.-๖๑ 

๒ . แจ้ ง เวี ยนแผนการด า เนิ นงานแก่คณะ/
หน่วยงาน ให้ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน 

คณะ/หน่วยงาน ทราบถึงแผนการด าเนินงาน ต.ค.-๖๑ 

๓. คณะ/หน่วยงาน ลงนามในสัญญาภายในวันที่ 
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ครบทุกรายการ 

มี การลงนาม ในสัญญาภายในวันที่  ๓๑ 
ธันวาคม ๒๕๖๑ ครบทุกรายการ 

 ๓๑ ธ.ค.๖๑ 

๔. ติดตามและเร่งรัดการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด
เป็นรายหน่วยงาน 

ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ดังนี้  
๑. รายการที่มีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
ลงนามภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  
๒. รายการที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท            
ลงนามภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑  
๓. รายการที่มีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ลงนามภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  

ต.ค.- ธ.ค.
๖๑ 

๕. รายงานผลการด าเนินงานเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา
มหาวิทยาลัย  

ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการ
ด าเนินงาน  

ม.ค.๖๒ 

๖. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการด าเนินงานในปี
ถัดไป   
 

(ร่าง) แผน/กระบวนการด าเนินงานขั้นตอน
การด าเนินการพัสดุ  ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ก.ย. ๖๒ 

 

การก ากับติดตามและการประเมินผล  
ทั้งนี้ กองแผนงานได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก โดยก าหนดการติดตามและประเมินผล 
จ านวน ๓ ครั้ง คือ  

ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม)  
ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน) 
ครั้งที่ ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐กันยายน/สิ้นปีงบประมาณ)  
โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการรายงานผลการ

ด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันท าการ ภายหลังสิ้นไตรมาสที่ ๒ ๓ และ ๔ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการด าเนินงาน (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 

                 ด้านนโยบาย… 



๔๗ 
 

ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ก าหนดให้รายงาน
ผลการด าเนินงานต่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ครั้ง คือ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)) 

 
 

ปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  
 

เร่ือง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
แจ้งเวียนแผนการบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์สดุท้ายของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

คณะจัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก ภายในสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑ 

  ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๒  

คณะ/วิทยาลยั/
ส านัก/ผู้รับผิดชอบ

หลักรายงานผล
มายังกองแผนงาน 

คณะ/วิทยาลยั/
ส านัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๕ เมษายน ๒๕๖๒) 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ นโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในวันท่ี ๒๖ เมษายน 
๒๕๖๒ 

เสนอที่ ป ระ ชุมกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

คณะ/วิทยาลยั/
ส านักรายงานผล
มายังผู้รับผิดชอบ

หลัก 

คณะ/วิทยาลยั/
ส านัก 

รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ นโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมภายในวันท่ี ๒๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ 

เสนอที่ ป ระ ชุมกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  

ประชุมทบทวนแนวทางและวิธีจัดการ
ความเสี่ ยงและควบคุมภายในใน
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่
ยอมรับได้  
 

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลยั/
ส านัก 

ภายในสัปดาห์ที่ ๒ 
ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒  



๔๘ 
 

เร่ือง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

 ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ณ สิ้นไตรมาส ๔ 

คณะ/วิทยาลยั/
ส านักรายงานผล
มายังผู้รับผิดชอบ

หลัก 

คณะ/วิทยาลยั/
ส านัก 

รายงานมายังกอง
แผนงาน 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

ความเสี่ยงท่ีอยู่ในระดับที่ยังไม่สามารถ
ยอมรับได้ ทบทวนแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงให้ลดลง เพื่อจัดท า (ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

ผู้รับผิดชอบหลัก คณะ/วิทยาลยั/
ส านัก 

ภายใน ๕ วันท าการหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒) 

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการ นโยบาย 
แผน และงบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในวันท่ี ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒  

เสนอที่ ป ระ ชุมกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒   

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

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับ
ความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

คณะ/วิทยาลยั/ส านัก ภาย ในสั ปดาห์ ที่  ๓  ของ เดื อน
กันยายน ๒๕๖๒ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  ๒. ให้ความเห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓  

 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ   
     

 ๔.๑.๒.๔  (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
         ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามที่ กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง 
ประเมินและจัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพ่ือจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 

                จัดส่ง… 



๔๙ 
 

จัดส่งมายังกองแผนงานเพ่ือวิเคราะห์ สรุป และจัดท า (ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   

ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงเดิมที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้             
กองแผนงานได้ด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ด าเนินการทบทวนประเด็นความเสี่ยง วิธีการจัดการความ
เสี่ยง ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายให้สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพ่ือก าหนดเป็น               
(ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
มีประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๒ ประเด็นความเสี่ยง คือ  ความเสี่ยงด้านผลงานวิจัย ไม่แล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนด และ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. ประเด็นความเสี่ยงท่ี ๑ : ความเสี่ยงด้านผลงานวิจัยไม่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  เป็นประเด็นที่ยัง
ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ ในระดับที่ยอมรับได้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จึงน ามาด าเนินการต่อใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : การติดตามผลการด าเนินงานด้านการวิจัยยังไม่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้ผลการติดตามผลงานวิจัย ที่แล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด
ยังต่ ากว่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยและมีผลกระทบต่อการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยที่ด าเนินการแล้วเสร็จ  
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๘๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

การปรับปรุงการควบคุม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
๑.ประชุมหัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือชี้แจงแนวทาง 
ก า รด า เ นิ น ง าน โ ค ร งก า ร  และกา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณ 

หัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยร่วม ร้อยละ ๘๐ 
ของโครงการ เข้าร่วมประชุม  และนักวิจัย
สามารถเริ่มด าเนินการได้ในเดือนตุลาคม 
๒๕๖๑ 

ต.ค.-๖๑ 

๒. กรณีส านักงบประมาณไม่อนุมัติเงินงวดที่ ๑      
ได้ภายในเดือนตุลาคม ให้นักวิจัยสามารถยืมเงิน
รายได้ในการด าเนินงานได้เมื่อโครงการได้รับอนุมัติ  

หัวหน้าโครงการวิจัยสามารถเริ่มด าเนินงานได้
ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑  

ต.ค.-๖๑ 

๓. ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการติดตาม
การด าเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้
นักวิจัยได้รับทราบ   

นักวิจัยเกิดความเข้าใจและความตระหนักใน
การด าเนินงานและการรายงานผล 

ต.ค.-๖๑ 

๔. ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณงวดที่ ๑ ส าหรับ
โครงการที่ได้รับการอนุมัต ิ 

นั กวิ จั ย ได้ รั บ ง บประมาณเ พ่ื อ ใช้ ใ นการ
ด าเนินงาน และร้อยละ ๘๐ ของโครงการวิจัยมี
การเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๑ ในเดือนพฤศจิกายน 
๒๕๖๑   

ธ.ค.-๖๑ 



๕๐ 
 

การปรับปรุงการควบคุม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
๕. ติดตามการด าเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ (NRMS)  รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ 
เดือน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยฯ เพ่ือติดตามการด าเนินงานของ
นักวิจัย 

ร้อยละเฉลี่ยการด าเนินโครงการวิจัย รอบ ๓, 
๖, ๙, ๑๒ เดือน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕, ๕๐, 
๖๕ , ๘๐  ตามล าดับ (ดู ข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงานในระบบ NRMS) และแจ้งผลการ
ติดตามต่อหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดของ
นักวิจัยได้รับทราบข้อมูลการด าเนินงานเพ่ือ
เร่งรัดการด าเนินงาน 

ม.ค. ๖๒ 
เม.ย. ๖๒  
ก.ค. ๖๒  
ก.ย. ๖๒ 

๖. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยจัด
เวทีการน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนิน
งานวิจัย โดยให้นักวิจัยมารายงานความก้าวหน้า
ด้วยวาจา ภายหลังจากด าเนินงานแล้ว ๖ เดือน 
โดยก าหนดให้ผลการด าเนินงานรอบ ๖ เดือนมีผล
ต่อการเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๒ 

หัวหน้าโครงการหรือนักวิจัยร่วม ร้อยละ ๘๐ 
ของโครงการ  เข้ าร่ วมประชุม  และมีการ
น า เสนอความก้ า วหน้ า การวิ จั ย และน า
ข้อเสนอแนะจากกองบรรณาธิการบริหาร
งานวิจัย และนักวิจัยสามารถปรับแผนการ
ด าเนินงานเพ่ือให้ด าเนินการได้แล้วเสร็จตาม
แผน 

เม.ย. ๖๒  

๗ . ร า ย ง า น ร้ อ ย ล ะ เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ก า ร ด า เ นิ น
โครงการวิจัยและการเบิกจ่ายต่อคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย รอบ ๑๑ เดือน  

 - ร้ อยละเฉลี่ ยการด า เนิ น โครงการวิ จั ย              
รอบ ๑๑ เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ 
 - ข้ อ เ สน อแ น ะ เ พ่ื อ ก า รด า เ นิ น ง าน ใ ห้
โครงการวิจัยแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด 

ต้นเดือน
ก.ย.-๖๒ 

๘. ติดตามผลการด าเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน   - ร้ อยละเฉลี่ ยการด า เนิ น โครงการวิ จั ย                    
รอบ ๑๒ เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 - ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการ
ด าเนินโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จตามแผนที่
ก าหนด 

ปลาย
เดือน 

ก.ย.-๖๒ 

 

 ๒. ประเด็นความเสี่ยงที่ ๒ : ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณ
ด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นความเสี่ยงเดิมตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ น ามาควบคุมภายในต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 สาเหตุหรือปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยง : เนื่องจากแนวโน้มงบประมาณที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจัดสรรด้าน
อาคารและสถานที่มีจ านวนลดลง โดยเฉพาะงบลงทุนเพ่ือการก่อสร้างอาคารใหม่ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาที่ลดลง 
ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้อาคารสถานที่และพ้ืนที่ในการจัดการเรียนการสอนเดิมที่มีอยู่ ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึง
ควรพิจารณาการใช้พ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ที่มีประสิทธิภาพ น างบประมาณแผ่นดินที่ได้รับ
จัดสรรหรือเงินรายได้มหาวิทยาลัยมาใช้เพ่ือลงทุนก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่างๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคาร
สถานที่ให้เกิดประสิทธิภาพ  
 คา่เป้าหมาย :  ๗ ข้อ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
               การปรับปรุง... 



๕๑ 
 

การปรับปรุงการควบคุม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
 ๑. ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน ส ารวจข้อมูลอาคาร
สถานที่และระบบประกอบอาคาร เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารและ
สถานที ่

ผลการส ารวจข้อมูลทางเทคนิคในระบบ
มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาคารและ
สถานที่ของแต่ละอาคารให้ข้อมูลตรงกับความ
เป็นจริงของแต่ละอาคาร 

ต.ค.-๖๑ 

๒. ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ร่วมกับคณะ/หน่วยงาน จัดท า (ร่าง) แผนการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประกอบอาคาร 
ระยะ ๔  ปี  (พ.ศ.  ๒๕๖๒  – ๒๕๖๕ )  ในการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และให้สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอต่อที่
ประชุมที่เก่ียวข้อง   

มหาวิทยาลัยมีแผนการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
และระบบประกอบอาคาร  ระยะ  ๔  ปี           
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ในการปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
ของอาคารสถานที่ และให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ม.ค.-๖๒ 

๓. ส านักงานบริหารกายภาพฯ จัดท าแบบรูปและ
ป ร ะ เ มิ น ร า ค า  เ พ่ื อ เ ส น อ ข อ ง บ ป ร ะม า ณ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

มีแบบรูปและประเมินราคาที่ครบถ้วน เพ่ือ
เสนอของบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

มี.ค.-๖๒ 

๔. เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ให้ส านักงานบริหารกายภาพฯ จัดประชุม
ร่ ว ม กั บ ค ณะ / วิ ท ย าลั ย / ส า นั ก  เ พ่ื อ ชี้ แ จ ง
งบประมาณด้านการปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้ง 
กรณีที่จะต้องมีการปรับ/ลดงบประมาณในการ
ด าเนินการปรับปรุงอาคารและสถานที่ 

- ทราบรายละเอียดโครงการที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
- แผนการปรั บ ลด งบประมาณรายกา ร
สิ่ งก่อสร้างในการปรับปรุงอาคารสถานที่  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

มิ.ย.-๖๒ 

๕ . ส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
จัดท าแบบรูปและ BOQ ของรายการสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ เพ่ือประกอบ การชี้แจงงบประมาณต่อ
คณะกรรมาธิการในการที่จะป้องกันการปรับลด
งบประมาณค่าก่อสร้าง  

มีแบบรูปและ BOQ ของรายการสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ เ พ่ือประกอบการชี้แจงงบประมาณ  
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  

ก.ค.-๖๒ 

๖.  ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประกอบ
อาคาร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) เสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านอาคารและสถานที่ 
และคณะกรรมการด า เนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงอาคาร
สถานที่และระบบประกอบอาคาร ระยะ ๔ ปี 
(พ .ศ .  ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  เป็น ไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ  

ส.ค.-๖๒ 



๕๒ 
 

การปรับปรุงการควบคุม ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินงาน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
๗. น ารายการที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
หรือหากงบประมาณที่ ได้รับไม่ เ พียงพอที่จะ
ด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ น าไปปรับ
แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และระบบประกอบ
อาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต่อไป 

มี (ร่าง) แผนการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบประกอบอาคาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ก.ย.-๖๒ 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อ             
(ร่าง) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 

    มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

  ๔.๑.๒.๕  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการ 
         ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ 
         พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 

           รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม

เพ่ือพิจารณา   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้

ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทาง และมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ส านักงาน ป.ป.ช.) ก าหนดไว้ กองแผนงาน จึงได้จัดให้มีการประชุมคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประจ าปี ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ เพ่ือร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ มาตรการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และโครงการ/กิจกรรม เพ่ือบรรจุใน
แผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจ าปี ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยและแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้ วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 กอปรกับเป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ 2561 กองแผนงาน
จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 และสอดคล้องกับกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) กองแผนงานจึงได้ด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ โดยสมารถสรุปผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้ 

 
 
             ประเภท... 



๕๓ 
 

 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด  ๒๓ ๘๘.๔๖ 
  ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๓ ๑๑.๕๔ 

รวม ๒๖ ๑๐๐ 
          

  จากตารางสรุปผลการด าเนินงานตามแผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งหมด จ านวน ๒๖ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๒๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๔๖ และตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ า
กว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ๓ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๕๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
              

๑. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น ๒๓ ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
มาตรการที่ 1.1 เสริมสร้างจิตส านึก คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ร้อยละ 85.00 85.00 
2. จ านวนช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรมีค่านิยม      
ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 

ช่องทาง ≥ 4 8 

3. จ านวนนักศึกษาและบุคลากรที่ได้รับการยกย่องเชิดชูและบุคลากรที่
ได้รับเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมและพัฒนาตนเองของนักศึกษาและ
บุคลากรในทางวิชาการและทางด้านคุณธรรม และจริยธรรม  

คน ≥ 20 36 

4. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้และบุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

กิจกรรม 15 ๑6 
 

5. ร้อยละของบุคลากรด้านการเงินและพัสดุที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 95.00 100.00 
6. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 95.00 100.00 
7. จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกให้กับนักศึกษาต่อต้านการ
ทุจริต 

กิจกรรม/
โครงการ 

12 18 

 

มาตรการที่ ๑.๒ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนคร้ังในการทบทวนคูม่ือการปฏิบัติงาน/จรรยาบรรณ/ประกาศ
มหาวิทยาลยัเพื่อป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน 

เร่ือง ≥ 3 4 

2. จ านวนเร่ืองในการประกาศ ประชาสัมพนัธ์คู่มือ/มาตรฐานการ
ปฏิบัติงานทีช่ัดเจน 

กระบวนงาน ≥ 3 3 

 

มาตรการที่ ๑.๔ พัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตส าหรับนักศึกษา 
บุคลากรและประชาชนทั่วไป 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนนวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผลงาน ≥ ๕ 6 

  ยุทธศาสตร์ที ่2… 



๕๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
มาตรการที่ 2.1 เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนช่องทางในการเผยแพรป่ระกาศระเบียบการด าเนินการจดัซื้อจัดจา้ง ช่องทาง ≥ 3 3 
2. จ านวนช่องทางในการในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองการป้องกัน
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ช่องทาง ≥ 3 3 

 

มาตรการที่ 2.๒ พัฒนาระบบและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนครั้งในการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุงหลักเกณฑ์รับเรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ 

คร้ัง 1 1 

2. จ านวนช่องทางการรับฟังข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต ช่องทาง 3 3 
3. ร้อยละของข้อร้องเรียนที่มีการแจ้งผลการด าเนินการแก่ผู้ร้องเรียน ร้อยละ 100.00 100.00 

 

มาตรการที่ 2.๓ พัฒนาระบบการรับฟังข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ช่องทาง ≥ ๔ ๔ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
มาตรการที่ ๓.1 ปรับปรุงกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอน หรือกระบวนการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐลดการใช้
ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของหน่วยงานในระดบัมหาวิทยาลัยที่มีการปรับปรุง ทบทวน 
จัดท าคู่มือการปฏิบัตงิานด้านตา่งๆ 

ร้อยละ 90.00 90.00 

2. จ านวนนวัตกรรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวทาง/
ข้อเสนอแนะในการลดการใช้ดลุพินิจของเจ้าหน้าที่ 

จ านวน
นวัตกรรม 

≥ 3 3 

 
 

มาตรการที่ ๓.๒ พัฒนาระบบและกลไกในเพื่อจัดการ ในการป้องกันและลดความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทุจริต 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม
ได้น าความรู้มาประยุกต์ใช้ในกลไกหรือระบบเพื่อใช้ในการป้องกันและลด
ความเสี่ยงในการที่จะเกิดการทจุริต 

ร้อยละ ๘๕.00 100.00 
 

 

มาตรการที่ ๓.๓ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนคร้ังที่มีการรายงานผลการด าเนนิงานต่อที่ประชุมผูบ้ริหาร คร้ัง ≥ ๒ ๒ 
 

มาตรการที่ ๓.๔ พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนแผนควบคุมและตรวจสอบ แผน 1 1 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ ๔… 



๕๕ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
มาตรการที่ ๔.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม/เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 85.00 100.00 
2. ร้อยละเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 85.00 ๙๖.๒๕ 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการอบรมกฎหมาย ร้อยละ 90.00 100 

 

๒. ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวนทั้งสิ้น ๓ ตัวช้ีวัด ณ สิ้นไตรมาส ๔ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
มาตรการที่ ๑.๓ พัฒนารายวิชา บทเรียน การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการ
ทุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินัยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้นักศึกษา 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนรายวิชา บทเรียน การเรียนการสอนที่น าเสนอและรปูแบบ
การป้องกันการทุจริต 

จ านวน
รายวิชา/
บทเรียน/
กิจกรรม 

≥ 90 ๘๙ 
ทุกหลักสูตรที่เปิดการเรียน 
การสอนมีการสอดแทรก 
ความรูด้้านคุณธรรม 

จริยธรรมแต่ยังขาดการ
สอดแทรกการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตในบทเรียนหรือ

กิจกรรม 

2. จ านวนกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อสร้างค่านิยมต่อต้านการทจุริต มี
คุณธรรม จริยธรรมและสร้างวินยัการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมชิอบให้นักศึกษา 

กิจกรรม ≥ 20 13 
จ านวนการจัดกจิกรรม 
คณะเกษตรศาสตร์ 3  
คณะวิทยาศาสตร์ 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 
คณะเภสัชศาสตร์ 4 
คณะบริหารศาสตร์ 1 
คณะรัฐศาสตร์ 1 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
มาตรการที่ ๓.๔ พัฒนาระบบควบคุมและตรวจสอบ 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ร้อยละของหน่วยงานทีไ่ด้รับการตรวจสอบตามแผนที่ก าหนด ร้อยละ 100 33.33 

ด าเนินการตรวจสอบ 1 
หน่วยงาน จากทั้งหมด 

3 หน่วยงาน  
(เป้าหมาย 3 หน่วยงาน)    

   

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4  เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะและแนวทางเพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
                 มติที่ประชุม... 



๕๖ 
 

 

     มติที่ประชุม  เห็นชอบ   

            

 ๔.๑.๒.๖  ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร 
  สาธารณสุข ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ได้รับนักศึกษาต่างชาติ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑติ  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร ์ประจ าปีการศึกษา 2561  
จ านวน  2 ราย ดังนี ้

1. Mr. ANOUSITH  SYPHANH  รหัสนักศึกษา 61190640012 
2. Mr. VIXAY  MOONNASING  รหัสนักศึกษา 61190640025 
โดยนักศึกษาได้รับทุนของศาสตราจารย์นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร เป็นค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน  

9,000 บาท/ภาคการศึกษา  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและการขยายโอกาสทางการศึกษา นั้น  ซึ่งนักศึกษา
มีปัญหาทางด้านการเงินและขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีค่าใช้จ่ายในการเรียนและการด ารงชีพค่อนข้างสูง    

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
ข้อ 9 นักศึกษาต่างชาติ ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตรา
ส าหรับนักศึกษาโครงการปกติ ระดับปริญญาตรี ในข้อ 6 และ ข้อ 8 นอกจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตามวรรคหนึ่ง 
ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติเพ่ิมอีก ในอัตรา 7 ,500 บาท/คน/ภาคการศึกษาปกติ 
และอัตรา 4,000 บาท/คน/ภาคการศึกษาฤดูร้อน  

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ 
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2 รายตลอดระยะเวลาของ
การศึกษาจนส าเร็จการศึกษา  
      

  มติที่ประชุม  เห็นชอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขด าเนินการ
จัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้ส าหรับนักศึกษาแทนการขออนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ส าหรับ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 2 ราย  
 

   ๔.๑.๒.๗  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
           รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 

พิจารณา  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้ 
“สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง.....” ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานตามหลักการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันที่ 9 มกราคม 
2560 4.11 แผนการเตรียมความพร้อมการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศไปใช้ในการด าเนินงาน EdPex                   
ปีการศึกษา 2560 มีมติที่ประชุม : เห็นชอบ ดังนี้ 

1. การใช้เกณฑ์ EdPEx ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ด าเนินการพร้อมกันทั้งระดับคณะ 
ส านัก มหาวิทยาลัย โดยเริ่มใน ปีการศึกษา 2561 ตามแนวทางการด าเนินงานของ สกอ.และในปี 2560 ยังคงใช้
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ สกอ. 

      2. แผนการ… 



๕๗ 
 

2. แผนการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมในการด าเนินงานตามเกณฑ์ EdPEx ตามที่ส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เสนอ 

3. มอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ จัดท า(ร่าง ) แผนด าเนินการส าหรับการ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินการตามเกณฑ์ EdPEx ปีการศึกษา 2559 - 2561 น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารต่อไป 

และได้บรรจุการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี 2560-
2564 โดยก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล สามารถ
ปรับตัวให้ทันกกับพลวัตรการเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้และการท างานอย่างมีความสุข กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาให้ ได้
มาตรฐานสากล โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือ การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการ ดังนี้ 

 

มาตรการ ตัวช้ีวัด 
(1) สร้างการรับรู้และวัฒนธรรมการประกันคุณภาพ
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็น
เลิศ (EdPEx) สร้างมาตรฐานการท างานให้แก่
บุคลากร และสร้างระบบการประเมินเพ่ือพัฒนางาน
และองค์กรที่มีประสิทธิภาพ 
(2) บูรณาระบบการประกันคุณภาพและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานไปสู่งานประจ าอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจัดเวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ รวมทั้งเชิด
ชูเกียรติบุคลากรและหน่วยงานที่มีประสบความส าเร็จ
ในด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
(4) สนับสนุนหลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่
กระบวนการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานระดับชาติ
และระดับสากล 

จ านวนคณะ/หน่วยงานที่มีผลประเมินคุณภาพตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ
(EdPEx) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2561)   
จ านวน  1 คณะ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ปีการศึกษา 2562)   
จ านวน  2 คณะ 

- ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563)   
จ านวน  3 คณะ 
 

ในการนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ได้น าเสนอ (ร่าง) ระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 
2561 ระดับต่างๆ และแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13 วาระพิเศษ/2561 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วาระที่ 4.4 ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561 โดยมติที่ประชุม เห็นชอบระบบการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งระดับ
หลักสูตร คณะ ส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ และสถาบัน ตามท่ีส านักงานประกันคุณภาพฯ เสนอ ดังนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
(1) ด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 (ระดับ

หลักสูตร) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 76 หลักสูตร โดยแยกเป็น 
 

           หลักสูตร... 



๕๘ 
 

หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2548 หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐานฯ พ.ศ. 2558 
- ปริญญาตรี 3 หลักสูตร - ปริญญาตรี 40 หลักสูตร 
- ปริญญาโท 9 หลักสูตร - ปริญญาโท 13 หลักสูตร 
- ปริญญาเอก 2 หลักสูตร - ปริญญาเอก 9 หลักสูตร 

14 หลักสูตร 62 หลักสูตร 
 

(2) ด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของสภาวิชาชีพ จ านวน 3 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต 2) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ 3) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

 

2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ส านัก และสถาบัน 
- ระดับคณะ และสถาบัน  ด าเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 

2558 - 2561 หรือ ฉบับปรับปรุง  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (EdPEx) 
- ระดับส านัก  ด าเนินการตามเกณฑ์การประเมินสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐในระบบราชการ 

(PMQA) 
3. หน่วยงานวิสาหกิจ 

- ด าเนินการตามกรอบการประเมินวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME) ซึ่งปรับปรุงตามบริบทของหน่วยงาน 
  ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ จึงใคร่ขอเสนอ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                   

ปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ และสถาบัน ต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
เพ่ือจักได้แจ้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตริะบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 
การศึกษา 2561 ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก หน่วยงานวิสาหกิจ และสถาบัน  และน าเสนอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

      ๔.๑.๒.๘  หลักสูตรที่ย่ืนขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ 
     มาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
     (Thai Qualification Register : TQR) ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

            รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  น าเสนอท่ีประชุม 
เพ่ือพิจารณา  สืบเนื่องจากหนังสือที่ ศธ0506(3)/ว578 ลงวันที่ 20 เมษายน 2560 เรื่อง คุณสมบัติผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  สกอ. ได้แจ้งแนวทางและขั้นตอนที่หลักสูตรต้องการเผยแพร่ในฐานข้อมูลหลักสูตรที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ  ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๕๒                              
(Thai Qualification Register : TQR) (เอกสารแนบ 1)  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 

 1) สถาบันอุดมศึกษา ด าเนินการประเมินตนเอง และมีผลการประเมินตนเอง ระดับดีขึ้นไป (คะแนน 
3.01 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5.00) ต่อเนื่องกัน 2 ปี 

 2) สถาบันอุดมศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรจากทะเบียน
รายชื่อผู้ประเมินคุณภาพภายในส าหรับตรวจประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน TQR 

 3) คณะกรรมการ… 



๕๙ 
 

 3) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรที่
จะขอขึ้นทะเบียน TQR เพ่ือยืนยันผลการประเมิน ผ่านระบบ CHE QA Online 

 4) สถาบันอุดมศึกษา เสนอสภาสถาบัน ให้ความเห็นชอบ/ทราบ ในการขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร 
TQR 

 5) สถาบันอุดมศึกษา แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร TQR มายังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมแนบมติสภาสถาบัน และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร รวมทั้ง ข้อมูลด้านคุณภาพของผู้เรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรต่างๆ (Program Learning 
Outcomes) ที่สะท้อนให้สังคมรับรู้ได้ว่าบัณฑิตจากหลักสูตรนั้นๆ จะต้องมีองค์ความรู้อะไร สามารถท าอะไรได้ (สรุป
ย่อประมาณครึ่งหน้ากระดาษ) 

 6) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสอบการด าเนินงานประเมินคุณภาพภายใน 
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA online และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินว่า เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ก่อนน าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
พิจารณาขึ้นทะเบียน TQR และเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือทราบต่อไป 

ส าหรับการด าเนินการในปีการศึกษา 2560 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 
6 มีนาคม 2561 (เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา) วาระที่ 3.8 ผลการพิจารณาการยื่นข้อเสนอขอขึ้นทะเบียน TQR             
ปีการศึกษา 2560 มีมติเห็นชอบหลักสูตรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน.               
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Register : TQR) ปีการศึกษา 2560               
โดยพิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 2560 จ านวน 5 หลักสูตร 
ดังนี้ 

1. หลักสูตรนิติศาสตร์ (ป.ตรี) จากคณะนิติศาสตร์ 
2. หลักสูตรสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ป.ตรี) จากคณะวิทยาศาสตร์ 
3. หลักสูตรเคมี (ป.ตรี) จากคณะวิทยาศาสตร์ 
4. หลักสูตรเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ (ป.ตรี) จากคณะวิทยาศาสตร์ 
5. หลักสูตรบัญชี (ป.ตรี) จากคณะบริหารศาสตร์ 

ต่อมา มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างต้นเดือนกรกฎาคม – วันที่ 16 สิงหาคม 2561 โดยหลักสูตรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2560 
ทั้ง               5 หลักสูตร ได้ประเมินโดยคณะกรรมการคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมีคุณสมบัติตามที่ 
สกอ. ก าหนด โดยผลการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้ 

 

     

หน่วยงาน หลักสูตร ระดับ 

ผลประเมินคุณภาพ
ภายในฯ 

หมายเหตุ ปี
การศึกษา 
2559 

ปี
การศึกษา 
2560 

คณะนิติศาสตร์ 1. นิติศาสตร์ ปริญญาตรี 3.65 3.79 เป็นไปตามเกณฑ์เสนอขึ้น 
TQR 

คณะวิทยาศาสตร์ 1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี 3.18 2.51 ไม่เป็น ไปตามเกณฑ์เสนอ
ขึ้น TQR 



๖๐ 
 

 

 ทั้งนี้ ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                
ครั้งที่ 17/2561  ในวันอังคารที่  6  พฤศจิกายน  2561 วาระที่ 4.11 หลักสูตรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ปี
การศึกษา 2560 ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบรายชื่อหลักสูตรมีคุณสมบัติในการยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ TQR ปีการศึกษา 
2560 จ านวน 4 หลักสูตร และขั้นตอนและแนวทางการด าเนินงานการยื่นขอขึ้นทะเบียน TQR ปีการศึกษา 2560 
ตามท่ีส านักงานประกันคุณภาพฯ น าเสนอ (เอกสารแนบ 3)  
  ในการนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ขึงใคร่ขอเสนอชื่อหลักสูตรที่มีคุณสมบัติในการยื่นขึ้นทะเบียน TQR 
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 หลักสูตร  คือ  1. หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ 2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์
บัณฑิต สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  3. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์             
คณะวิทยาศาสตร์ และ 4. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะบริหารศาสตร์  ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบเพ่ือน าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบหลักสูตรที่ยื่นขอขึ้นทะเบียนการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification 
Register : TQR) ปีการศึกษา 2560 จ านวน 4 หลักสูตร และมอบส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ น าเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

 ๔.๑.๒.๙  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ณ สิ้นไตรมาสที่ 4  
         รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุม
เพ่ือพิจารณา  ตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่  ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์               
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เกณฑ์ข้อ 1 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์  ประกอบกับเพ่ือประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน วงรอบปีการประเมินปีการศึกษา 2560 และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว กองแผนงานจึงได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ              
พ.ศ. ๒๕๖1 รอบ 12 เดือน ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้  
 
 
 

                      ประเภท... 

 2. เคม ี ปริญญาตรี 3.45 3.27 เป็นไปตามเกณฑ์เสนอขึ้น 
TQR 

 3. เทคโนโลยียางและพอลิ
เมอร์ 

ปริญญาตรี 3.39 3.62 เป็นไปตามเกณฑ์เสนอขึ้น 
TQR 

คณะบริหาร
ศาสตร์ 

1. บัญช ี ปริญญาตรี 3.37 3.32 เป็นไปตามเกณฑ์เสนอขึ้น 
TQR 



๖๑ 
 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 37 82.22 
  ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 8 17.78 

รวม 45 ๑๐๐.00 
หมายเหตุ : ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4 ณ 31 สิงหาคม 2561 
 

  

ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4        
มีจ านวนทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 37 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 82.22 
และมีตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 17.78 โดยมีรายละเอียดจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 

 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 4 
๑.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 37 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ (กรณี
หลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

ร้อยละ 80.00 87.79 

2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 0.75 2.73 

3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80.00 89.20 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 75.00 81.69 
5. จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี ผลงาน 25 28 
6 . ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้ า งที่ มี ต่อผู้ ส า เร็ จการศึกษา              
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่งของสังคมด้านภาวะผู้น า การ
ท างานเป็นทีม ความใฝ่รู้  ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

ร้อยละ 80.00 84.15 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณ 

ร้อยละ 50.00 172.05 
(ผลงานตีพิมพ์/สร้างสรรค์ 

502 เร่ือง 
โครงการวิจัย  

217 โครงการ) 

2. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 81.56 
(Citation 177 เร่ือง 

โครงการวิจัย  
217 โครงการ) 

3. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน/
ชิ้นงาน 

15 29 

 
 
 

   ยุทธศาสตร์ที่ 3...  



๖๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 95 107 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก 

โครงการ 25 57 

3. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจ านวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 80.00 80.00 

4. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนอง
สังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

10 21 

5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60.00 100.00 
(มีโรงเรียนที่เข้าร่วม 9 
แห่ง และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น

ทั้งหมด) 
6. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น ราย 5 10 
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 85.00 90.24 
10. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รับรอง 1 1 
11. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการบริการวิชาการ ร้อยละ 5.00 13.63 
12. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการด าเนินการในพื้นที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการน าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 10.00 30.18 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่
การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 20.00 56.15 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 12 
4. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 80.00 88.97 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80.00 87.80 

6. จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน กิจกรรม 7 19 
7. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ 

ร้อยละ 82.00 115.19 

8. จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หมวด
ความรู ้

2 5 

9. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรม 7 25 
 
 
 
 
 
 

            ยุทธศาสตร์ที่ 5… 



๖๓ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

คะแนน สูงมาก สูงมาก 
(ร้อยละ 86.36) 

2. ร้อยละของหน่วนงานที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิ ทัลมาใช้ ในการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ
หน่วยงาน 

55.00 100.00 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 4.19 

9. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

ระดับ 3 3 

10. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
ภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป ี 40 89 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง ร้อยละ 50.00 61.58 
2. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน 30 55 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80.00 91.38 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
โครงข่ายดิจิตอล 

ระดับ 4.00 5 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการระบบเครือข่าย ระดับ 3.51 3.92 
 

1.2 ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้   
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

4. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม ร้อยละ 50.00 32.26 
 

ปัญหา/อุปสรรค :  
ส่วนใหญ่ไม่มีการด าเนินงานในด้านนี้อย่างชัดเจนเพ่ือร่วมหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
ควรมีการด าเนินงานร่วมกับชุมชนและสังคมเพ่ิมมากขึ้น เช่นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ การแก้ไขปัญหาชุมชน หรือการ
ส่งเสริมความเข้มแข็งภายในชุมชน เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและน ามาหาแนวทางการพัฒนาต่อไป 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

7. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 95.00 88.99 
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ  

ร้อยละ 90.00 86.36 

           แนวทาง... 



๖๔ 
 

แนวทางการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ : 
ควรมีการศึกษาหรือจัดท าแผนเพื่อพัฒนาและปรบัปรุงคุณภาพการให้บริการจากข้อเสนอแนะ หรือแบบสอบถาม รวมทั้ง
ติดตามผลการน าองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและมีความยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 
กิจกรรมต่อปี 

ผลงาน 75 72 
 

ปัญหา/อุปสรรค :  
เนื่องจากมีการบูรณาการโครงการบางโครงการร่วมกับโครงการอื่น ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงมีการยกเลิก
โครงการท าให้ผลการด าเนินการไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base line ปี 2559 

ร้อยละ 3.00 0.99 
(ข้อมูลรายได้ ณ  
31 ส.ค. 61) 

2. ระดับความส าเร็จในการเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการ
ของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ระดับ 3 2 
ด าเนินการประชุม

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินการจัดการขยะ
และของเสียอันตราย
และสรุปผลเพื่อหา

หลักเกณฑ์และวธิีการ
ปฏิบัติการจัดการของ

เสียอันตราย 
4. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา คะแนน 4 3.8 

ใช้ผลการด าเนินงาน
ของปี 2560 เนื่องจาก
เกณฑ์ในการรายงาน

ของกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน (พพ.) 
กระทรวงพลังงาน จะ

รายงานผลตามปีปฏิทิน 
และสามารถสรุปผลการ

ประเมินตามเกณฑ์ 
ภายใน 3 เดือนหลังส้ิน
ปีปฏิทิน ซ่ึงกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
จะรายงานผลป ี2561 
ช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค 62 

 
 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6… 



๖๕ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละ 92.00 82.43 
 

แนวทางการปรับปรุง/ข้อเสนอแนะ : 
ควรให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่จะสร้างความผูกพันภายใต้แนวคิดอ่ืน เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรักความผูกพัน
ต่อองค์กร เช่น การมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัย การผ่อนคลายในการท างาน การมีสังคมที่ดีภายใน การมีน้ าใจการ
ท างาน เป็นต้น  
 

2. แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 
ตามท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2560 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2560 มี

มติเห็นชอบแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด 45 ตัวชี้วัด ซึ่ง
สามารถสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ 
สิ้นไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 
 

 

ประเภท จ านวน ร้อยละ 
  ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 36 80.00 
  ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด 9 20.00 

รวม 45 ๑๐๐.00 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้น
ไตรมาสที่ 4 มีจ านวนทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 และมีตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 2.1 ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 36 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้ 
1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 1,750 1,812 คณะเกษตรศาสตร์ 260 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 739 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 724 คน 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 89 คน 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ คน 5,723  6,311 คณะเกษตรศาสตร์ 1,134 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 2,166 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,708 คน 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 303 คน 

3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100.00 100.00  
 

 
 
 

    2. ผลผลิต… 



๖๖ 
 

2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 380 403 คณะเภสัชศาสตร์ 133 คน 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ 220 คน 
คณะพยาบาลศาสตร์ 50 คน 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ คน 1,370  1,524 คณะเภสัชศาสตร์ 746 คน 
วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ฯ 574 คน 
คณะพยาบาลศาสตร์ 204 คน 

3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100.00 100.00  
 

๓. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,500 1,736 คณะศิลปศาสตร์ 382 คน 
คณะบริหารศาสตร์ 884 คน 
คณะนิติศาสตร์ 155 คน 
คณะรัฐศาสตร์ 315 คน 

2. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ คน 2,260 2,427 คณะศิลปศาสตร์ 637 คน 
คณะบริหารศาสตร์ 996 คน 
คณะนิติศาสตร์ 404 คน 
คณะรัฐศาสตร์ 390 คน 

3. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร ร้อยละ 100.00 100.00  
 

4. ผลผลิต : โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม 
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ คน 16 16 

             

5. ผลผลิต : โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม  
โครงการหลัก : โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 40 40 
2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 120 120 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ คน 40 40 
4. ร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาจบการศึกษาตามหลักสูตร สาขาพยาบาล
ศาสตร ์

ร้อยละ 100.00 100.00 

5. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสตูรภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด สาขาพยาบาลศาสตร์ 

ร้อยละ 98.00 100.00 

 
 
 

                6. โครงการ… 



๖๗ 
 

6. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพื้นทีไ่ด้รับบริการ ร้อยละ 80.00 87.86 
 

7. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 14,500 16,344 
2. ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95.00 100.00 
3. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 95.00 97.33 
4. ค่าใช้จ่ายของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรงบด าเนินงาน 

ล้านบาท 8.6016 8.6016 

 

8. ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ 
โครงการหลัก : โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 100,000 242,897 
2. จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ โครงการ 90 109 
3. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 95.00 100.00 
4. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา ร้อยละ 95.00 100.00 
5. ค่าใช้จ่ายการให้บริการวิชาการตามงบประมาณทีไ่ด้รับ ล้านบาท 31.7956 31.7956 

 

9. โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 3,530 7,127 
 

10. โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย  
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการ โครงการ 2 2 
2. จ านวนของนักวิจยัที่ได้รบัการพัฒนา คน 15 48 

                  

11. โครงการ : โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการ โครงการ 21 32 

 

12. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการ โครงการ 6 6 

 
 

                 13. โครงการ... 



๖๘ 
 

13. โครงการ : โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข็มแข็งด้านสังคม ชุมชนความม่ันคง 
และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 
โครงการหลัก : โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากร และระบบมาตรฐานการวิจัย 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการ โครงการ 13 13 

 

14. โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 1,148 2,121 
 

15. โครงการ : โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ คน 1,400 2,355 
 

16. โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 
Point) ที่สามารถใช้งานได้(12 ชั่วโมง = 1 คร้ัง/อุปกรณ์) 

ร้อยละ 95.00 98.67 

2. ร้อยละของจ านวนอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access 
Point) ที่ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ 

ร้อยละ 95.00 96.67 

3. จ านวนคร้ังต่อปีที่ระบบเครือข่าย ไม่สามารถใช้งานได้เกิน 30 นาที คร้ัง 1 0 
4. ร้อยละการเพิ่มความเร็วของระบบเครือข่ายเทียบกับความเร็วของ
ระบบเครือข่ายในปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10.00 100.00 

 

 2.2 ตัวชี้วัดที่ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้ 
1. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 1,400  1,154 ต่ ากว่าเป้าหมาย 246 คน 
คณะเกษตรศาสตร์ 162 คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 496 คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 448 คน 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 48 คน 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 74.00 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 24.00 
คณะเกษตรศาสตร์ ร้อยละ 72.22 
คณะวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 80.04 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 68.97 
คณะศิลปประยกุต์ฯ ร้อยละ 64.58 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    2. ผลผลิต... 



๖๙ 
 

2. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา คน 240 236 ต่ ากว่าเป้าหมาย 4 คน 
คณะเภสัชศาสตร์ 97 คน 
วิทยาลยัแพทย์ศาสตร์ฯ 117 คน 
คณะพยาบาลศาสตร์ 22 คน 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 98.00 95.00 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 3.00 
คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 91.75 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ ร้อยละ 95.73 
คณะพยาบาลศาสตร์ รอ้ยละ 98.39 

 

๓. ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์  
โครงการหลัก : โครงการผลิตบัณฑิตด้านสังคมศาสตร์ 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู ่ คน 8,890 8,579 ต่ ากว่าเป้าหมาย 311 คน 
คณะศิลปศาสตร์ 2,091 คน 
คณะบริหารศาสตร์ 3,696 คน 
คณะนิติศาสตร์ 1,374 คน 
คณะรัฐศาสตร์ 1,418 คน 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตาม
หลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95.00 81.00 ต่ ากว่าเป้าหมายร้อยละ 14.00 
คณะศิลปศาสตร์ ร้อยละ 86.91 
คณะบริหารศาสตร์ 82.35 
คณะนิติศาสตร์ 41.94 
คณะรัฐศาสตร์ ร้อยละ 89.84 

 

ปัญหาและอุปสรรค  
ตัวชี้วัดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด : 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาลดลงและไม่สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาเนื่องมาจากมีการพ้นสภาพของ
นักศึกษาที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด หรือการโอนย้ายสาขา การลาออก และไม่ลงทะเบียนเรียน 
เนื่องจากบางหลักสูตรเมื่อมีผลการเรียน F ในรายวิชาแกนหรือบังคับ ส่งผลให้ไม่สามารถเรียนในรายวิชาที่เป็นวิชา
ต่อเนื่องจากวิชาเหล่านี้ได้ ท าให้ต้องรอเรียนในปีถัดไป ซึ่งจะส่งผลต่อจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาและการส าเร็จ
การศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตร 
 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  
ตัวช้ีวัดจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา และ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด : ควรมีระบบและกลไกในการควบคุม การดูแลการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและการแนะแนวแก่นักศึกษา
ทุกระดับ เพ่ือให้ค าปรึกษาด้านการเรียน มีการชี้แจง ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงาน กิจกรรมต่างๆ ขอ ง
หลักสูตร รวมทั้งเรื่องส าคัญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักศึกษา พร้อมทั้งติดตามผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา เพ่ือประเมินผลการเรียน หากพบว่ามีผลการเรียนต่ ากว่า 2.00 ควรสอบถามและตักเตือน รวมทั้งให้แนว
ทางการพัฒนาการเรียนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นเพ่ือส่งผลให้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรที่ก าหนด 
 

                  4. โครงการ… 



๗๐ 
 

4. โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนผู้ป่วยนอก คน 33,000 31,852 ต่ ากวา่เปา้หมาย 1,148 คน 
 

ปัญหาและอุปสรรค  
การลดลงของจ านวนผู้ป่วยนอกที่มาใช้บริการมาสาเหตุเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการ
ของโรงพยาบาลน้อยและไม่ทั่วถึงในทุกพ้ืนที่โดยรอบ  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
มหาวิทยาลัยควรมีการประชาสัมพันธ์การให้บริการของโรงพยาบาลเพ่ิมเติมให้ทั่วถึงทุกระดับ  หรือใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ของประชาชน ชุมชน ทั้งในด้านภาพลักษณ์ของโรงพยาบาล ความเชื่อมั่น หรือจัด
กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความม่ันใจในการรับบริการของโรงพยาบาล 
 

5. ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการหลัก : โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนโครงการศิลปวฒันธรรม โครงการ 75 72 ต่ ากว่าเป้าหมาย 3 โครงการ 
 

ปัญหา/อุปสรรค : ขอยกเลิกโครงการ 3 โครงการ เนื่องจาก 
       1. โครงการสร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพ้ืนบ้านอิสาน (ปีที่ 5) คณะบริหารศาสตร์ เนื่องจาก
โครงการมีการ บูรณาการกับการเรียนการสอนซึ่งจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2561 
 2. โครงการส ารวจเก็บรวบรวมพืชสมุนไพร (ภูมิปัญญาท้องถิ่น) คณะพยาบาลศาสตร์ เนื่องจากผู้รับผิดชอบ
โครงการต้องการวางแผนกิจกรรมการปลูกพืชสมุนไพรและการเก็บรักษาเข้ากับโครงการในปี 2562 เพ่ือให้เกิดประโยชน์
ร่วมกันสูงสุด 
 3. โครงการจัดท าเว็บไซด์ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2561 เนื่องจากโครงการได้
ด าเนินการโดยไม่ต้องใช้งบประมาณจึงขอคืนเงินงบประมาณในการจัดสรร 
 

6. โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โครงการหลัก : โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อตัวชี้วัด 
หน่วย 
ที่วัด 

ค่า
เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

การบรรลุเป้าหมาย 

1. จ านวนนักเรียนที่ได้รบัการสนับสนุนตามโครงการ คน 87 83 ต่ ากว่าเปา้หมาย 4 คน 
ปัญหา/อุปสรรค : เนื่องจากมีการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยรอบ และโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพฐ.) เปิดรับสมัครเด็กนักเรียนที่มีอายุ 2-3 ปีโดยใช้หลักสูตรอนุบาล 3 ปี รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการประชาสัมพันธ์และรับเด็กเข้าเรียน โดยบางสังกัดมีการเปิดเรียนโดยไม่มีปิดเทอม อีกทั้ง
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จากที่เคยรับเด็กนักเรียนที่มีอายุ 4-5 ปีเข้าเรียน มี
การปรับเปลี่ยนรับเด็กนักเรียนที่มีอายุ 2-6 ปี เข้าเรียนจึงท าให้ผู้ปกครองมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ได้จ านวน
ลดลง 
 
               จึงเสนอ… 



๗๑ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และให้ข้อเสนอแนะและ
แนวทางเพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

  ๔.๑.๒.๑๐  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 
         (ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔) 

           รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย                  
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) และมอบกองแผนงานด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการ
มหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ๑.) คณะต่างๆ ควรพิจารณาด าเนินการหารายได้เพ่ิมอย่างเป็นรูปธรรม              
๒.) มหาวิทยาลัยควรปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจากร้อยละเป็นจ านวนเงิน  ๓.) มหาวิทยาลัยควรปรับแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดรายจ่ายด้านบุคลากรด้านสาธารณูปโภคให้เป็นรูปธรรม และปรับค่า
ตัวชี้วัดจากร้อยละเป็นจ านวนเงิน)  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  กองแผนงานด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยใช้ค่าเป้าหมายที่ เป็นจ านวนเงินตาม
อัตราส่วนร้อยละในตัวชี้วัดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑  

กองแผนงานติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) ณ สิ้นไตรมาส 4  และน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2561 (วาระพิเศษ) วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ และให้น าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  ณ สิ้นไตรมาส 4  คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1               
ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  โดยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด 15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 
จ านวน 5 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน    
10 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 66.67  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ประเภท... 



๗๒ 
 

 

ประเภท จ ำนวน ร้อยละ
ตัวช้ีวัดท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุผลตำมค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 5 33.33

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 5

1. รายได้จากการรับบริจาคและการจดักจิกรรมเพื่อหารายได้ (บาท)

2. จ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวจิยัหรือทรัพยสิ์นทางปญัญาจาก
ผลงานวจิยั (บาท)

3. จ านวนเงินรายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ (บาท)

4. รายได้ของศูนยท์ดสอบ และศูนยเ์คร่ืองมือต่างๆ (บาท)

5. จ านวนเงินรายได้สุทธจิากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวทิยาลัย (บาท)

ตัวช้ีวัดท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 10 66.67
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 4

1. เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

2. จ านวนเงินรายได้จากการบริหารจดัการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม่ (บาท)

3. จ านวนเงินจากแหล่งทุนวจิยัภายนอก (บาท)

4. จ านวนเงินรายได้สุทธจิากโรงพยาบาล (บาท)

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 3

1. ร้อยละการจดัสรรงบประมาณทีส่ามารถด าเนินงานได้ตามเปา้หมายทีก่ าหนด
2. ร้อยละการเบกิจา่ยงบประมาณแผ่นดินเปน็ไปตามเปา้หมายทีก่ าหนด
3. ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการเบกิจา่ยงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 3

 1. จ านวนค่าใช้จา่ยงบด าเนินงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัปท่ีีผ่านมา
 2. ร้อยละของค่าใช้จา่ยด้านบคุลากร ท่ีลดลงจากปท่ีีผ่านมา
 3. ร้อยละหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปท่ีีผ่านมา

รวม 15 ๑๐๐.๐๐

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย 6.583 ล้านบาท (ต่ ากวา่ร้อยละ  
94.04)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย 3.377 ล้านบาท (ต่ ากวา่ร้อยละ 
12.51)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย 2.785  ล้านบาท  (ต่ ากวา่ร้อยละ 
 11.70)

เพิ่มขึน้ 137.966 ล้านบาท (ร้อยละ 26.44)
เพิ่มขึน้ 2.157  ล้านบาท (ร้อยละ 0.29)
เพิ่มขึน้ 1.056 กโิลวตัต์ชัว่โมง (ร้อยละ 11.44)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 16.96
ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 4.31
ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 7.09

ผลกำรด ำเนินงำน ณ ส้ินไตรมำส 4

ผลกำรด ำเนินงำน ณ ส้ินไตรมำส 4

ผลกำรด ำเนินงำน ณ ส้ินไตรมำส 4

ผลกำรด ำเนินงำน ณ ส้ินไตรมำส 4

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย 49.69 ล้านบาท (สูงกวา่ร้อยละ 24)

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย  134,308.50 บาท (สูงกวา่ร้อยละ
 206.63)

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย 46.811  ล้านบาท (สูงกวา่ร้อยละ 
79.34)

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย  13.688 ล้านบาท (สูงกวา่ร้อยละ 
311.11)

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย 47  ล้านบาท (สูงกวา่ร้อยละ 
118.41)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย 73.75 ล้านบาท  (ต่ ากวา่ร้อยละ 
13.83)



๗๓ 
 

และมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอ่ืน คิดเป็นอัตราส่วน 59.16 : 40.84 
รายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ                     
พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             ๑. ประเด็น... 

 



๗๔ 
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน มีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่
ก าหนด 5 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 
 

 

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560

(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ค่ำเป้ำหมำย/แผนกำร
ด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561

 ผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
 2561 

(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ผลกำรบรรลุ  ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมช้ีวัด หมำยเหตุ

เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา  502,094,549.95
(ยังมยีอดค้างช าระอกี

16,159,016.80 บาท)

 533,233,700
(คิดเป็นร้อยละ 54 เมือ่
เทียบกบัรายได้ทัง้หมด)

 459,474,832.83
(คิดเป็นร้อยละ 59.16 เมือ่

เทียบกบัรายได้ทัง้หมด)

 ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนด

 มยีอดรายรับจริงกอ่นการจัดสรรให้คณะ/ส านัก ภาคการศึกษา 2-3/2560
 และ 1/2561  รวมจ านวน 459,474,832.83 บาท  มผีลการ
ด าเนินงานต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย จ านวน 73,758,867.17 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 13.83

 - ข้อมลูจากกอง
บริการการศึกษา

 และยังมยีอดค้างช าระจากนักศึกษาทุนกูย้ืม กยศ. และทุน กรอ. รวมจ านวน
 96,781,190.52 บาท ซ่ึงรัฐบาลจะโอนเงินมายังมหาวทิยาลัยล่าช้า
ประมาณ 1 ภาคการศึกษา

จ านวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการ
หลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม ่(บาท)

                    175,000.00           7,000,000.00               416,971.00  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนด

 ผลการด าเนินงานต่ ากวา่ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จ านวน 6,583,029 บาท คิดเป็นต่ ากวา่ร้อยละ 94.04 โดยมรีายรับจาก
การบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม ่รวม
จ านวน 416,971 บาท

 - ข้อมลูจากคณะ/
หน่วยงาน

 เนื่องจากคณะ/หน่วยงานอยู่ระหวา่งการจัดท าหลักสูตร  และบางคณะ
ชะลอ/เล่ือนการเปิดหลักสูตร เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจน้อย 
หากด าเนินงานจัด จะท าให้การด าเนินงานไมม่กี าไรจากการด าเนินงาน  จึง
ยกเลิก/เล่ือนการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ

 เช่น คณะนิติศาสตร์ จะจัดหลักสูตรอบรมกฎหมายส าหรับผู้ประกอบการ 
SMEs ในยุคไทยแลด์ 4.0  หลักสูตรกฎหมายเกีย่วกบัเอกชนและธรุกจิ
ส าหรับครูผู้สอนกฎหมาย  หลักสูตรอบรมความรู้ฐานความผิดทางวนิัยและ
สิทธขิองครูเมือ่ถูกด าเนินการทางวนิัย เป็นต้น

 และมแีนวทางแกไ้ขโดยปรับกระบวนการด าเนินงาน และคณะท างานได้
ประชุมสรุปผลการด าเนินงานวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีไมส่ามารถหา
กลุ่มเป้าหมายได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด และคณะเกษตรศาสตร์อยู่ระหวา่ง
การปรับปรุงทบทวนหลักสูตร



๗๕ 
 

 
 

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560

(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ค่ำเป้ำหมำย/แผนกำร
ด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561

 ผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
 2561 

(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ผลกำรบรรลุ  ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมช้ีวัด หมำยเหตุ

รายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กจิกรรมเพือ่หารายได้ (บาท)

                10,000,000.00         11,000,000.00           60,691,130.66  บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนด

 ผลการด าเนินงานสูงกวา่ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จ านวน 49,691,130.66  บาท คิดเป็นสูงกวา่ร้อยละ 424.46
ท้ังนี้ จากรายรับดังกล่าวได้รวมงบประมาณสนับสนุนจากโครงการร่วมผลิต
แพทย์เพิม่เพือ่ชาวชนบท (สบพช.) จ านวน 37,926,000 บาท

  - ข้อมลูจากกองคลัง

 (ถ้าไมร่วมงบประมาณจาก สบพช. จะมรีายได้จากการรับบริจาคและการจัด
กจิกรรมเพือ่หารายได้ จ านวน 22,765,130.66 บาท)   ซ่ึงสูงกวา่ค่า
เป้าหมายรวม 11,765,130.66 บาท

จ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์
ผลงานวจิัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานวจิัย (บาท)

                      35,000.00               65,000.00               199,308.50  บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนด

 ผลการด าเนินงานสูงกวา่ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จ านวน 134,308.50 บาท คิดเป็นสูงกวา่ร้อยละ 206.63 โดยมผีลการ
ด าเนินงานของคณะเกษตรศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์

 - ข้อมลูจากอทุยาน
วทิยาศาสตร์

จ านวนเงินจากแหล่งทุนวจิัยภายนอก 
(บาท)

                26,000,000.00         27,000,000.00           23,622,085.76  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนด

 ผลการด าเนินงานต่ ากวา่ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จ านวน 3,377,914.24 บาท คิดเป็นต่ ากวา่ร้อยละ 12.51

  - ข้อมลูจากกองคลัง

 เนื่องจากผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามแผนการด าเนินงานในโครงการ  มี
การรายงานผลการด าเนินงานล่าช้ากวา่แผน  จึงส่งผลกระทบต่อการโอน
งบประมาณในงวดงานต่อไปมายังมหาวทิยาลัยล่าช้า
 แนวทางแกไ้ขปัญหาคือมอบคณะ/วทิยาลัย ติดตามเร่งรัดให้หัวหน้า
โครงการด าเนินงานโครงการให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานในโครงการ

จ านวนเงินรายได้จากการให้บริการ
วชิาการ (บาท)

                59,000,000.00         59,000,000.00         105,811,870.20  บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย
ทีก่ าหนด

 ผลการด าเนินงานสูงกวา่ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จ านวน 46,811,870.20 บาท คิดเป็นสูงกวา่ร้อยละ 79.34

  - ข้อมลูจากกองคลัง

รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เคร่ืองมอื
ต่างๆ (บาท)

                  4,000,000.00           4,400,000.00           18,088,934.00  บรรลุผลตามค่าเป้าหมายท่ี
ก าหนด

 ผลการด าเนินงานสูงกวา่ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จ านวน 13,688,934 บาท คิดเป็นสูงกวา่ร้อยละ 311.11

 - ข้อมลูจากคณะ/
หน่วยงาน



๗๖ 
 

 

 
 
 

สรุปการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน พบว่ามีตัวชี้วัด 9 ตัวชี้วัด  มีผลการ
ด าเนินงานบรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด 5 ตัวชี้วัด และที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด 4 ตัวชี้วัด    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำนปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560

(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ค่ำเป้ำหมำย/แผนกำร
ด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2561

 ผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.
 2561 

(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ผลกำรบรรลุ  ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมช้ีวัด หมำยเหตุ

จ านวนเงินรายได้สุทธจิากโรงพยาบาล 
(บาท)

                19,800,000.00         23,800,000.00           21,014,533.21  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

 ผลการด าเนินงานต่ ากวา่ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จ านวน 2,785,466.79 บาท คิดเป็นต่ ากวา่ร้อยละ 11.70

  - ข้อมลูจากกองคลัง

 เนื่องจากการให้บริการทางการแพทย์ไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย  เห็นควรเปิด
ให้บริการเฉพาะทาง และมหาวทิยาลัยควรประชาสัมพนัธใ์ห้ประชาชน
โดยรอบมหาวทิยาลัยมาใช้บริการ

จ านวนเงินรายได้สุทธจิากการบริหาร
ทรัพยากร และการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวทิยาลัยจากปีท่ีผ่านมา (บาท)

                30,000,000.00         40,000,000.00           87,363,471.56  บรรลุผลตามค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

 ผลการด าเนินงานสูงกวา่ค่าเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รวม
จ านวน 47,363,471.56  บาท คิดเป็นสูงกวา่ร้อยละ 118.41

  - ข้อมลูจากกองคลัง



๗๗ 
 

อย่างไรก็ตามสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ และครั้งที่ 6/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้ให้ความ
เห็นชอบร้อยละของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด  มีค่าเป้าหมายเท่ากับร้อยละ 54 เมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหม ด  ดังนั้น ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยต้องหารายได้จากแหล่งอ่ืนเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 46 ดังนี้ 

 

 
 

หากพิจารณาผลการด าเนินงานในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพ่ือการมีเสถียรภาพทางการเงิน  พบว่า รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาจากผลการ 
ด าเนินงานภาพรวมมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา รวมจ านวน 459,474,832.83 บาท  รายได้จากแหล่ง อ่ืน รวมจ านวน 
317,208,304.89 บาท  รวมรายรับทั้งสิ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 776,208,304.89 บาท คิดเป็นอัตราส่วน 59.16 : 40.84  รายละเอียดตามตาราง
ดังกล่าวข้างต้น ดังนั้น  สัดส่วนร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับรายได้ทั้งหมด จึงมีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้ าหมายที่ก าหนดในอัตราส่วนที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 533,233,700                      54.00        459,474,833                  59.16           
รายได้จากแหล่งอืน่ 454,236,115                      46.00        317,208,305                  40.84           
รวมท้ังส้ิน 987,469,815                      100.00      776,683,138                  100.00         

ค่ำเป้ำหมำยแหล่งรำยได้ ผลกำรด ำเนินงำน



๗๘ 
 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  มีตัวชี้วัด 3 
ตัวช้ีวัด มีผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

 
 

ตัวช้ีวัด  ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560

 ค่ำเป้ำหมำย/
แผนกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561

 ผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมมหำวิทยำลัย
 ประจ ำปีงบประมำณ

 พ.ศ. 2561 
(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ผลกำรบรรลุ  ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด หมำยเหตุ

ร้อยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนด

80 80                  63.04  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

  - ข้อมลูจากกองแผนงานสรุปน าเสนอสภามหาวทิยาลัย เพือ่อนุมติัแผนปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 17/2560 (วาระพเิศษ) เมือ่
วนัท่ี 20 ตุลาคม 2561 จ าแนกตามนโยบายต่างๆ ได้ดังนี้

ข้อมลูกองแผนงาน

ท่ี ประเภท-รำยกำร ค่ำเป้ำหมำย
(ร้อยละ)

1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 65  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 66

1.1 งบบคุลากร 30  สูงกวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 49

1.2 งบเพื่อการพัฒนานกัศึกษาและจดั
การศึกษา

20  ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 8

1.3 งบลงทนุ 15  ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 9

2 ด้ำนพัฒนำขีดควำมสำมำรถด้ำน
กำรวิจัย

8.5  ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 3.68

3 ด้ำนให้บริกำรวิชำกำรและ
ถ่ำยทอดเทคโนโลยี

13  ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 7

4 ด้ำนสืบสำน เผยแพร่ ฟ้ืนฟูและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

0.5  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 0.65

5 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 10  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 19

6 ด้ำนพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์

1.5  ต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 1.43

6.1 สายวชิาการ 1  ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 0.9

6.2 สายสนบัสนนุ 0.5  สูงกวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 0.5

7 ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
ส่ือสำร

1.5  สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำยร้อยละ 2.2

 ร้อยละเทียบเป้ำหมำย
ของมหำวิทยำลัย



๗๙ 
 

 
 

สรุปการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พบว่ามีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง 3 ตัวชี้วัด   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวช้ีวัด  ค่ำเป้ำหมำย
ปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560

 ค่ำเป้ำหมำย/
แผนกำรด ำเนินงำน 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2561

 ผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมมหำวิทยำลัย
 ประจ ำปีงบประมำณ

 พ.ศ. 2561 
(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ผลกำรบรรลุ  ค ำอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวช้ีวัด หมำยเหตุ

ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด

100 100 95.69  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินในภาพรวมของมหาวทิยาลัยคิดเป็นร้อยละ 95.69
ติดตามเร่งรัดคณะ/วทิยาลัย/ส านัก ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี
ก าหนด

ข้อมลูกองแผนงาน

ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

100 100 92.91  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

 ผลการเบิกจ่ายของโครงการท่ีใช้เงินรายได้ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในภาพรวมของ
มหาวทิยาลัยคิดเป็นร้อยละ 92.91
ติดตามเร่งรัดคณะ/วทิยาลัย/ส านัก ให้เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด

ข้อมลูจากคณะ/
หน่วยงาน
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3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4  ต่ ากว่า     
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดทั้ง 3 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 
สรุปการด าเนินงานในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย  พบว่า 

มีตัวชี้วัด 3 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ทั้ง 3 ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด  ผลกำรด ำเนินงำน
ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2560

(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ค่ำเป้ำหมำย/
แผนกำรด ำเนินงำน 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 

2561

 ผลกำรด ำเนินงำน
ภำพรวมมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 
2561 

(ณ ส้ินไตรมำส 4)

 ผลกำรบรรลุ  รำยงำนผล
กำรด ำเนินงำน
ตำมตัวช้ีวัด

หมำยเหตุ

 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน
ท่ีลดลงเมือ่เทียบกบั
ปีท่ีผ่านมา

 เพิม่ขึ้น 
224,048,044.95

 ลดลง 3,000,000 บาท  เพิม่ขึ้น 137,966,637.95 บาท  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

 ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 เท่ากบั 521,837,840.40 บาท ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เท่ากบั 659,804,478.35 บาท 
เพิม่ขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
137,966,637.95 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.44

 ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
 ท่ีลดลงจากปีท่ีผ่านมา

 เพิม่ขึ้นร้อยละ 54.04  ลดลงร้อยละ 5  เพิม่ขึ้นร้อยละ 0.29  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
เท่ากบั 744,794,754.85 บาท  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 เท่ากบั 746,951,966.36 บาท 
เพิม่ขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
2,157,212 บาท คิดเป็นเพิม่ขึ้นร้อยละ 0.29

 ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟา้
ท่ีลดลงเทียบกบัปีท่ีผ่านมา

 เพิม่ขึ้นร้อยยละ 0.27  ลดลงร้อยละ 2  เพิม่ขึ้นร้อยละ 11.44  ต่ ากวา่ค่าเป้าหมาย
ท่ีก าหนด

 จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟา้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 เท่ากบั 9,231,156.24 กโิลวตัน์ช่ัวโมง  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เท่ากบั 
10,287,481.71 กโิลวตัน์ช่ัวโมง  เพิม่ขึ้นจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 
1,056,325.47 กโิลวตัน์ช่ัวโมง  คิดเป็นเพิม่ขึ้น
ร้อยละ 11.44
 จากหน่วยไฟฟา้ท่ีเพิม่ขึ้น คิดเป็นจ านวนเงินเพิม่ขึ้น
  2,111,675.09 บาท

ข้อมลูจากกองคลัง

ข้อมลูจากส านักงาน
งานบริหารกายภาพ

และส่ิงแวดล้อม



๘๑ 
 

              จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
กลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบคณะต่างๆ ด าเนินการตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามที่คณะได้ตั้งไว้ด้วย 
 

๔.๑.๒.๑๑  ทบทวนค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  เพื่อก าหนดทิศทาง 
  ในการจัดหารายได้ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  

                รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ประชุมมีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) และมอบกองแผนงานด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการ
มหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (๑.คณะต่างๆ ควรพิจารณาด าเนินการหารายได้เพ่ิมอย่างเป็นรูปธรรม  ๒. 
มหาวิทยาลัยควรปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจากร้อยละเป็นจ านวนเงิน  ๓. มหาวิทยาลัยควรปรับแผนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดรายจ่ายด้านบุคลากรด้านสาธารณูปโภคให้เป็นรูปธรรม และปรับค่า
ตัวชี้วัดจากร้อยละเป็นจ านวนเงิน)  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  กองแผนงานด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 6/ ๒๕๖๑               
เมื่อวันที่ ๓0 มิถุนายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยใช้ค่าเป้าหมายที่เป็นจ านวนเงินตาม
อัตราส่วนร้อยละในตัวชี้วัดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ตารางท่ี 1...



๘๒ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
เป้าประสงค์  1.1 รายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. สร้างรายได้จากการ
ด าเนินงานตามพันธกจิของ
มหาวิทยาลัย

1. การสร้างรายได้จากการจัด
การศึกษา

1) การรับนักศึกษาใหไ้ด้ตามแผนการรับ
2) การเพิ่มอตัราการคงอยู่ของนักศึกษา
3) การบริหารจัดการลูกหนี้ค้างช าระ
4) การรับนักศึกษาต่างชาติ

จ านวนเงินรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (บาท)

อัตรำส่วนค่ำเป้ำหมำยรำยได้จำกค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ

ร้อยละ 55 54 53 52 50

อัตรำส่วนค่ำเป้ำหมำยรำยได้จำกแหล่งอ่ืน ร้อยละ         45         46         47         48         50

5) การเปดิหลักสูตรส าหรับวัยท างาน
6) การเปดิหลักสูตรทีใ่ช้การจัดการศึกษาแบบดิจิทลั
7) เปดิหลักสูตรตามกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
(หลักสูตรพันธุ์ใหม)่

จ านวนเงินรายได้จากการ
บริหารจัดการหลักสูตร Non
 Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม ่(บาท)

2. จัดกจิกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดย
ศิษย์เกา่ และแหล่งทนุบริจาคอื่นๆ

1) การระดมทนุจากศิษย์เกา่
2) การจัดกจิกรรมพิเศษเพื่อหารายได้โดยศิษย์เกา่
3) การระดมเงินบริจาคจากแหล่งอื่น รวมทัง้
ทนุการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

รายได้จากการรับบริจาคและ
การจัดกจิกรรมเพื่อหารายได้ 
(บาท)

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำยกลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม



๘๓ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
เป้าประสงค์  1.1 รายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. เพิ่มรายได้จากการจัดการวิจัยและ
ทรัพย์สินทางปญัญา

1) น าผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์
2) การหารายได้จากการขายทรัพย์สินทางปญัญาจาก
ผลงานวิจัย

จ านวนเงินรายได้จากการใช้
ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือ
ทรัพย์สินทางปญัญาจาก
ผลงานวิจัย (บาท)

4) การหาทนุวิจัยจากแหล่งวิจัยภายนอก
4) สร้างความร่วมมอืด้านวิจัยกบัภาคเอกชน

จ านวนเงินจากแหล่งทนุวิจัย
ภายนอก (บาท)

4. การหารายได้จากการบริการวิชาการ 1) จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะส้ัน
2) การใหบ้ริการวิชาการตามความต้องการของ
หน่วยงานภายนอก
3) การเปน็ทีป่รึกษาโครงการใหก้บัหน่วยงานภายนอก

จ านวนเงินรายได้จากการ
ใหบ้ริการวิชาการ (บาท)

4) การใหบ้ริการของศูนย์เคร่ืองมอืวิทยาศาสตร์
5) จัดต้ังศูนย์ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
6) การใหบ้ริการของหน่วยทดสอบมาตรฐานการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
7) การตรวจวิเคราะหม์าตรฐาน

รายได้ของศูนย์ทดสอบ และ
ศูนย์เคร่ืองมอืต่างๆ (บาท)

8) การหารายได้จากการใหบ้ริการทางการแพทย์ จ านวนเงินรายได้สุทธิจาก
โรงพยาบาล (บาท)

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำยกลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม



๘๔ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน 
เป้าประสงค์  1.1 รายได้จากการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และการบริหารจัดการทรัพย์สินเพิ่มขึ้นร้อยและเพียงพอต่อการสนับสนุนการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2. เพิ่มรายได้จากการบริหาร
จัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน 
และการด าเนินงานด้านต่างๆ

1. เพิ่มรายได้จากการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สิน

1) การหารายได้จากสนามกฬีา
2) การหารายได้จากโรงแรม
3) การหารายได้จากศูนย์ประชุมอาคารเฉลิมพระ
เกยีรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
4) การเพิ่มรายได้จากผลผลิตของคณะและ
มหาวิทยาลัย (ผลผลิตทีม่าจากการเรียนการสอน )
5) การเพิ่มรายได้จากผลผลิตของคณะ และ
มหาวิทยาลัย (ส่ิงของหรือผลิตภณัฑ์ทีห่น่วยงานผลิต
เพื่อจ าหน่ายโดยเฉพาะ และมไิด้มาจากผลผลิตจากการ
เรียนการสอน)
6) การเพิ่มรายได้จากการเช่าพื้นที่
7) การเพิ่มรายได้จากการใช้สิทธิในลิขสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัย

จ านวนเงินรายได้สุทธิจาก
การบริหารทรัพยากร และ
การด าเนินงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัย (บาท)

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำยกลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม



๘๕ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 2.1 มีระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. พัฒนาระบบ และกลไก
การจัดสรรงบประมาณที่
สอดคล้องกบัพันธกจิและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

1. ออกระเบยีบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
และเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณ
ทีส่อดคล้องกบัพันธกจิและยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย

1) ออกระเบยีบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการ
จัดสรรงบประมาณทีส่อดคล้องกบัพันธกจิและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
2) การจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกบัพันธกจิและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

ร้อยละการจัดสรร
งบประมาณทีส่ามารถ
ด าเนินงานได้ตามเปา้หมายที่
ก าหนด

80 80 85 85 90

2. พัฒนาระบบ และกลไก
การบริหารงบประมาณและ
การเงินอย่างมปีระสิทธิภาพ 
มคีวามโปร่งใสและตรวจสอบ
ได้

1. ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมลูทางการเงิน 
(UBUFMIS) เพื่อการบริหาร
งบประมาณและการเงิน และการ
วิเคราะหข์้อมลูเพื่อการตัดสินใจ
ในทางบริหารได้
2. ปรับปรุงกลไกการบริหาร
งบประมาณ และการรักษาวินัยด้าน
งบประมาณและการคลัง

1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมลู
ทางการเงิน (UBUFMIS) เพื่อการบริหารงบประมาณ
และการเงิน และการวิเคราะหข์้อมลูเพื่อการตัดสินใจ
ในทางบริหารได้
2) ปรับปรุงกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวข้องกบัการเงินใหม้ี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกบัการ
ด าเนินงาน และด าเนินงานได้อย่างคล่องตัว
3) การก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์เพื่อรักษาวินัย
ด้านงบประมาณและการคลัง

ร้อยละการเบกิจ่าย
งบประมาณแผ่นดินเปน็ไป
ตามเปา้หมายทีก่ าหนด

100 100 100 100 100

กลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย



๘๖ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
เป้าประสงค์ 2.1 มีระบบการจัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการและการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์  
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3.  พัฒนาระบบ และกลไก
การการควบคุมติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณและการเงิน

1. ก าหนดนโยบายเร่งรัดการเบกิจ่าย 
เพื่อก ากบัและติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ

1) เร่งรัดการใช้จ่ายรายจ่ายประจ าใหเ้ปน็ไปตาม
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและระยะเวลาที่
ก าหนด
2) เร่งรัดการกอ่หนี้ผูกพันส าหรับรายจ่ายงบลงทนุ
เพื่อใหผ้ลการเบกิจ่ายเปน็ไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
3) การจัดท ารายงานทางการเงินและบญัชีทกุรายไตร
มาส ทกุส้ินปงีบประมาณ และมกีารตรวจสอบบญัชี 
ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก

ร้อยละของโครงการที่
ด าเนินการเบกิจ่าย
งบประมาณเงินรายได้ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

100 100 100 100 100

กลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย



๘๗ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
เป้าประสงค์  3.1  การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1.) พัฒนาประสิทธิภาพการ
ท างานและประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีในการท างาน

1. การจัดการส านักงานด้วยระบบ
ส านักงานอตัโนมติั (Office 
Automation)
2. ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัอย่างมปีระสิทธิภาพ
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด

1) พัฒนาระบบเอกสารอเิล็กทรอนิกส์ และการประชุม
อเิล็กทรอนิกส์
2) พัฒนาระบบการประชุมอเิล็กทรอนิกส์
3) รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการประหยัดทรัพยากร
ส้ินเปลือง
4) ก าหนดมาตรการในการควบคุมการบริหารวัสดุ
ส้ินเปลือง
5) การรวมศูนย์รถยนต์
6) การรวมศูนย์เคร่ืองพิมพ์

 จ านวนค่าใช้จ่ายงบ
ด าเนินงานทีล่ดลงเมือ่เทยีบ
กบัปทีีผ่่านมา (ล้านบาท)

         -    ลดลง 3 
ล้านบาท

 ลดลง  
5.5 ล้าน
บาท

 ลดลง  
6.5 ล้าน
บาท

 ลดลง  
6.5 ล้าน
บาท

4. ชะลอการเปดิหลักสูตรทีรั่บ
นักศึกษาไมไ่ด้ตามแผนการรับ
5. ก าหนดนโยบายในการใช้ทรัพยากร
ร่วมกนัอย่างประหยัด

1) การรวมศูนย์ทรัพยากรบคุคล
2) การปดิหลักสูตรทีรั่บนักศึกษาไมไ่ด้ตามแผนการรับ
3) การปรับโครงสร้างองค์กร

 ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้าน
บคุลากรทีล่ดลง
จากปทีีผ่่านมา

 ลดลง
ร้อยละ 5

 ลดลง
ร้อยละ 5

 ลดลง
ร้อยละ 5

 ลดลง
ร้อยละ 5

 ลดลง
ร้อยละ 5

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำยกลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม



๘๘ 
 

ตารางท่ี 1 สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
เป้าประสงค์  3.1  การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2.) ส่งเสริมการประหยัด
พลังงานและค่าใช้จ่ายด้าน
สาธารณูปโภค

6. ก าหนดมาตรการในการประหยัด
พลังงานและควบคุมค่าสาธารณูปโภค

1) รณรงค์การสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน
2) ก าหนดมาตรการในการควบคุมค่าสาธารณูปโภค
3) รณรงค์ใช้ระบบ Solar cell และพลังงานทดแทน
4) การเปล่ียนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เปน็
แบบ LED
5) การเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศเปน็ Inverter

ร้อยละของหน่วยการใช้
ไฟฟ้าทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัปทีี่
ผ่าน (กโิลวัตต์ชั่วโมง)

 ลดลง
ร้อยละ 2

 ลดลง
ร้อยละ 2

 ลดลง
ร้อยละ 2

 ลดลง
ร้อยละ 2

 ลดลง
ร้อยละ 2

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำยกลยุทธ์ มำตรกำร โครงกำร/กิจกรรม



๘๙ 
 

กองแผนงานสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑)  ณ สิ้นไตรมาส 4   คณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔  
โดยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดทั้งหมด  15 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 5 ตัวชี้วัด 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 และมีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 10 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 66.67  โดยมีรายละเอียดดังนี้ ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้     

 

ตารางที่ 2  สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมตามตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. 2561 
 

 

ประเภท จ ำนวน ร้อยละ
ตัวช้ีวัดท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนบรรลุผลตำมค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 5 33.33

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 5

1. รายได้จากการรับบริจาคและการจดักจิกรรมเพื่อหารายได้ (บาท)

2. จ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชนผ์ลงานวจิยัหรือทรัพยสิ์นทางปญัญาจาก
ผลงานวจิยั (บาท)

3. จ านวนเงินรายได้จากการใหบ้ริการวชิาการ (บาท)

4. รายได้ของศูนยท์ดสอบ และศูนยเ์คร่ืองมือต่างๆ (บาท)

5. จ านวนเงินรายได้สุทธจิากการบริหารทรัพยากร และการด าเนนิงานด้านต่างๆ 
ของมหาวทิยาลัย (บาท)

ตัวช้ีวัดท่ีมีผลกำรด ำเนินงำนต่ ำกว่ำค่ำเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 10 66.67
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 4

1. เงินรายได้จากค่าธรรมเนยีมการศึกษา (บาท)

2. จ านวนเงินรายได้จากการบริหารจดัการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตร
รูปแบบใหม่ (บาท)

3. จ านวนเงินจากแหล่งทุนวจิยัภายนอก (บาท)

4. จ านวนเงินรายได้สุทธจิากโรงพยาบาล (บาท)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย 6.583 ล้านบาท (ต่ ากวา่ร้อยละ  
94.04)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย 3.377 ล้านบาท (ต่ ากวา่ร้อยละ 
12.51)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย 2.785  ล้านบาท  (ต่ ากวา่ร้อยละ 
 11.70)

ผลกำรด ำเนินงำน ณ ส้ินไตรมำส 4

ผลกำรด ำเนินงำน ณ ส้ินไตรมำส 4

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย 49.69 ล้านบาท (สูงกวา่ร้อยละ 24)

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย  134,308.50 บาท (สูงกวา่ร้อยละ
 206.63)

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย 46.811  ล้านบาท (สูงกวา่ร้อยละ 
79.34)

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย  13.688 ล้านบาท (สูงกวา่ร้อยละ 
311.11)

สูงกวา่ค่าเปา้หมาย 47  ล้านบาท (สูงกวา่ร้อยละ 
118.41)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมาย 73.75 ล้านบาท  (ต่ ากวา่ร้อยละ 
13.83)



๙๐ 
 

 
 

กองแผนงานได้น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 18/2561               
(วาระพิเศษ) วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือทบทวนค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 เพ่ือก าหนดทิศทางในการจัดหารายได้ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ที่ประชุม
มีมติเห็นชอบและมอบคณะ/วิทยาลัย/ส านัก จัดท าแผนการจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส ที่มากกว่าหรือเท่ากับค่าเป้าหมายที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบใน
การประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561  (อนุมัติแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562) และแสดงยอดเงินคงเหลือจากการด าเนินงานในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพ่ือที่กองแผนงานจะได้
รวบรวม และสรุปรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ทุก 2 เดือน 

ดังนั้น  เพื่อให้การก าหนดค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2562 - 2564  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กองแผนงานจึงขอน าเรียนที่ประชุมพิจารณาทบทวนค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  - 
2564  ต่อไป รายละเอียดตามตารางสรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ตารางที่ 
3 – 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  ตารางท่ี 3...

ประเภท จ ำนวน ร้อยละ
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 3

1. ร้อยละการจดัสรรงบประมาณท่ีสามารถด าเนนิงานได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนด
2. ร้อยละการเบกิจา่ยงบประมาณแผ่นดินเปน็ไปตามเปา้หมายท่ีก าหนด
3. ร้อยละของโครงการท่ีด าเนนิการเบกิจา่ยงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 3

 1. จ านวนค่าใช้จา่ยงบด าเนนิงานท่ีลดลงเมื่อเทียบกบัปท่ีีผ่านมา
 2. ร้อยละของค่าใช้จา่ยด้านบคุลากร ท่ีลดลงจากปท่ีีผ่านมา
 3. ร้อยละหนว่ยการใช้ไฟฟ้าลดลงจากปท่ีีผ่านมา

รวม 15 ๑๐๐.๐๐

เพิ่มขึน้ 137.966 ล้านบาท (ร้อยละ 26.44)
เพิ่มขึน้ 2.157  ล้านบาท (ร้อยละ 0.29)
เพิ่มขึน้ 1.056 กโิลวตัต์ช่ัวโมง (ร้อยละ 11.44)

ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 16.96
ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 4.31
ต่ ากวา่ค่าเปา้หมายร้อยละ 7.09

ผลกำรด ำเนินงำน ณ ส้ินไตรมำส 4

ผลกำรด ำเนินงำน ณ ส้ินไตรมำส 4



๙๑ 
 

ตารางท่ี 3 สรุปค่าเป้าหมายประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและแผนการจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 

(53%ของรำยได้ท้ังหมด)
(ปรับตำมแผนปฏิบัติงำนและ

แผนกำรใช้จ่ำย ประจ ำปี 2562 
ท่ีกองแผนงำนแจ้งเวียน)

 ประมำณกำรรำยได้จำกแหล่ง
อ่ืน (47% ของรำยได้ท้ังหมด) 

(% จำกท่ีสภำมหำวิทยำลัย
เห็นชอบตำมท่ีคณะเสนอ 

31 มีนำคม 2561)

 ค่ำเป้ำหมำยรำยได้แหล่งอ่ืน
ปีงบประมำณ 2562 ในแผน

ปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำย ประจ ำปี 2562
(สภำมหำวิทยำลัย ให้ควำมเห็นชอบ 

ในกำรประชุม คร้ังท่ี 9/2561 
วันท่ี 29 กันยำยน 2561)

ส่วนต่ำงของประมำณ
กำรรำยรับเงินรำยได้

จำกแหล่งอ่ืน
กับประมำณกำร

รำยได้จำกแหล่งอ่ืน
(สัดส่วน 47%)

(1) (2) (3)  (4) (5) (6)=(5)-(4)
1 นิติศาสตร์                       24,817,800                      22,008,238                            14,971,600 -            7,036,638
2 รัฐศาสตร์                       26,485,200                      23,486,875                              5,380,000 -          18,106,875
3 บริหารศาสตร์                       75,329,200                      66,801,366                            17,055,000 -          49,746,366

4 ศิลปศาสตร์                       35,685,500                      31,645,632                            11,598,000 -          20,047,632
5 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข
                      29,931,800                      67,703,294                            70,178,800              2,475,506

6 พยาบาลศาสตร์                       18,672,600                      16,558,721                            20,545,400              3,986,679
7 เภสัชศาสตร์                       27,198,100                      24,119,070                              9,600,000 -          14,519,070
8 ศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรม

ศาสตร์
                      11,840,600                      10,500,155                              1,590,000 -            8,910,155

9 วิทยาศาสตร์                       33,108,400                      29,360,279                            32,270,000              2,909,721
10 วิศวกรรมศาสตร์                       37,203,700                      32,991,960                            24,057,600 -            8,934,360

ล ำดับ
ท่ี

คณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



๙๒ 
 

ตารางท่ี 3 สรุปค่าเป้าหมายประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาและแผนการจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 

 
 
 
 

ประมำณกำรค่ำธรรมเนียม
กำรศึกษำ 

(53%ของรำยได้ท้ังหมด)
(ปรับตำมแผนปฏิบัติงำนและ

แผนกำรใช้จ่ำย ประจ ำปี 2562 
ท่ีกองแผนงำนแจ้งเวียน)

 ประมำณกำรรำยได้จำกแหล่ง
อ่ืน (47% ของรำยได้ท้ังหมด) 

(% จำกท่ีสภำมหำวิทยำลัย
เห็นชอบตำมท่ีคณะเสนอ 

31 มีนำคม 2561)

 ค่ำเป้ำหมำยรำยได้แหล่งอ่ืน
ปีงบประมำณ 2562 ในแผน

ปฏิบัติงำน
และแผนกำรใช้จ่ำย ประจ ำปี 2562
(สภำมหำวิทยำลัย ให้ควำมเห็นชอบ 

ในกำรประชุม คร้ังท่ี 9/2561 
วันท่ี 29 กันยำยน 2561)

ส่วนต่ำงของประมำณ
กำรรำยรับเงินรำยได้

จำกแหล่งอ่ืน
กับประมำณกำร

รำยได้จำกแหล่งอ่ืน
(สัดส่วน 47%)

(1) (2) (3)  (4) (5) (6)=(5)-(4)
11 เกษตรศาสตร์                       16,908,700                      14,994,508                            22,033,300              7,038,792

12 ส านักงานอธิการบดี                     143,959,300                    127,662,021                          104,614,500 -          23,047,521

14 ส านักวิทยบริการ                       18,576,500                      16,473,500                                 119,000 -          16,354,500

15 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย                       18,566,200                      16,464,366                                 150,000 -          16,314,366

16 ส านักงานบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์

                                    -                                       -                              32,634,000            32,634,000

17 สถานปฏบิติัการโรงแรมมหาวิทยาลัย                                     -                                       -                              12,000,000            12,000,000

18 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย                                     -                                       -                              10,444,500            10,444,500

19 เงินทนุส ารองมหาวิทยาลัย                       41,781,500                                     -                            -   

รวม                     560,065,100                    500,769,985                          389,241,700 -        111,528,285

ล ำดับ
ท่ี

คณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562



๙๓ 
 

ตารางท่ี 4 สรุปตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงินมหาวิทยาลัย 

 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564
1. ร้อยละของเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เมือ่เทยีบกบัรายได้ทัง้หมด 
(ค่าเปา้หมาย)

77 76 59                  65                  62

2. ร้อยละของเงินรายได้จากแหล่งอื่น เมือ่เทยีบกบัรายได้ทัง้หมด (ค่าเปา้หมาย)                 23                 24                  41                  35                  38
จ ำนวนเงินรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (ค่ำเป้ำหมำย)  547,499,900  533,233,700  560,065,100  514,866,250  488,205,350
ผลรวมของเงินรำยได้จำกแหล่งอ่ืน (ค่ำเป้ำหมำย)  148,835,000  172,265,000  389,241,680  279,898,400  300,916,400
จ ำนวนเงินรำยได้จำกค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ (ผลกำรด ำเนินงำน)  502,094,550  459,474,833                   -                     -                     -   
ผลรวมของเงินรำยได้จำกแหล่งอ่ืน (ผลกำรด ำเนินงำน)  151,833,698  317,208,305                   -                     -                     -   

    2.1 จ านวนเงินรายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือ
หลักสูตรรูปแบบใหม่

                 -        7,000,000    18,887,600    30,000,000    35,000,000

         - ผลการด าเนินงาน         175,000         416,971
    2.2 จ านวนเงินรายได้จากการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปญัญา
จากผลงานวิจัย

          35,000           65,000      3,090,000         500,000      1,000,000

         - ผลการด าเนินงาน           35,000         199,309
    2.3 จ านวนเงินจากแหล่งทนุวิจัยภายนอก    26,000,000    27,000,000    36,614,700    28,000,000    29,000,000

         - ผลการด าเนินงาน    26,371,345    23,622,086
    2.4 จ านวนเงินรายได้จากการใหบ้ริการวิชาการ    59,000,000    59,000,000  138,914,480    70,000,000    71,000,000
         - ผลการด าเนินงาน    59,471,660  105,811,870
    2.5 รายได้ของศูนย์ทดสอบ และศูนย์เคร่ืองมอืต่างๆ      4,000,000      4,400,000    19,090,000      6,072,000      7,590,000
         - ผลการด าเนินงาน      4,000,000    18,088,934
    2.6 จ านวนเงินรายได้สุทธิจากโรงพยาบาล    19,800,000    23,800,000    22,852,200    49,500,000    58,500,000
         - ผลการด าเนินงาน    19,808,952    21,014,533
    2.7 จ านวนเงินรายได้สุทธิจากการบริหารทรัพยากร และการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

   30,000,000    40,000,000    90,957,500    44,000,000    46,000,000

        - ผลการด าเนินงาน    31,383,591    87,363,472
    2.8 รายได้จากการรับบริจาคและการจัดกจิกรรมเพื่อหารายได้    10,000,000    11,000,000    58,835,200    51,826,400    52,826,400
        - ผลการด าเนินงาน    10,588,150    60,691,131

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย
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ตารางท่ี 5 สรุปตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564
ร้อยละการจัดสรรงบประมาณท่ีสามารถด าเนินงานได้ตามเปา้หมายท่ีก าหนด 80 80 85 85 90
 - ผลการด าเนินงาน 63.04
ร้อยละการเบกิจ่ายงบประมาณแผ่นดินเปน็ไปตามเปา้หมายท่ีก าหนด 100 100 100 100 100
 - ผลการด าเนินงาน 96.58
ร้อยละของโครงการท่ีด าเนินการเบกิจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 100 100 100 100 100
 - ผลการด าเนินงาน 92.91

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย
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ตารางท่ี 6  สรุปตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2560 2561 2562 2563 2564
จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัปทีีผ่่านมา                             -    ลดลง 3,000,000 บาท  ลดลง  5,500,000 บาท  ลดลง  6,500,000 บาท  ลดลง  6,500,000 บาท

 - ผลการด าเนินงาน  เพิ่มขึ้น 
224,048,044.95

 เพิ่มขึ้น 137,966,637.95 
บาท

ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรทีล่ดลงจากปทีีผ่่านมา  ลดลงร้อยละ 5  ลดลงร้อยละ 5  ลดลงร้อยละ 5  ลดลงร้อยละ 5  ลดลงร้อยละ 5

 - ผลการด าเนินงาน  เพิ่มขึ้นร้อยละ 54.04  เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.29

ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทีล่ดลงเมือ่เทยีบกบัปทีีผ่่านมา (กโิลวัตต์ชั่วโมง)  ลดลงร้อยละ 2  ลดลงร้อยละ 2  ลดลงร้อยละ 2  ลดลงร้อยละ 2  ลดลงร้อยละ 2

 - ผลการด าเนินงาน  เพิ่มขึ้นร้อยยละ 0.27  เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.44

ตัวช้ีวัด ค่ำเป้ำหมำย
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการทบทวนค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการ
ด าเนินงานต่อไป 
  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  ๑. มหาวิทยาลัยควรเพ่ิมเติมรายละเอียดเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าที่ไม่สามารถปรับลดได้เนื่องจากเหตุผล
ใด 
                     ๒. มอบคณะต่างๆ ด าเนินการพิจารณาทบทวนหรือเพ่ิมมาตรการท าให้นักศึกษาพ้นสภาพน้อยลง
โดยมีการจัดท าแผนอย่างชัดเจน  และเมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบคณะต่างๆ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ๔.๑.๒.๑๒  ขออนุมัติยุบเลิกการแบ่งโครงสร้างภายในของคณะศิลปศาสตร์  
    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          คณบดีคณะศิลปศาสตร์   น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา                        
ตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่  30 กรกฎาคม 2553 ระบุว่า ข้อ 3 ให้แบ่งส่วนราชการ                            
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ (1) สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก  (2) สาขาวิชาภาและ
วรรณคดีตะวันตก   (3) สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (4) สาขาวิชาสังคมศาสตร์ ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ วาระพิเศษ 11/2561 มีมติเห็นชอบให้ยุบเลิก
การแบ่งโครงสร้างภายในของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดี
ตะวันออก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สาขาวิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์  เนื่องจากคณะได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าภาระงานที่หัวหน้าสาขาวิชารับผิดชอบเป็นภาระงานที่ซ้ าซ้อนกับภาระงานของประธานหลักสูตร  
ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นภาระงานระดับ
หลักสูตร ผู้รับผิดชอบควรเป็นประธานหลักสูตรโดยตรง เพื่อเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว เกิด
ความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการภายในคณะศิลปศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์  ขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของคณะ กอปรกับคณะมีงบประมาณที่
จ ากัด จึงจ าเป็นต้องลดรายจ่ายค่าตอบแทนที่มีความซ้ าซ้อน  โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 

1.1) เหตุผลความจ าเป็น 
 ตามที่คณะศิลปศาสตร์ขออนุมัติให้ยุบเลิกการแบ่งโครงสร้างภายในของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้แก่ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันออก สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวันตก สาขาวิชา
มนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เนื่องจากคณะได้พิจารณาแล้วเห็นว่าภาระงานที่หัวหน้าสาขาวิชารับผิดชอบ
เป็นภาระงานที่ซ้ าซ้อนกับภาระงานของประธานหลักสูตร ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นภาระงานระดับหลักสูตร ผู้รับผิดชอบควรเป็นประธานหลักสูตรโดยตรง 
เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการภายใน       
คณะศิลปศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
 

   1.2) พันธกิจ… 
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1.2) พันธกิจ 
 คณะศิลปศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้น
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ลดขั้นตอนการท างาน การบริหารมุ่งตรงไปที่หลักสูตรและนักศึกษา 
ก่อให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
 

1.3) วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้มีความรวดเร็ว เกิดความคล่องตัวในการบริหารและการจัดการ
ภายในคณะศิลปศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 - เพ่ือมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ขอบเขตความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของคณะ 
 - เพ่ือลดรายจ่ายค่าตอบแทนที่มีความซ้ าซ้อน 
 

1.4) การจัดองค์กร 
 มีโครงสร้างคณะเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2543 ระบุว่า ข้อ 7 ให้มีส านักงานเลขานุการในคณะศิลปศาสตร์  และส าหรับบุคลากรสาย
วิชาการมีการบริหารและก ากับดูแลภายใต้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย
รับผิดชอบ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานบุคคล 
 

1.5) ระบบการบริหารงานบุคคล 
 - มีบุคลากร จ านวน 164 คน ประกอบด้วย สายวิชาการ จ านวน 131 คน สายสนับสนุนวิชาการ                    
จ านวน 33 คน  
 - มีโครงสร้างการบริหาร  

 1.6) การควบคุมมาตรฐานและคุณภาพในการด าเนินงาน 
 มีกลไกหรือวิธีการในการควบคุมจ านวนบุคลากร และนักศึกษาที่เหมาะสม เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ด าเนินงาน ซึ่งปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์มี หลักสูตรการสอนทั้งหมด จ านวน  15 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี  10 
หลักสูตร และระดับปริญญาโท 5 หลักสูตร ดังนี้ 
 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
และการสื่อสาร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ประวัติศาสตร ์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และการสื่อสารและการสื่อสาร 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
นวัตกรรมการท่องเที่ยว 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่มน้ า
โขงศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขงศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาษาจีน
และการสื่อสาร 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
และการสื่อสาร 
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หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระดับปริญญาโท 
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและ
การสื่อสาร 

 

 

1.7) แหล่งท่ีมาของรายได้ 
 - งบประมาณแผ่นดิน 
 - งบประมาณเงินรายได้ 
 

1.8) การก ากับตรวจสอบ 
 คณะศิลปศาสตร์ได้มีการก ากับดูแลการปฏิบัติและมีการตรวจสอบการด าเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบ
ของสถาบันที่ก าหนด พร้อมมีการติดตามประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1.9) แผนการด าเนินงาน 
 1. มีโครงสร้างคณะเป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2543 ระบุว่า ข้อ 7 ให้มีส านักงานเลขานุการในคณะศิลปศาสตร์  
 2. มีคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ จ านวน 9 คน ประกอบด้วย คณบดีรองคณบดี จ านวน 3 คน 
หัวหน้าส านักงานเลขานุการ จ านวน 1 คน และผู้แทนคณาจารย์ จ านวน 4 คน ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 28 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533  
 3. มีประธานคณะกรรมการหลักสูตร เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านการจัดการเรียนการสอน การประกัน
คุณภาพการศึกษา และการบริหารงานบุคคล รวมทั้งงานภาระเดิมของหัวหน้าสาขาวิชา และคณะจะจัดให้มี
บุคลากรสายสนับสนุนท าหน้าที่เลขาหลักสูตร เป็นภาระงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม  
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติยุบเลิกการแบ่งโครงสร้างภายในของ           
คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติและมอบคณะศิลปศาสตร์ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2553 
          
ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
     ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดีของ รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข จะครบวาระการด ารง
ต าแหน่งในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ในกรณีวาระการด ารงต าแหน่งอธิการบดี เหลือเวลาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน หรือ
อธิการบดีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี และด าเนินการ
ตามขั้นตอนและวิธีการสรรหาตามข้อ ๑๓  แล้วเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่า
สองชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 

 
 

             ดังนั้น... 



๙๙ 
 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังกล่าวข้างต้น  กองการเจ้าหน้าที่ ส านักงานอธิการบดี จึงขอเสนอ
ที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย 

๑) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยเลือก   เป็นประธานกรรมการ 
         ……………………………………………………………………………………………… 

๒) กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร จ านวนสองคน           เป็นกรรมการ  
     (๑) ....................................................................................................  

      (๒) ....................................................................................................  
๓) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน ซึ่งแต่งตั้งจากผู้ด ารงต าแหน่งประธาน 
    สภาอาจารย์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า   เป็นกรรมการ 

     (๑) ....................................................................................................  
      (๒) .................................................................................................... 
 ๔) กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ านวนสองคน ซึ่งแต่งตั้งจากประธานกรรมการส่งเสริมกิจการ 
  มหาวิทยาลัย หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         เป็นกรรมการ 
     (๑) .......................................................................................................................  

      (๒) ..................................................................................................................... ..  
 

              อนึ่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 
๒๕๖๑   
  ข้อ ๙  คณะกรรมการสรรหา มีอ านาจและหน้าที่ด าเนินการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี
ตามข้อบังคับนี้ โดยให้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมตามข้อ ๑๐ และ ข้อ ๑๑ เพ่ือเสนอ            
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา และให้มีอ านาจออกค าสั่งและหรือประกาศได้ตามความเหมาะสม 

ข้อ ๑๐ ผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ตลอดจนกฎหมายอ่ืนที่ใช้บังคับ 

ข้อ ๑๑ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรรหาน าคุณลักษณะดังต่อไปนี้
ประกอบการพิจารณาสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี 

ฯลฯ     ฯลฯ 
 

(๖)  มีคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด  
ฯลฯ     ฯลฯ 
 

คุณลักษณะตาม (๖) สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดคุณลักษณะเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับ
บริบทของการพัฒนามหาวิทยาลัยในห้วงเวลานั้น โดยจะต้องก าหนดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการสรรหา   
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ดังนี้ 
๑. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๑๑) 
  ๒. สภามหาวิทยาลัยอาจก าหนดคุณลักษณะเพ่ิมเติมเพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของการพัฒนา
มหาวิทยาลัยในห้วงเวลานั้น โดยจะต้องก าหนดก่อนที่จะเริ่มกระบวนการสรรหา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๑ (๖) 
 
 

                  ที่ประชุม... 



๑๐๐ 
 

  ที่ประชุมมีการอภิปราย  ดังนี้ 
  ๑. นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แจ้งที่ประชุมว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ได้เรียนเชิญนายกสภามหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยประชุมเกี่ยวกับคุณสมบัติทางด้านอายุของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยควรเกิน ๖๐ ปีหรือไม่  ตามที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาเป็นที่สุดว่า ในมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วน
ราชการ ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่ต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ *** มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นส่วนราชการ  จึงจ าเป็นต้องปฏิบัติตามค าพิพากษาดังกล่าว 
  (หมายเหตุ  *** ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขด าที่ อ.๑๙/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่               
อ.๖๕๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 
  ๒. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  เสนอว่าส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังไม่มี
หนังสืออย่างเป็นทางการแจ้งมาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  และถ้ามีการก าหนดเรื่องอายุควรมีการด าเนินการแก้ไข
ข้อบังคับต่างๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 
  ๓. นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  แจ้งว่า ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๖๑  ข้อ ๑๑ นอกจากคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการสรร
หาน าคุณลักษณะดังต่อไปนี้ ประกอบการพิจารณาสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี (๖) มีคุณลักษณะอ่ืนๆ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  ดังนั้น จึงขอหารือว่า สภามหาวิทยาลัยควรก าหนดเรื่องอายุไม่เกิน ๖๐ ปี ไว้ใน ข้อ 
๑๑ (๖) หรือไม ่
  ๔. อธิการบดี  เนื่องจากศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาเป็นยุติแล้วว่า ในมหาวิทยาลัยของรัฐที่
เป็นส่วนราชการ การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไม่ว่าจะมาจากข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
บุคคลภายนอก จะต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์  และในการประชุม ก.พ.อ. ได้เคยมีการหารือเรื่องนี้ในที่ประชุม  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กล่าวว่า ถ้ามหาวิทยาลัยใดมี
การสรรหาอธิการบดีคนใหม่ จะต้องพิจารณาว่ามีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ หากมหาวิทยาลัยใดเสนอชื่อบุคคลที่มี
อายุเกิน ๖๐ ปี ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะยังไม่เสนอชื่อเพ่ือขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่จะ
ส่งเรื่องกลับไปให้สภามหาวิทยาลัยทบทวนใหม่ให้เป็นไปตามแนวค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  และในประเด็นนี้ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเคยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนด้วยว่า สภามหาวิทยาลัยจะต้องเสนอแต่งตั้งบุคคลที่
มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์  มิฉะนั้น สกอ. จะส่งเรื่องกลับไปให้ทบทวน   ส่วนที่มีผู้กล่าวว่า ค าพิพากษาศาล
ปกครองผูกพันเฉพาะคู่กรณีนั้น เห็นว่า ค าพิพากษาสูงสุดเป็นการวางหลักในการปฏิบัติราชการทางปกครองที่ส่วน
ราชการต่างๆ ควรต้องยึดถือแนวปฏิบัติ หากปรากฏข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนัยท านองเดียวกันกับกรณีที่ศาล
ปกครองสูงสุดได้มีค าพิพากษาหรือค าสั่งชี้ขาดไว้แต่มหาวิทยาลัยใช้ดุลพินิจกระท าการเป็นอย่างอ่ืน เมื่อเกิดการฟ้อง
คดีปกครอง ก็จะถูกศาลปกครองเพิกถอนค าสั่งหรือมติได้  นอกจากนี้การออกค าสั่งหรือมีมติที่ไม่ชอบ ยังอาจท าให้            
สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยถูกฟ้องคดีจนอาจต้องรับผิดทางอาญาและละเมิดด้วย 
  ๕. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  เราควรตีความและปฏิบัติให้เป็นไปตามค าพิพากษาของ 
ศาลปกครองสูงสุด ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยจึงควรก าหนดในข้อบังคับ ฯ ข้อ ๑๑ (๖) ว่า ผู้ที่จะได้รับการพิจารณา
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์ 
 

    มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
   ๑. การก าหนดคุณลักษณะอ่ืนๆ ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๑ (๖) สภามหาวิทยาลัยให้ก าหนด
ว่า “ผู้ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อน าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี บริบูรณ์”  ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามท่ีศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักไว้ 

               ๒. อนุมัติ… 



๑๐๑ 
 

   ๒. อนุมัติใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ประกอบด้วย   
    ๑) รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ   ประธานกรรมการ 

        กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต   กรรมการ 

          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
  ๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง   กรรมการ 
          คณบดีคณะศิลปศาสตร์    
   ๔) นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล             กรรมการ 
          ประธานสภาอาจารย์ 
   ๕) นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา      กรรมการ 

              กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  
      ๖) นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล    กรรมการ 

    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ      
       ๗) รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการ    

         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

หมายเหตุ    รองศาสตราจารย์สุมนต์ สกลไชย  ขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม ข้อ ๑ ที่อธิการบดี 
ควรมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี เนื่องจาก โดยความเห็นส่วนบุคคลไม่เห็นด้วยที่จะจ ากัดอายุของ
อธิการบดีดังกล่าว  

 

          ๔.๒.๒  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.)  
            ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล 
            ให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  
     พ.ศ. ๒๕๖๐ 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา  ตามที่ ก.พ.อ. ได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งก าหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งปี 
นับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)  
 สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑  
พิจารณาเห็นชอบให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ.                
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐  พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ดังนั้น เพ่ือด าเนินการตามข้อ ๓ ของประกาศ ก.พ.อ. และข้อ ๕ ของข้อบังคับฯ ที่ก าหนดให้              
สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 
 

               (๑) ประธาน… 



๑๐๒ 
 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ โดย        
คัดสรรจากบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้นๆ จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน  

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองการเจ้าหน้าที่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการ
ประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เพ่ือพิจารณาการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) โดยมีขอ
เสนอข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการที่ผ่านมา ถือปฏิบัติตามข้อ ๓ ของ 
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐   
 ๒. องค์ประกอบคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ 
และประกาศ ก.พ.อ. ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีดังนี ้

 

ประกาศ ก.พ.อ. ฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศ ก.พ.อ. ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
(๑) ประธานกรรมการ ต้องเป็นกรรมการสภา
สถาบันประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งต้องเป็นกรรมการสภาสถาบัน
ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์  

( ๒ )  ก ร ร ม ก า ร ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ต้ อ ง เ ป็ น
บุคคลภายนอกสถาบัน โดยคัดสรรจากบัญชี
รายชื่ อผู้ ทรงคุณวุฒิที่  ก .พ.อ .  ก าหนด ซึ่ ง
ครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในสถาบันนั้น ๆ จ านวนไม่น้อยกว่าห้า
คน แต่ไม่เกินสิบคน 

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากร
ของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ โดยคัดสรรจากบัญชีรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่ง
ทางวิชาการ ที่ ก.พ.อ. ก าหนด ซึ่งครอบคลุมคณะหรือ
สาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในสถาบันนั้น ๆ 
จ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 

  

 ๓. ตาม (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ.                        
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. .... บทเฉพาะกาล ข้อ ๒๔ ก าหนดไว้ดังนี้ 

“ข้อ ๒๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี        
ว่าด้วย การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นคณะกรรมการตามข้อ 
๕ ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้ 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตามข้อบังคับนี้แล้ว ให้คณะกรรมการท าหน้าที่แทน
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม นับตั้งแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะกรรมการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับนี้” 

 
 

               ๔. คณะกรรมการ… 



๑๐๓ 
 

 ๔. คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สภามหาวิทยาลัยในการ
ประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ (ลับ) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้พิจารณาแต่งตั้งตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๖๑ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ ได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ตามค าสั่ งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๗/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
และให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัตแิต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง 
วิชาการ (ก.พ.ว.) ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้  ตามมาตรา ๑๕ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ว.) 
ดังผู้มีรายนามและผู้ทีด่ ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ 

๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  ประธานกรรมการ 
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ  ธรณินทร์  กรรมการ 
      สาขาวิชาเภสัชวิทยา   
 ๓. ศาสตราจารย์ณรงค์  สารสิุต     กรรมการ 
      สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   
 ๔. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมยศ  จารุวิจิตรรัตนา  กรรมการ 
      สาขาวิชาตจวิทยา   
 ๕. ศาสตราจารย์กิตติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ    กรรมการ 
       สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
 ๖. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปีย่มศักดิ์  เมนะเศวต   กรรมการ 
       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล   
 ๗. ศาสตราจารย์บุษบา  ยงสมิทธ์     กรรมการ 
       สาขาวิชาจุลชีววิทยา   
 ๘. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค    กรรมการ 
       สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
 ๙. ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย    กรรมการ 
       สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   

    ๑๐. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา… 



๑๐๔ 
 

 ๑๐. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา    กรรมการ 
           สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

 ๑๑. รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย   เลขานุการ 
         ซึ่งดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 ๑๒. นางกาญจนา  สาธร      ผู้ช่วยเลขานุการ 
         บุคลากรปฏิบัติการ   
 ๑๓. นางอรอนงค์  งามชัด      ผู้ช่วยเลขานุการ 
           เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   
 

  ๔.๒.๓  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑ คน 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษาขั้น
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการ
ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  การน าเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษามีหนี้สินค้าง
ช าระซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะนิติศาสตร์  จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  นิติศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน ๑ คน  
 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

     ๔.๒.๔  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๒ คน 
                 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรอง
การส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้ การน าเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษามีหนี้สิน
ค้างช าระซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว ในการนี้  จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 
 

 

          ๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์... 



๑๐๕ 
 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ คน 

๒. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๑ คน 

     
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  จ านวน ๒ คน 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๕  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙  จ านวน ๒ คน 
   รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการ
ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้  การน าเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาล่าช้าเนื่องจากผู้ส าเร็จการศึกษามีหนี้สินค้าง
ช าระซึ่งปัจจุบันได้ช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็ จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 

๒. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๑ คน 

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ จ านวน ๒ คน     
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๖  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐  จ านวน ๓๐๒ คน 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาและการได้รับเกียรตินิยม
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ และข้อ ๖๖ แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ 
 
 

              ปริญญาแก.่.. 



๑๐๖ 
 

ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓๐๒ คน จ าแนกตามสังกัดของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
๑.๒ สาขาวิชา เคมี จ านวน ๗ คน 
๑.๓ สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ คน 
๑.๔ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๑ คน 

๒. คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๒.๑ สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๒ คน 
๒.๒ สาขาวิชา ประมง จ านวน ๒ คน 

๓. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑๕๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๓.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๑๒ คน 
๓.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๒๖ คน 
๓.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๖๘ คน 
๓.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑๒ คน 
๓.๕ สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๑ คน 
๓.๖ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๒๓ คน 

๔. คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๑๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๔.๑ สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน ๔ คน 
๔.๒ สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๒ คน 
๔.๓ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่น จ านวน ๑ คน 
๔.๔ สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๓ คน 
๔.๕ สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๑ คน 
๔.๖ สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและ

วัฒนธรรมเวียดนาม 
จ านวน ๑ คน 

๕. คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๖๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๕.๑ สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๑ คน 
๕.๒ สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๑๗ คน 
๕.๓ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๘ คน 
๕.๔ สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๑ คน 
๕.๕ สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๑ คน 
๕.๖ สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๑๓ คน 
๕.๗ สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๑๑ คน 



๑๐๗ 
 

๖. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๖.๑ สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยชุมชน จ านวน ๑ คน 
๖.๒ สาขาวิชา  สาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกอนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๘ คน 

๗. คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๗.๑ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศลิป์ จ านวน ๑๗ คน 
๗.๒ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๒๑ คน 
๗.๓ สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาการการออกแบบสิ่งทอและแฟช่ัน จ านวน ๕ คน 

๘. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๘.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๒ คน 

๙. คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๙.๑ สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๓ คน 
๙.๒ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๑ คน 
๙.๓ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๒ คน 

๑๐. คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑๐.๑ สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

  

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๓๐๒ คน 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๗  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
       ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  จ านวน ๑๕ คน 

    รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการ
ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ คน จ าแนกตามสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๓ คน 
๑.๒ สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๓ คน 
๑.๓ สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๒ คน 
๑.๔ สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 

 
      ๒. คณะนิติศาสตร์... 



๑๐๘ 
 

๒. คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๖ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

๒.๑ สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๖ คน 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๑๕ คน 

 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๘  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
          ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) 
          ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงาน
บริหารบัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจทานและตรวจสอบ
เงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไข
ส าเร็จการศึกษา จ านวน ๘ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๖ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
จ านวน ๒ คน ในการนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดตามข้อ ๓) และผ่านความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑  เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม 
๒๕๖๑ และคราวประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดังนี้ 

 รายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒  ตุลาคม  ๒๕๖๑  จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   ระดับปริญญาโท  จ านวน ๓ คน 

ปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมไฟฟ้า     จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ    จ านวน    ๑  คน 

 

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

 และรายละเอียดผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษาที่ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ บริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  จ านวน ๔ คน ดังนี้ 

 
 

  ระดับ… 



๑๐๙ 
 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๓ คน 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ศึกษา    จ านวน    ๑  คน  

คณะเกษตรศาสตร์ 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา เกษตรศาสตร์     จ านวน    ๑  คน 
- สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท จ านวน    ๑  คน 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๑ คน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

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

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) จ านวน ๘ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท                    
จ านวน ๖ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๙  ขอความเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  
    ที่พ้นจากต าแหน่งในระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จปฏิบัติหน้าที่ 
    กรรมการสรรหาคณบดีต่อไป 

    อธิการบดี  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตามท่ีสภามหาวิทยาลัย ได้มีมต ิ
เห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณบดีคณะบริหาร
ศาสตร์  ดังนี้ 

 

สภามหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๑   

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะเภสัชศาสตร ์

มติสภามหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มติสภามหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะบริหารศาสตร ์
๑. ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหง่าน     
เป็นประธานกรรมการ 
๒. อธิการบดี เป็นกรรรมการ 
๓. คณบดีคณะบรหิารศาสตร ์เป็น
กรรมการ 
 

๑. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์   
เป็นประธานกรรมการ 
๒. อธิการบดี เป็นกรรมการ 
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ 
๔. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นกรรมการ 
๕. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  
อธิวาสน์พงศ์  เป็นประธานกรรมการ 
๒. อธิการบดี เป็นกรรมการ 
๓. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นกรรมการ 
๔. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  เป็นกรรมการ 



๑๑๐ 
 

สภามหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังท่ี ๗/๒๕๖๑   

เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะเภสัชศาสตร ์

มติสภามหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบด ี

คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มติสภามหาวิทยาลัยฯ 
คร้ังท่ี ๙/๒๕๖๑ 

เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๑ 
มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะบริหารศาสตร ์
๔. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย  เป็นกรรมการ 
๕. รองประธานสภาอาจารย์  คนที่ ๑ 
เป็นกรรมการ 

ประธาน แต่งตั้งผู้อ านวยการส านกั
คอมพิวเตอร์และเครือข่าย เป็นเลขานุการ 

ประธาน  แต่งตั้งคณบดคีณะเภสชัศาสตร์ 
เป็นเลขานุการ 
 

๕. ประธานสภาอาจารย์  กรรมการ 
 

ประธาน  แต่งตั้งคณบดคีณะเภสชัศาสตร์ 
เป็นเลขานุการ 

 

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีข้างต้น ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  และเมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วย คุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
พ.ศ. ๒๕๓๓  เพ่ือท าการเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
จ านวนสามคน ผลปรากฏว่าผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ดังนี้ 

๑. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  
                         ผูช้่วยศาสตราจารย์สงวน ธาน ี

๒. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
                         ผูช้่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต 

๓. คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
                         ผูช้่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง 
 

โดยที่ข้อบังคับฯ ข้างต้นข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
คณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ วรรคห้า ก าหนดว่า ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากต าแหน่งในระหว่างการสรรหา
คณบดียังไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้ที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  เว้นแต่มีเหตุอันสมควรสภามหาวิทยาลัยอาจ
ให้ผู้ซึ่งพ้นจากต าแหน่งดังกล่าวยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป  จนกว่าการสรรหาจะเสร็จสิ้น 

กองการเจ้าหน้าที่ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับข้างต้น  โดยขอน า
เรียนขั้นตอนการด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาคณบดีทั้งสามคณะดังนี้ 

 
 
 
 
                      สรรหาคณบดี... 



๑๑๑ 
 

 สรรหาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ สรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑.ประชุมคร้ังท่ี ๑ ( ๖ กันยายน ๒๕๖๑) 
- แต่งตั้งเลขานุการ 
- ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาใน
การด าเนินการ 
- พิจารณาแบบขอรับทราบความคิดเห็นฯ 
และแบบเสนอช่ือ 
- พิจารณารายชื่อผู้มสีิทธิเสนอช่ือ 

๑.ประชุมคร้ังท่ี ๑ ( ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
- แต่งตั้งเลขานุการ 
- ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลาใน
การด าเนินการ 
- พิจารณาแบบขอรับทราบความคิดเห็นฯ 
และแบบเสนอช่ือ 
- พิจารณารายชื่อผู้มสีิทธิเสนอช่ือ 

๑.ประชมุคร้ังที่ ๑ ( ๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๑) 
- แต่งตั้งเลขานุการ 
- ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และระยะเวลา
ในการด าเนินการ 
- พิจารณาแบบขอรับทราบความคิดเห็นฯ 
และแบบเสนอช่ือ 
- พิจารณารายชื่อผู้มสีิทธิเสนอช่ือ 

๒. คณะกรรมการสรรหาพบปะบคุลากร
คณะเพื่อช้ีแจงขั้นตอนและรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลากรในคณะ 
(๑๒ กันยายน ๒๕๖๑) 

๒. คณะกรรมการสรรหาพบปะบคุลากร
คณะเพื่อช้ีแจงขั้นตอนและรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลากรในคณะ 
(๓๐ ตลุาคม ๒๕๖๑) 

๒. คณะกรรมการสรรหาพบปะบคุลากร
คณะเพื่อช้ีแจงขั้นตอนและรับฟังความ
คิดเห็นข้อเสนอแนะของบุคลากรในคณะ 
(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๓. ฝ่ายเลขานุการรวบรวมและประมวล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ภาระงานของคณบดีในระยะเวลา ๔ ปี
ข้างหน้า (๒๑ กันยายน ๒๕๖๑)  และ 
ประกาศประมวลความคดิเห็นฯ (๒๔ 
กันยายน ๒๕๖๑) 

๓. ฝ่ายเลขานุการรวบรวมและประมวล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ภาระงานของคณบดีในระยะเวลา ๔ ปี
ข้างหน้า (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  และ 
ประกาศประมวลความคดิเห็นฯ (๒๑ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๓. ฝ่ายเลขานุการรวบรวมและประมวล
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ภาระงานของคณบดีในระยะเวลา ๔ ปี
ข้างหน้า (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑)  และ 
ประกาศประมวลความคดิเห็นฯ (๒๗ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๔. เสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
(๑๘ ตลุาคม ๒๕๖๑) 

๔. เสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
(๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

๔. เสนอช่ือผูส้มควรด ารงต าแหน่งคณบดี 
(๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑) 

๕. ประชุมคร้ังท่ี ๒ (๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑) 
- เปิดกล่องแบบเสนอช่ือ 
- รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคณุสมบัตผิู้
ได้รับการเสนอช่ือ 
- พิจารณารายชื่อเพื่อทาบทาม 

๕. ประชุมคร้ังที่ ๒ (๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑)  
- เปิดกล่องแบบเสนอช่ือ 
- รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคณุสมบัตผิู้
ได้รับการเสนอช่ือ 
- พิจารณารายชื่อเพื่อทาบทาม  ** 

๕. ประชุมคร้ังที่ ๒ (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑) 
- เปิดกล่องแบบเสนอช่ือ 
- รวบรวมรายชื่อและตรวจสอบคณุสมบัติ
ผู้ไดร้ับการเสนอช่ือ 
- พิจารณารายชื่อเพื่อทาบทาม  ** 

๖. ผู้ตอบรับการทาบทามแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
คณะกรรมการสรรหาและบุคลากร และเข้า
รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหา 
(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๖. ผู้ตอบรับการทาบทามแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
คณะกรรมการสรรหาและบุคลากร และเข้า
รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหา 
(๒๒ มกราคม ๒๕๖๒) ** 

๖. ผู้ตอบรับการทาบทามแสดงวิสัยทัศน์ต่อ
คณะกรรมการสรรหาและบุคลากร และเข้า
รับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการสรรหา 
(๑๗ มกราคม ๒๕๖๒) ** 

๗. ประชุมครั้งท่ี ๓ (๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑) 
- พิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย 

๗. ประชุมครั้งท่ี ๓ (๒๒ มกราคม ๒๕๖๒) 
- พิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย ** 

๗. ประชุมครั้งท่ี ๓ (๑๗ มกราคม ๒๕๖๒) 
- พิจารณารายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย ** 

๘. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑) 

๘. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๒) ** 

๘. เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา (๒๖ 
มกราคม ๒๕๖๒) ** 

 

หมายเหตุ   **  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
       
 

         เนื่องจาก... 



๑๑๒ 
 

เนื่องจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร ที่พ้นจากต าแหน่ง ได้รับแต่งตั้งให้เป็น
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา และผู้บริหารดังกล่าวยังคงด ารงต าแหน่งคณบดีและผู้อ านวยการส านัก  
กอปรกับการสรรหาได้เริ่มด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการที่ก าหนดไปพอสมควรแล้ว ดังนั้น เพ่ื อให้การสรรหา
คณบดีเป็นไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลดีต่อทางราชการ จึงขอความเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร ที่พ้นจากต าแหน่งในระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาคณบดี
ต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบให้กรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ประเภทผู้บริหาร ที่พ้นจากต าแหน่งในระหว่างการสรรหาคณบดียังไม่แล้วเสร็จปฏิบัติหน้าที่กรรมการสรรหาคณบดี
ต่อไป ทั้งนี้ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕      
วรรคห้า และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ตามมาตรา ๑๕ (๑๒)  ดังนี้ 

๑. ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรร
หาคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  และกรรมการสรรหาคณบดีคณะบริหารศาสตร์ 

๒. คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดี                      
คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะบริหารศาสตร์ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ  

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
     ๔.๓.๑  การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  มหาวิทยาลัยอุบล
ราธานี ได้ปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งได้รับการเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ และครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙    

จากการด าเนินงาน คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรได้พิจารณาเห็นว่าควรปรับปรุงการ 
เขียนค าอธิบายรายวิชาให้ถูกต้องและให้ทบทวนเนื้อหารายวิชาและมีคณะเสนอขอเปิดรายวิชาเลือกเพ่ิมเติมจึงขอ
เสนอปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้ สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
   ๑) ปรับชื่อวิชา ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามรูปแบบการเขียน
ค าอธิบายรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

 ๒) เปิดรายวิชาใหม่ ๒๐๐๑ ๑๘๑ การออกแบบจากเศษวัสดุ (Scrap Design) ๓(๓-๐-๖) กลุ่มวิชา
เลือกศึกษาทั่วไป ข.กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ด้านศิลปะ และน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้  
 ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตร เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างหลักสูตรเดิม
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  
 
 
 

             จึงเสนอ... 



๑๑๓ 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๙  แล้วจะได้เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบล าดับต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

   ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตร กรณีไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร : การปรับปรุง 
    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
    จ านวน ๕ หลักสูตร สังกัด คณะบริหารศาสตร์ 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะบริหารศาสตร์ 
ขอปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือให้การด าเนินงานของหลักสูตรเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และคุณวุฒิอาจารย์ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาตามระบบ ISCED ๒๐๑๓ ทั้งนี้ การปรับปรุงนี้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

คณะบริหารศาสตร์ 
๑ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๐  
มิถุนายน 
๒๕๖๑ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้มอีาจารย์คุณวุฒิ
ปริญญาเอกและมีผลงานทาง
วิชาการเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๒ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๙ 
กรกฎาคม 
๒๕๖๐ 

 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิ
การศึกษาตรงหรือสัมพันธ์และ
มีผลงานทางวิชาการ รวมทั้งมี
อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก
มากขึ้น จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๓ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๓๐ 
กรกฎาคม 
๒๕๕๙ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากมีอาจารย์ได้รับ
มอบหมายให้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 



๑๑๔ 
 

ล าดับที่ หลักสูตร วันที่สภา
อนุมัติ 

วันที่สกอ.
รับทราบ 

เหตุผลการปรับปรุง ใช้เกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 

๔ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
สาขาวิชาการเงินและการ
ธนาคาร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๖ 
พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เนื่องจากมีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑ 
คน และปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มี
ผลงานทางวิชาการมากข้ึน
จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

๕ หลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒๗ 
พฤษภาคม 

๒๕๖๐ 

รอ สกอ.
รับทราบ 

เพ่ือให้มีผลงานทางวิชาการ
มากขึ้น จ านวน ๑ คน 

พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

 

ทั้งนี้ โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดอ่ืนในหลักสูตรเมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิม เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร สังกัด คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๕ หลักสูตร และจะเสนอส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๓  ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
     หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะวิทยาศาสตร์ 
ขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ หลักสูตรนี้ได้
จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เนื่องจาก มีนักศึกษาเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับเข้า ติดต่อกันเป็นเวลา ๓ ปี คือตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ และหลักสูตรมีนักศึกษาที่ก าลังศึกษาและคาดว่านักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
               ปีการศึกษา… 



๑๑๕ 
 

ปีการศึกษาท่ี
รับเข้า 

แผนการรับ
นักศึกษา 

 

จ านวนนักศึกษา
รับเข้า (คน) 

พ้นสภาพหรือ
ลาออก   

จ านวนนักศึกษา
คงเหลือ  
(คน) 

ปีที่คาดว่าส าเร็จ
การศึกษา 

 
๒๕๖๑ ชะลอการรับ 
๒๕๖๐ ๔๐ คน ๑๔ คน 

(ร้อยละ ๓๕)* 
๑ คน 

(ร้อยละ ๗.๑๔)** 
๑๓ คน 

(ร้อยละ ๙๒.๘๖)** 
ปีการศึกษา ๒๕๖๗ 

๒๕๕๙ ๔๐ คน ๖ คน 
(ร้อยละ ๑๕)* 

๔ คน 
(ร้อยละ ๖๖.๖๗)** 

๒ คน 
(ร้อยละ ๓๓.๓๓)** 

ปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

๒๕๕๘ ๔๐ คน ๑๒ คน 
(ร้อยละ ๓๐)* 

๑ คน 
(ร้อยละ ๘.๓๓)** 

๑๑ คน 
(ร้อยละ ๙๑.๖๗)** 

ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

รวม ๑๒๐ คน ๓๒ คน 
(ร้อยละ ๒๖.๖๗)* 

๖ คน 
(ร้อยละ ๑๘.๗๕)** 

๒๖ คน 
(ร้อยละ ๘๑.๒๕)** 

- 

 * ร้อยละของจ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำเทียบกับแผนกำรรับนักศึกษำ 
 ** ร้อยละเทียบกับจ ำนวนนักศึกษำรับเข้ำ 
 

 ทั้งนี้ ได้ตรวจสอบแล้ว การปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นไปตาม ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการ
จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๔ การขออนุมัติปิดหลักสูตร ดังนี้ (๑) หลักสูตรมีจ านวนรับเข้า
นักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับอย่างมากต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษาขึ้นไป และหรือไม่ได้เปิดสอนติดต่อกัน ๓ ปี 
ขึ้นไป  
 ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและ
การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทั้งนี้                       
คณะวิทยาศาสตร์ยังมีการจัดการเรียนการสอนปกติ จนนักศึกษาคนสุดท้ายจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

 ๔.๓.๔  การปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
                                       สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
             รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ขอปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒  
เนื่องจากหลักสูตรนี้ปรับปรุงตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ 
(World Federation for Medical Education : WFME) 

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ    
โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพ   

                    เวชกรรม… 



๑๑๖ 
 

เวชกรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถด ารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้
กระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน สามารถท างานเป็นทีม มีทักษะการคิดเชิงระบบและสร้างสรรค์
นวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์อย่างยั่งยืนของระบบสุขภาพทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  ก าหนดการ
เปิดรับนักศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ใช้เวลาศึกษาในหลักสูตรเป็นเวลา  ๖ ปี แบบศึกษาเต็ม
เวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน ๖ ปีการศึกษา จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร          
ไม่น้อยกว่า ๒๔๘ หน่วยกิต ประกอบด้วย หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อย
กว่า ๒๑๒ หน่วยกิต และหมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี ระบบการจัดการศึกษาใช้
ระบบทวิภาค ด าเนินการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการ และนอกวัน-เวลาราชการ (มีการขึ้นเวรเพ่ือฝึกปฏิบัติงาน
ชั้นคลินิก เฉพาะปี 4-6) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
๒๕๕๘ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๒ จ านวนรับนักศึกษา 
๗๒ คน/ปี เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ภายใต้การก ากับของส านักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท และโรงพยาบาลชุมชนใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๑๐ ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน  ๓๕๔,๒๓๐.๖๕ บาท/คน/ปี เรียก
เก็บค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายภาคการศึกษาละ ๔๘,๐๐๐ บาท/คน หรือคิดเป็น ๕๗๖,๐๐๐ บาทตลอดหลักสูตร
แบบเหมาจ่าย มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนตามระบบ ISCED 
๒๐๑๓ โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชา จ านวน ๓ คนและสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
จ านวน ๒ คน มีตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมีตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ WFME รวมเป็น ๒๔ ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้หลักสูตร
ดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ประธาน และคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยได้ท าการพิจารณาศัพท์บัญญัติ/พจนานุกรมทาง
แพทยศาสตร์ และได้ท าการแก้ไขจนเกิดความถูกต้องของการใช้ภาษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  โดยมีนายแพทย์นิรันดร์ 
พิทักษ์วัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และนายแพทย์วีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ รองคณบดีฝ่าย
วิจัยและพันธกิจสังคม เป็นผู้รับรองการตรวจสอบภาษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒ 
 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตร ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร
ของสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ และได้แก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ ล าดับต่อไปจะได้เสนอกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรตามล าดับ 

 

 มติที่ประชุม  อนุมัติ 
  
 
 
 

                        ระเบียบวาระท่ี  ๔…  
          



๑๑๗ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 

     ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดอัตรา 
         ค่าตอบแทนการจัดการศึกษา ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
               อุบลราชธานี  พ.ศ. …. 

       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
25561 ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัด
การศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้
ตรวจสอบ (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว  ตามหนังสือที่ ศธ 0529.1.10/660  ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 
โดยน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561                 
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 มติประชุมให้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 25661 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชาธานี ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. .... และน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ  ส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา ได้
ด าเนินการปรับแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ว่าด้วย การก าหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
พ.ศ. …. 
 

 มติที่ประชุม   อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนด 
อัตราค่าตอบแทนการจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. …. และ            
มอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย              
การก าหนดอัตราค่าตอบแทนฯ ใหม่ และเม่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายโกเมท  
ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง             
ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

 ๔.๔.๒  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม 
           การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 

     ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   ตามที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ก าหนดอัตราค่าสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๕๐๐ บาท  ในการใช้
จ่ายหรือจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไว้ ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ตรวจสอบร่าง
ประกาศและพิจารณาแล้ว แจ้งว่าหากไม่มีระเบียบก าหนดไว้ ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเป็นประกาศโดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย  
 

       และตามที…่ 



๑๑๘ 
 

และตามที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ 
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ที่ได้พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียม
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... และส านักงานกฎหมายและนิติการ ได้ตรวจสอบ               
(ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าวแล้ว โดยน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยมีมติเห็นชอบ และมอบส านักงานบริหารบัณฑิตศึกษา 
ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ระเบียบฯ ดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ก่อนน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
 

   มติที่ประชุม อนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....   และมอบส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษาด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... ใหม่ และเม่ือด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พิจารณาตรวจสอบอีกครั้ง  ก่อนจัดส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป 
 

 ๔.๔.๓  ขออนุมัติต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง  

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ The Center for Southeast Asian  
  Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 

        รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ตามที่ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ได้รับเรื่องจาก คณะรัฐศาสตร์ แจ้งความประสงค์ต่ออายุบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมทางวิชาการได้อย่างต่อเนื่อง อนึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุมัติและลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 
๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ และบันทึกข้อตกลงดังกล่าวได้หมดอายุในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑  

คณะรัฐศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นกับมหาวิทยาลัยดังกล่าว โดยใน
ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ส่งนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๒ คน เดินทางไปเก็บข้อมูลวิจัยและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น โดยได้รับ
งบประมาณสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จ านวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) จาก
โครงการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรายได้มหาวิทยาลัย) จ านวน 
๘๐,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ณ สถาบันอุดมศึกษา
ต่างประเทศ (เงินรายได้คณะ) จ านวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ดังรายงานสรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ The Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น  

 

ในการนี้… 



๑๑๙ 
 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุมัติให้ต่ออายุ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ The Center for Southeast 
Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น (เอกสารประกอบการพิจารณา หมายเลข ๔) โดยมีรายละเอียด
เพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 

ชื่อหน่วยงานบุคคลและสถานที่ติดต่อ 
หน่วยงาน Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ประเทศญี่ปุ่น 
บุคคล  Associate Professor Mario Lopez 
ที่อยู ่  Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University 

๔๖ Shimoadachi-cho Yoshida, Sakyoku 
Kyoto ๖๐๖-๘๕๐๑, Japan 
Tel ๐๗๕-๗๕๓-๗๓๗๕ Fax ๐๗๕-๗๕๓-๗๓๙๒ 
 

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กร 
Center for Southeast Asian Studies (CSEAS), Kyoto University  
เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (CSEAS) ได้เริ่มด าเนินการเป็น

สถาบันที่จัดตั้งขึ้นใหม่ระหว่างศูนย์การศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดิมและศูนย์การศึกษาแบบบูรณาการ (CIAS) 
CSEAS เป็นสถาบันที่มีคณาจารย์เต็มเวลา ๓๕ คนและมีนักวิจัยและพนักงานประมาณ ๑๕๐ คนที่ให้การสนับสนุน
โดยอาศัยรากฐานของนักวิจัยหน้าใหม่ของเราทั้งในด้านความรู้และทรัพยากร 

CSEAS ประกอบด้วยนักวิจัยหลากหลายสาขาและสัญชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นจุดเริ่มต้น
ของความพยายามเพ่ือเรียนรู้และศึกษาเส้นทางในประวัติศาสตร์และเพ่ือเรียนรู้ว่าในโลกนี้เราสามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อ่ืนและกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ในภูมิภาคนี้  ความรู้และวิธีการของ
วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ นิเวศวิทยา พืชไร่ ฯลฯ เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ สิ่งที่แตกต่างและมี
ลักษณะเฉพาะของศูนย์ CSEAS คือ สมาชิกหลักบางคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดในการท างานร่วมกับนักวิจัย
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคคลเหล่านี้ได้ร่วมกันพัฒนาค าถามวิจัยและมีมุมมองใหม่ในเชิงองค์รวม 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยน 
๑. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for 

Southeast Asian Studies, Kyoto University 
๒. เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในเรื่องทั่วไป การด าเนินการต่าง ๆ ต่อไปภายใต้กรอบการด าเนินงานของ 

บันทึกข้อตกลงนี้จะจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเป็นรายโครงการ ทั้งนี้ ข้อตกลงความร่วมมือ
ฉบับนี้ มีกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

- แลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากรสายวิชาการ และนักวิจัย  
- จัดโครงการวิจัยร่วมกัน รวมถึงการจัดประชุม และการประชุมวิชาการ  
- แลกเปลี่ยนข้อมูล แหล่งสารสนเทศ สื่อ และงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ต่างๆ 

 
 

                   ๓. เนื้อหา… 



๑๒๐ 
 

๓. เนื้อหาที่ระบุในข้อตกลงมีดังนี้ 
ข้อ ๑ ม.อุบลฯ ซึ่งมีคณะรัฐศาสตร์เป็นหน่วยประสานงาน กับ CSEAS เห็นพ้องที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

ทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบันผ่านโครงการวิจัยร่วม การจัดประชุมวิชาการ บทความทาง 
วิชาการ  
การแบ่งปันข้อมูลสารสนเทศ และการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสื่ออิเล็กทรอนิกส์แหล่งข้อมูลการวิจัย   
และการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ 

ข้อ ๒  ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปฏิบัติตามหลักการการแลกเปลี่ยนและความเท่าเทียมกันในเรื่องการจัดหา
เงินทุน บุคลากร และระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งการแบ่งปันผลงานวิจัยร่วมกัน 

ข้อ ๓  ทั้งสองฝ่ายเข้าใจดีว่าการเตรียมการทางการเงินทั้งหมดจะต้องมีการเจรจาและขึ้นอยู่กับความพร้อม
ของเงินทุน 

ข้อ ๔  ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพส าหรับในการแลกเปลี่ยนคณาจารย์จากสถาบันอีกฝ่าย  
อย่างไรก็ตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง ในขณะที่สถาบัน
เจ้าบ้านจะช่วยผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนในการหาที่พักที่เหมาะสม และช่วยเหลือพวกเขาให้
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศและผู้เกี่ยวข้องด้านการวิจัย 

ข้อ ๕  ข้อตกลงนี้และโครงการใด ๆ ที่เป็นผลมาจากโครงการนี้ อาจได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขเม่ือใดก็ได้โดย
ได้รับความยินยอมจากท้ังสองฝ่าย 

ข้อ ๖  ข้อตกลงนี้จะมีผลในวันที่ทั้งสองฝ่ายโดยตัวแทนของสถาบันลงลายมือชื่อ ไปเป็นเวลา ๕ ปี และอาจ
ได้รับการต่ออายุหรือยกเลิกโดยความยินยอมร่วมกัน 

ข้อ ๗   เพ่ือเป็นหลักฐานพยาน ข้อตกลงดังกล่าวนี้ จะถูกท าส าเนา ๒ ชุดที่เหมือนกัน เป็นภาษาอังกฤษโดย  
         ตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของแต่ละสถาบัน จะเก็บส าเนาข้อตกลงฝ่ายละ ๑ ฉบับ 
ข้อ ๘  ทั้งสองฝ่ายตกลงกันว่าในกรณีที่ความร่วมมือด้านการวิจัยซึ่งน าไปสู่สิทธิบัตรลิขสิทธิ์หรือสิทธิใน

ทรัพย์สินทางปัญญาข้อตกลงอ่ืน ๆ จะต้องมีการเจรจากันเป็นกรณไีป ตามนโยบายเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางปัญญาของทั้งสองฝ่าย 

๔. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข
ต าแหน่ง อธิการบดี  

๕. ผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯ ของ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University คือ 
Professor Dr. Yoko Hayami ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ 
 

ความสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที่ ๑  สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้อย่าง

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

 
กลยุทธ์ที่ ๒… 



๑๒๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาอาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองให้พร้อมทันต่อพลวัตร
ของสังคมโดยส่งเสริมและสนับสนุนให้ท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ และพัฒนา
สมรรถนะด้านวิชาการในระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ ๓   พัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยเพ่ือยกระดับสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับชาติ ภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน สนับสนุนความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติให้ต่ออายุและจัดท าบันทึกข้อตกลงความ 
ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto 
University ประเทศญี่ปุ่น  
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
  

   ๔.๔.๔  ขออนุมัติสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวภูฎานเพื่อเข้าศึกษาต่อท่ี 
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือ 
พิจารณา  ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Tshewang C. Dorji เอกอัครราชทูตภูฎาน
ประจ าประเทศไทยและคณะผู้ติดตาม เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมบุณฑริก โดย H.E. Mr. 
Tshewang C. Dorji  ได้แสดงถึงความสนใจเป็นอย่างมากต่อหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงได้ส่งจดหมายสอบถามความ
เป็นไปได้ในการที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจักพิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวภูฎาน 
ภายหลัง ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ ท าบันทึกข้อความสอบถามไปยังคณะบริหารศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์เพ่ือ
พิจารณาให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชาวภูฎาน โดยได้รับผลการพิจารณาตอบรับจากทั้งสองคณะ           
จึงน าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาและมีมติเห็นชอบในหลักการ โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

๑. จ านวนทุน และระดับวุฒิ ให้แก้ไขดังนี้ 
๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์  

จ านวนทุน จากเดิม "๓ ทุน ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา ๑ ทุน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
๒ ทุน" แก้ไขเป็น "๒ ทุน ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา ๑ ทุน และสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม           
๑ ทุน  

     ๑.๒ คณะบริหารศาสตร์ 
ระดับวุฒิ จากเดิม "ปริญญาตรี ๑ ทุน และปริญญาโท ๑ ทุน" ให้แก้ไขเป็น "ปริญญาตรี ๒ 
ทุน" 

๒. เงื่อนไขการให้ทุน ให้ด าเนินการดังนี้ 
๒.๑ คณะบริหารศาสตร์  

(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ให้แก้ไขเป็น "ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐   
     บาท" 

        (๒) ให้ตัดค่าใช้จ่าย… 



๑๒๒ 
 

(๒) ให้ตัดค่าใช้จ่ายในข้อ (๓-๖) ได้แก่ ค่าประกันสุขภาพ, ค่าเปลี่ยนประเภทวีซ่า, ค่าต่อวีซ่า, 
ค่าใช้จ่ายเมื่อแรกถึง 

๒.๒ ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์พิจารณาทบทวนเงื่อนไขการให้ทุน (รายการค่าใช้จ่าย) โดยให้เป็น    
      แนวทางเช่นเดียวกับคณะบริหารศาสตร์  

๓. มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ สรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายที่ใช้ตลอดหลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบ
ในการน าเสนอสภามหาวิทยาลัย 

  

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้ 
๑. ให้คณะบริหารศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์สนับสนุนทุนการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  คณะบริหารศาสตร์  ปริญญาตรี ๒ ทุน  ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ ๒ ทุน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ปริญญาตรี ๒ ทุน  ได้แก่ สาขาวิศวกรรมโยธา ๑ ทุน และ 

           สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ๑ ทุน 
โดยมีเงื่อนไขการให้ทุน ดังนี้ 

๑. ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ต่อคน 
๒. ค่าหนังสือ ปีละ ๘,๐๐๐ บาทต่อคน  

๒. ให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียดดังรายการต่อไปนี้ 
   ๑. ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ อย่างละ ๑ เที่ยว ต่อคน  
   ๒. ค่าท่ีพัก หอพักในมหาวิทยาลัย 
   ๓. ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกประเภท  

โดยค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่มีในรายการให้เป็นความรับผิดชอบของผู้ได้รับทุน 
 

ประมาณการค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทุนการศึกษา 
           *ค่าใช้จ่ายต่อคน 

ที ่ รายการค่าใช้จ่ายต่อคน 
ระยะเวลาการศึกษา 

๔ ปีการศึกษา (๔๘ เดือน) 

๑ ค่าใช้จ่ายรายเดือน เดือนละ ๕,๐๐๐ บาท ๒๔๐,๐๐๐  

๒ ค่าหนังสือ ๘,๐๐๐ บาทต่อปี ๓๒,๐๐๐  

๓ ค่าโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ (๑ เที่ยว)                        ๒๐,๐๐๐  

๔ ค่าท่ีพัก หอพักในมหาวิทยาลัย (ประมาณการ โดยรวมค่าไฟฟ้า)  ๑๒๐,๐๐๐  

๕ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคปกติ   

    ๕.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ๑๒๐,๐๐๐  

    ๕.๒ คณะบริหารศาสตร์ ภาคเรียนละ ๑๗,๕๐๐ บาท ๑๔๐,๐๐๐  

๖ ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ภาคละ ๖,๕๐๐ บาท ๒๖,๐๐๐ 

๗ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคปกติ ภาคละ ๗,๕๐๐ บาท                        ๖๐,๐๐๐  
๘ ค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติ ภาคฤดูร้อน ภาคละ ๔,๐๐๐ บาท ๑๖,๐๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ๖๓๔,๐๐๐ 
 รวมค่าใช้จ่ายหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ ๖๕๔,๐๐๐ 



๑๒๓ 
 

โดยสรุปค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๒,๕๗๖,๐๐๐ บาท แบ่งเป็น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๒ ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑,๒๖๘,๐๐๐ บาท 
คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๒ ทุน คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจ านวน ๑,๓๐๘,๐๐๐ บาท 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๔.๕  ปฏิทินการประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
    กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือนหรือเป็นไป
ตามวาระการประชุมที่จ าเป็นเร่งด่วนนั้น  

ส าหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๑  ที่ผ่านมาการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการประชุมเป็นไปตาม
แผนการจัดประชุม  และก าหนดการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะหมดลงในสิ้นปีนี้ ดังนั้น     
ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอรายงานผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. สรุปการจัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามแผนการประชุมที่ก าหนด 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๒. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี                        
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓. สรุปจ านวนการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรายบุคคล  
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

 และในการนี้ ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  จึงใคร่ขอเสนอก าหนดการปฏิทินการจัดประชุม            
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                ก าหนดการ... 



๑๒๔ 
 

   

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบก าหนดการปฏิทินการจัด
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

    ๔.๔.๖  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
  เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ย่ืนบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
  ตามมาตรา ๑๐๒  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดต าแหน่งของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน ตามมาตรา ๑๐๒  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
มาตรา ๒๓๔ (๓) บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจก าหนดให้ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะรวมทั้งตรวจสอบและ
เปิดเผยผลการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของบุคคลดังกล่าว  ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
 

            ด้วยการ… 

คร้ังท่ี ก ำหนดวันประชุม ระเบียบวำระกำรประชุม ก ำหนดเสนอ/ส่งวำระ

๑ วันเสาร์ท่ี ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒ ๑. รายงานผลการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๑ วันศุกร์ท่ี ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

๒. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๑  ประจ าปีงบประมาณ  พ .ศ. ๒๕๖๒

๓. การติดตามการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ

๔. เสนอ (ร่าง) วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๕. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๒

๒ วันเสาร์ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันศุกร์ท่ี ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

๓ วันเสาร์ท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ๑. พิจารณาอนมุัติหลักสูตรใหม่ (ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓) คร้ังท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒

๔ วันเสาร์ท่ี ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ๑. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๑ วันศุกร์ท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๒. พิจารณาอนมุัติหลักสูตรใหม่ (ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๓) คร้ังท่ี ๒

๓. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๒  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒

๕ วันเสาร์ท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ วันศุกร์ท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖ วันเสาร์ท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ๑. รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ท่ี ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๗ วันเสาร์ท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ วันศุกร์ท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

๘ วันเสาร์ท่ี ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ ๑. พิจารณากรอบวงเงินงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับจัดสรร ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๓ วันศุกร์ท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒

๒. พิจารณางบประมาณเงินรายได้ประจ าปี พ .ศ. ๒๕๖๓

๓. พิจารณาแผนการใชเ้งินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี

 พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๓ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒

๕. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๒

๙ วันเสาร์ท่ี ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ วันศุกร์ท่ี ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

๑๐ วันเสาร์ท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ๑. พิจารณาผู้ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ คร้ังท่ี ๓ (คร้ังสุดท้าย) วันศุกร์ท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

๒. รายงานผลการเบิกจ่าย ณ ส้ินไตรมาสท่ี ๔ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๒

ก ำหนดกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  ประจ ำปี พ .ศ. ๒๕๖๒



๑๒๕ 
 

ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ข้อ ๔ ให้ผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปนี้ ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของตน           
คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. (๗) ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง ๗.๑๐ ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหน่งเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ๗.๑๐.๖ นายกสภาและกรรมการสภาในสถาบันอุดมศึกษา
ในสังกัดของรัฐ ๗.๑๐.๖.๘ นายกสภาและกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ดังนี้ 
        1. ด าเนินการตามส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ คณะกรรมการ          
สภามหาวิทยาลัยท่านใดไม่สะดวกที่จะยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แจกแบบฟอร์มให้
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านเพื่อบันทึกไว้ ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวเป็นเอกสารลับที่จะรวบรวมเพื่อ         
น าข้อมูลแจ้งไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   
   ๒. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่ไม่ประสงค์จะยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ให้ยื่น
หนังสือลาออกไว้ให้มหาวิทยาลัยรวบรวม  หากวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ยังไม่ได้ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยออกไป และกรรมการสภามหาวิทยาลัยประสงค์
จะให้มหาวิทยาลัยยื่นหนังสือลาออกให้มหาวิทยาลัยจักด าเนินการยื่นหนังสือลาออกต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไป แต่ถ้าหาก ปปช. ขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินออกไปทางมหาวิทยาลัย
จะขอระงับหนังสือลาออกไว้ก่อน ทั้งนี้  หากประกาศขยายระยะเวลาการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินไปอีก                    
60 วัน คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดนี้จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เพื่อให้การปฏิบัติงานที่ส าคัญและยัง         
คงค้างอยูอี่กหลายเรื่องให้แล้วเสร็จเรียบร้อยก่อนมีการตัดสินใจอีกครั้งในวันที่ 30 มกราคม 256๒ 

 ๔.๔.๗   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
     พ.ศ. ๒๕๖๒ 
      รองอธิการบดี ฝ่ ายวิ ชากา ร  น า เสนอที่ ประชุม เ พ่ื อ พิจารณา ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับบริบท
การจัดการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไป การบริหารและการจัดการศึกษาจึงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับท่ีได้กล่าวมา 
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้ประกาศ          
ใช้มา ๘ ปีแล้ว ท าให้มีหลายหมวด/หลายข้อ ที่ยังไม่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาปัจจุบัน จึงเป็นการสมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  จึงได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒ น าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ตามที่แนบ
ระเบียบวาระนี ้
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
       ๔.๔.๘   (ร่าง) ข้อบังคับ... 



๑๒๖ 
 

 ๔.๔.๘   (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาตามอัธยาศัย   
     พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

   - ขอถอนเรื่องเพื่อน าไปจัดท ารายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
    

 ๔.๔.๙  ขอใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพ 
    เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup  
          ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
    รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีแนวคิดในการจัดสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ ในพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยมีมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสภามหาวิทยาลัย ที่เกี่ยวข้องดังนี้  

๑) มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 
๒๕๖๐ วาระท่ี ๔.๕ ขออนุมัติบรรจุงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ในแผนแม่บทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและขออนุมัติใช้
พ้ืนที่เพ่ือจัดสร้างอาคาร Startup Innovative โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 

(๑.๑) เห็นชอบให้บรรจุงานนวัตกรรมสร้างสรรค์ในผังแม่บทมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(๑.๒) เห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ส่วน Innovative space เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ

จัดสร้างอาคาร Startup 
 ๒) มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ วาระที่ 

๔.๔.๒ การขอใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือจัดสร้างอาคารโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) และอาคารบ่มเพาะและพัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรม ( Innovative Business Incubator) โดยที่ประชุมมีมติ อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 

(๒.๑) มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการพิจารณา เรื่องการบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ใช้ในการด าเนิน
โครงการอย่างละเอียดรอบครอบอีกครั้ง โดยมหาวิทยาลัยต้องเป็นผู้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 

(๒.๒) มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลหรือหน่วยงานเข้ามาใช้
โรงงานต้นแบบ (Pilot plant) และอาคารบ่มเพาะและพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ( Innovative Business 
Incubator) 

ต่อมาโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ส่วนกลาง ได้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในส่วนภูมิภาค ได้แก่หน่วยงานราชการในพ้ืนที่                        
ผู้ ว่ าราชการจังหวัด ๔ จังหวัด ตลอดจนองค์กรเอกชนในพ้ืนที่  จนเห็นชอบร่วมกัน และกลุ่มจั งหวัด                                             
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ได้น าโครงการเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในคราวการจัด
ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร)  ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม                         
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลการประชุม และข้อสั่งการของรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

(๑) ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ตามบันทึกที่ นร. ๑๑๐๔/๔๕๑๓ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม            
พ.ศ. ๒๕๖๑ เรื่องสรุปผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง ๒ โดยมีสาระส าคัญและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 
 

      สาระส าคัญ… 



๑๒๗ 
 

 สาระส าคัญ 
ด้านการยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร ตามที่ได้มีการขอรับการสนับสนุน

โครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยขอเสนอโครงการสร้างพ้ืนที่ส าหรับ
พัฒนาเกษตรกรและบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup และ SMEs  อย่างครบวงจรเพ่ิมเติม ไปเชื่อมโยงกับโครงการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (Science Park) ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีการด าเนินงานอยู่แล้วใน
พ้ืนที ่

ข้อสั่งการ 
ให้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาโครงการก่อสร้างโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร โดยขอเสนอ
โครงการสร้างพ้ืนที่ส าหรับพัฒนาเกษตรกรและบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup  และ SMEs  อย่างครบวงจร
เพ่ิมเติม ทั้งนี้  หากโครงการมีความจ าเป็นเร่งด่วนให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามข้ันตอนต่อไป 

(๒) ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามบันทึกที่ นร. ๑๑๑๒/๔๕๑๘                 
ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เรื่องสรุปผลการปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ มีข้อสรุปผลการปฏิบัติงาน ความเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่า
การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้  

ความเห็นและข้อเสนอแนะ 
จากผลการด าเนินงานของส านักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้ประกอบการ

ทั้งในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ และพ้ืนที่อ่ืนๆเข้ามาขอรับค าปรึกษาเป็นจ านวนมาก โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้ประกอบการภาคการผลิตอาหาร การเกษตร การแพทย์และสุขภาพ ตามล าดับ ประกอบกับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีจะเป็นเครือข่ายในการเชื่อมโยงมหาวิทยาลัยราชภัฏในพ้ืนที่ และเป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน (CLV) จึงเห็นควรให้มีการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีก
แห่งหนึ่ง เพ่ือช่วยพัฒนาและยกระดับเกษตรกรและผู้ประกอบการ Startup และ SMEs  ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้เป็นผู้ประกอบการยุค ๔.๐ 
 ข้อสั่งการ 

(๒.๑) ให้ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
ผู้ประกอบการ SMEs  และ Start Up  ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยให้บูรณา
การเชื่อมโยงกับโครงการโรงงานต้นแบบแปรรูปผลิตผลด้านการเกษตร (Pilot Plant) 

(๒.๒) ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้และเทคโนโลยี Digital                                     
แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ต่อไป 

จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังกล่าว 
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้หารือกับส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการอุทยานยวิทยาศาสตร์ (สอว .) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือขอรับงบประมาณสนับสนุนการ
ก่อสร้างอาคารในส่วนของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยได้รับการแจ้งจาก สอว . กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ว่า จะจัดท าค าของบประมาณการก่อสร้างอาคารดังกล่าวให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยใช้ชื่อโครงการว่า  

 

       “โครงการ… 



๑๒๘ 
 

“โครงการสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup ภายใต้อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ในการนี้ เนื่ องจากงบประมาณการก่อสร้ างทั้ งหมดจะตั้ ง ไว้ที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนั้นฝ่ายประสานงานของ  สอว. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                                        
จึงขอให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดท าหนังสือยินยอมให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้พ้ืนที่ในการ
ก่อสร้างอาคารดังกล่าว เพ่ือประกอบการจัดท าค าของบประมาณต่อไป 
 

          จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการให้ใช้พ้ืนที่มหาวิทยาลัยเพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนก่อสร้างสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ 
Startup ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยจัดท าหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เกี่ยวกับการด าเนินงานดังกล่าวนั้น จะต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติตามกฎหมายร่วมทุนหรือไม่
อย่างไร  รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารเมื่อด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ เช่น ค่าสาธารณูปโภค               
ค่าบ ารุงซ่อมแซมอาคาร และภาระเรื่องภาษี หากมีรายได้อันเกิดจากการใช้ประโยชน์ของอาคารดังกล่าวที่ตั้งอยู่ใน
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เช่น ภาษีโรงเรือน เป็นต้น ว่าจะเป็นหน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ในส่วนของรายได้
และค่าใช้จ่ายจากการร่วมทุน ขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนเพ่ิมเติม  เพ่ือให้การตกลงในการใช้พ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยในการขอรับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการให้ใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อขอรับงบประมาณ
สนับสนุนการก่อสร้างศูนย์พัฒนาศักยภาพเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ SMEs และ Startup 
ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ            
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑ (ลับ) 
   เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๖๑ 

 ๖.๒  ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่องร้องเรียนกรณีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
   เรียกให้ชดใช้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 
 ๖.๓  รายงานผลการด าเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ราย   
      ๖.๔  การด าเนินการทางวินัยพนักงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

  ๖.๕  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
       อุบลราชธานี ที่ 3/2561 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2561   
  ๖.๖  การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์  
            ๖.๗  ผลการพิจารณา... 



๑๒๙ 
 

 ๖.๗  ผลการพิจารณาการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคล         
   ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๖.๘  ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินผลงาน 
             และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพต าแหน่งระดับช านาญงาน  
             หรือช านาญการ 
 ๖.๙  ส านักงาน ป.ป.ช. ส่งเรื่องกล่าวหาให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจแต่งตั้งหรือ 

                                 ถอดถอนด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ รายคณะกรรมการ ก.อ.ร. 
         

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๑  ก าหนดในวันเสาร์ที่  ๒๒ 
ธันวาคม  ๒๕๖๑ 
 
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐  น. 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๑๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 


