
๑ 
  

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๕/๒๕๖๓  

วันเสาร์ที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๓   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

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

 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม    
   - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทีเ่ข้าประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ชั้น ๖ ส านักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์   กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖.  นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมประชุม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 

๗. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 

- คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา  ปุกหุต กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร    
๑๔. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
                           ๑๖. ศาสตราจารย์ทวนทอง… 



๒ 
  
๑๖. ศาสตราจารย์ทวนทอง  จุฑาเกตุ   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ศาสตราจารย์ระพีพันธ์  ปิตาคะโส      กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายประดิษฐ์  แป้นทอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นายพัน  พงษ์ผล   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์       กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๓. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. รองศาสตราจารย์ชวลิต  ถิ่นวงศ์พิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
๕. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๖. นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๗. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ     รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๘. นายนภดล  พัฒนะศิษอุบล      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เฉลิมชัย  วงศ์รักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษา 
  นานาชาติ 
๑๐. นายปิยณัฐ  สร้อยค า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๑๑. รองศาสตราจารย์ธนาทิพย์  แหลมคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะเกษตรศาสตร์ 
๑๒. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์กัญญา  จึงวิมุติพันธ์ คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
๑๕. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อธิพงศ์  สุริยา ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๗. นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๑๘.  นายณัฎฐ์  ดิษเจริญ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุมแจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีกรรมการที่มาประชุม               
ณ ห้องประชุม ๖ ท่าน  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๔ ท่าน และมาประชุมที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๑๐ ท่าน  

 

               ครบองค์... 



๓ 
  
ครบองค์ประชุม  และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ๑๘ ท่าน  และกล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดับ ดังนี้ 

             

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

   ๑. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ 
    

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

๑.๑.๒  รายงานผลการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ   
 ประจ าปี พ.ศ. 2562   

     ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
ได้เผยแพร่รายงานผลการด าเนินการของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจ าปี พ.ศ. 2562                
ซึ่งเป็นการายงานผลการด าเนินงานและประมวลกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมาตลอดปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้ส่งมาให้ทาง                   
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือศึกษาต่อไป  
  

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
   

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และ

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

 ทั้งนี้  ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  จึงขอเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

 
 

               จึงเสนอ... 



๔ 
  
  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

๑.๒.๒  การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุน
ทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

ทราบ ด้วย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ส านักงานอธิการบดี แจ้งความประสงค์ขอจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านกา รเกษตร ระหว่าง 
ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบูรณาการ
การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้                    
โดยด าเนินงานในลักษณะความร่วมมือทางวิชาการ  

ส านักงานบริหารงานวิจัยฯ ได้เสนอ ส านักงานกฎหมายและนิติการ เพ่ือพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ 
โดย ส านักงานกฎหมายฯ มีข้อเสนอแนะและปรับแก้ร่างบันทึกข้อตกลงฯ โดยอธิการบดีพิจารณาให้ความเห็นชอบและ
มอบส านักงานวิเทศสัมพันธ์ด าเนินการ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงเสนอเรื่องต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีมติเห็นชอบ ทั้งนี้ 
ภายหลัง ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ได้แจ้งว่าไม่เห็นชอบ ร่างบันทึกข้อตกลงฯ ที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ท าการแก้ไข เนื่องจากรูปแบบข้อตกลงดังกล่าวเป็นรูปแบบที่ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ใช้ในการลงนามกับ
หลายสถาบัน พร้อมทั้งแจ้งความจ านง ขอใช้ ร่าง บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับเดิมที่ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรจัดท า 
อธิการบดีจึงได้มอบหมายส านักงานกฎหมายฯ พิจารณาร่างบันทึกข้อตกลงฯ ฉบับเดิม โดยส านักงานกฎหมายฯ                             
ให้ความเห็นว่าบันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว ไม่ท าให้มหาวิทยาลัยเสียเปรียบหรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยแต่อย่างใด 

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบ                            
การจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  
ที่อยู่  ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ 
โทรศัพท์  ๐ ๒ ๕๗๙ ๗๔๓๕ 
 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  
    เป็นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและ 

บุคลากร  ด้านการเกษตร ระหว่าง ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. วัตถุประสงค์ 

      เพ่ือบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนางาน
วิชาการ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ โดยด าเนินงานในลักษณะความร่วมมือทางวิชาการ 

 
        ๓. ข้อตกลง… 



๕ 
  

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
      ระบุเป็น ๖ หัวข้อใหญ่ ได้แก่  

๑)  ขอบเขตของความร่วมมือ  
๒)  การบริหารความร่วมมือ 
๓) การรักษาความลับ 
๔) การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย 
๕) สิทธิ์ในผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา 
๖) การด าเนินงานและก าหนดเวลาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม ไม่ได้ก าหนดไว้ 
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย คือ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร โดยมีพยาน ๑ ราย คือ นางสาวกุลวรา โชติพันธุ์โสภณ ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร   

๖. ผู้ลงนามของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา                              
ต าแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีพยาน ๑ ราย ซึ่งยังไม่ระบุ/มอบหมายบุคคล 

 

    จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ                   
เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรด้านการเกษตร ระหว่าง ส านักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการจัดท าข้อตกลงในรูปแบบสัญญา  ภายใต้บันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือฯ นี้ ในกรณีที่หากเกิดเหตุสุดวิสัย และไม่สามารถด าเนินการได้ตามข้อตกลง เพ่ือเป็นการก าหนดความ
รับผิดชอบของทั้งสองฝ่าย 

2. มอบมหาวิทยาลัยหารือร่วมกับส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในการ
พิจารณาความชัดเจนของสิทธิ ในผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ                             
นี้ ครอบคลุมถึงลิขสิทธิ์ (Copyright) ด้วยหรือไม่ อย่างไร 

๓. มอบนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย และนางสาวจันทิมา -                 
ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัยในการจัดบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  
 

   มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

            ๑.๒.๓  การจัด... 



๖ 
  

๑.๒.๓  การจัดท าบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ด าเนินการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน
เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม  
(Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ   น าเสนอที่ประชุม            
เพ่ือทราบ ตามที่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก
หน่วยการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการ  Talent 
Mobility ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกและได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่น-            
บาทถ้วน) เพ่ือด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าว โดย ส านักงานปลัดกระทรวงฯ ได้ จัดส่ง “บันทึกข้อตกลง                   
เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ
การด าเนินการ โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เพ่ือเสนออธิการบดีพิจารณาลงนาม นั้น 

ด้วย ส านักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาแล้วเห็นว่าบันทึกข้อตกลงดังกล่าวไม่สามารถจัดท าข้อตกลง
ในรูปสัญญาได้  เนื่องจาก ส านักงานปลัดกระทรวงฯ เป็นหน่วยงานผู้ ให้การสนับสนุนงบประมาณและ                         
เป็นผู้ก าหนดโดยจัดท าเป็นบันทึกข้อตกลงการส่งมอบผลการด าเนินงาน จึงได้ตรวจสอบและแก้ไขเพ่ิมเติมเฉพาะใน
รูปแบบของบันทึกข้อตกลงที่ผ่านการพิจารณาของส านักงานอัยการสูงสุด เช่น วันที่ลงนาม สถานที่จัดท าบันทึกข้อตกลง 
ที่ตั้งของหน่วยงานทั้งสอง เป็นต้น โดยเนื้อหาอ่ืน ๆ ยังคงมีผลตามเดิม กอปรกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว               
ถือเป็นการจัดท าบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานภายนอกในประเทศซึ่งได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีและผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ในวันที่ ๕ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามข้อ ๗.๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการมอบอ านาจในการปฏิบัติราชการ  

ในการนี้ ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ จึงใคร่ขอเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือทราบการ
จัดท าบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 

ชื่อหน่วยงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้อง 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุ่มนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โทรศัพท์   ๐ ๒ ๖๑๐ ๕๒๙๙ 
โทรสาร  ๐ ๒ ๓๕๔ ๕๕๔๐ 

 

สรุปสาระส าคัญในบันทึกข้อตกลงฯ 
๑. ลักษณะ  

เป็นบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการด าเนินงานจัดการฝึกอบรม  
     ๒. วัตถุประสงค์… 



๗ 
  

๒. วัตถุประสงค ์
เพ่ือรองรับการด าเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข 

ปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร  จ านวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท 
(สามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  

๓. ข้อตกลงหรือรายละเอียดที่รับทราบร่วมกันระหว่างสองฝ่าย   
ระบุเป็น ๒ หัวข้อใหญ่ ได้แก่  
๑)  ตัวชี้วัดการด าเนินโครงการ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านเป้าหมายการฝึกอบรม ด้านหลักสูตร และ 

ด้านการประเมินผลการจัดการฝึกอบรม  
๒)  วิธีการรายงานผลการด าเนินงาน  

๔. ก าหนดวันที่จะลงนาม  ไม่ได้ก าหนดไว้  
๕. ผู้ลงนามของอีกฝ่าย  คือ ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช ต าแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
๖. ผู้ลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา ต าแหน่ง  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ การจัดท าบันทึกข้อตกลง เรื่อง การส่งมอบผลการ
ด าเนินงานจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินการ โครงการ
ส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่าง ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการด าเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว หากพบว่าขาดความ

ชัดเจนและมีข้อจ ากัดในการด าเนินงาน  ให้มหาวิทยาลัยขอปรับแก้บันทึกข้อตกลงฯ ดังกล่าว กับส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดกระบวนการการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) เพ่ือจักได้เป็นการก าหนดระบบและกลไกที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การบริหารความร่วมมือและการด าเนินงาน
ภายใต้บันทึกข้อตกลงฯ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่มหาวิทยาลัย  

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๑.๒.๔  โครงการฟาร์มอินทรีย์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ริเริ่มด าเนิน “โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพ่ือพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐาน
ราก” ในปี 2560  โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริมหลังฤดูท านาให้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่
จังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมแก่เกษตรกร โดยรูปแบบการด าเนินงานเป็ นไปแบบคู่ขนาน
ระหว่างการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติงานจริง
ของชุมชน และการทดลองปฏิบัติจริงในบริเวณพ้ืนที่ฟาร์มของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดผลที่ชัดเจน แม่นย า สามารถเป็น
ต้นแบบของการเรียนรู้ให้แก่เกษตรกรได ้เช่น การปลูกมะเขือเทศเชอรรี่ การปลูกผักบนโต๊ะการท าโรงเรือนปลูกผัก      
            การผลิต… 



๘ 
  
การผลิตวัตถุดิบเพ่ือการท าเกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบจัดการฟาร์มแบบอัจฉริยะ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้
ท าการศึกษาวิจัยขั้นสูงเพ่ือวางแนวทางการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร อาทิเช่น การแปรรูปงา 
การศึกษาสารสกัดที่ส าคัญของงา  มะเขือเทศ  การพัฒนาโปรตีนเวย์จากจิ้งหรีด เป็นต้น   
  จากการด าเนินงานมาต่อเนื่องจากปี 2560 จนถึงปัจจุบัน มีผลงานที่เป็นรูปธรรมทั้งในส่วนภายนอก
มหาวิทยาลัยและภายในมหาวิทยาลัย กล่าวคือ ในระดับพ้ืนที่หรือประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ ผ่านการฝึกอบรมและ
สามารถน าองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ได้จริงจนสามารถสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น กลุ่มเกษตรอินทรีย์
บ้านศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ด าเนินกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์บนโต๊ะในโรงเรือน มีผลผลิตที่
ต่อเนื่อง จ าหน่ายภายในชุมชนและภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านเกษตรอินทรีย์แก่ประชาชนที่สนใจอยู่เสมอ  กลุ่มเกษตรกรบ้านกุดลายวน อ าเภอตระการพืชผล จังหวัด
อุบลราชธานี ที่ด าเนินกิจกรรมปลูกผักอินทรีย์บนโต๊ะในโรงเรือน มีผลผลิตที่ต่อเนื่อง จ าหน่ายภายในชุมชน ตลาดบ้าน
ก้านเหลืองและจ าหน่ายภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้วย กลุ่มเกษตรกรบ้านไผ่น้อย อ าเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรี
สะเกษ ที่ด าเนินกิจกรรมเลี้ยงจิ้งหรีด  ปลูกงาด าหลังนา มีผลผลิตจ าหน่ายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ภายใน
มหาวิทยาลัยเองก็มีผลการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อาทิ องค์ความรู้ด้านการผลิตพืช ผัก ที่บุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์คิดค้นและทดลองปฏิบัติ จนกระทั่งได้ผลยืนยันชัดเจนว่าได้ผลดี ได้แก่ ปุ๋ยหมักสูตร 5-3-1-1 ซึ่งใช้เป็น
วัสดุปลูกผักบนโต๊ะ การปลูกและพัฒนาสายพันธุ์มะเขือเทศเชอรรี่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปงาด า องค์ความรู้ด้าน
การพัฒนาระบบจัดการฟาร์มแบบอัจฉริยะ ที่พัฒนาโดยบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
สาระส าคัญจากงาด า การพัฒนาโปรตีนผงจากแมลง โดยคณะเภสัชศาสตร์ เป็นต้น  โดยองค์ความรู้เหล่านี้ ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและการจัดการได้ถูกถ่ายทอดในรูปแบบผลงานจริงที่จับต้องได้ ศึกษาเรียนรู้ได้จากของจริง บริเวณ
ฟาร์มมหาวิทยาลัย ซึ่งนับวันจะเพ่ิมจ านวนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน  
  ดังนั้น เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นขององค์ความรู้และผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานแบบบูรณาการของ
บุคลากรจากคณะต่าง ๆ รวมถึงเพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็ง เป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ประชาชนในพ้ืนที่ ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศและพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงได้น าเรียนสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบและให้ข้อเสนอแนะในการ 
ด าเนินงานเพ่ือพัฒนาฟาร์มอินทรีย์อัจฉริยะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการบริหาร
จัดการที่ดี เป็นช่องทางการสร้างรายได้ให้มหาวิทยาลัย  อีกทั้งเป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างต่อไป 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยจัดท าแผนแม่บทในการด าเนินโครงการ (Master plan) โดยจัดท ารายละเอียด

เช่น การใช้พ้ืนที่ การบริหารจัดการโครงการตั้งแต่กระบวนการเพาะปลูก การแปรรูปและการจัดจ าหน่าย สถานที่และ
กิจกรรมการฝึกอบรมเกษตรกรเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการเกษตร รวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆ ภายใต้
โครงการ และการประมาณการรายได้และรายจ่ายของโครงการ เป็นต้น  

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการจัดท าเป็นระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงาน
โครงการดังกล่าว เพ่ือก าหนดโครงสร้างการบริหารโครงการ ที่มีสถานะเสมือนทั้งหน่วยงาน/โครงการเฉพาะกิจภายใต้
ส านักงานอธิการบดี รวมทั้งการบริหารงบประมาณ การด าเนินงานทางด้านพัสดุ และแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน           
ด้านต่างๆ ที่จะท าให้การด าเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 
       ๓. มอบมหาวิทยาลัย... 



๙ 
  

๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการก าหนดระบบกลไกเพ่ือให้การด าเนินโครงการให้เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วม ทั้งกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยเฉพาะแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 

 มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
  

๑.๒.๕  รายงานผลการด าเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการวิจัย  
    ประจ าปี ๒๕๖๓ 
       รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ตามที่ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับผิดชอบการด าเนินงานตามพันธกิจวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมนั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ติดตามการด าเนินงานเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
การวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ หน่วยงานต่างๆ ทั้งจากแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดินและแหล่งทุน
ภายนอก   
  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงขอรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือการวิจัย ประจ าปี ๒๕๖๓ จากแหล่งทุนต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  ผลการพิจารณาการเสนอขอทุน Flagship ประจ าปี ๒๕๖๓  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เสนอขอทุน Flagship ประจ าปี ๒๕๖๓ จ านวนทั้งสิ้น  ๒๗ โครงการ 

(สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขอทุน ณ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓) ปัจจุบันมีหน่วยบริหารและจัดการทุนในระบบ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit : PMU) ที่ประกาศผลการพิจารณาโครงการแล้ว 
จ านวน ๒ PMU โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรวม ๕ โครงการ วงเงิน
งบประมาณ ๒๒,๗๑๒,๐๐๐ บาท 

๒. โครงการวิจัยท่ีได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ 
การติดตามข้อมูลโครงการวิจัยที่มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณจากแหล่ งทุนภายนอก เพ่ือด าเนิน

โครงการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ โดยรวมมีโครงการที่ได้รับงบประมาณจ านวน ๑๕ โครงการ วงเงินที่
ได้รับการสนับสนุนจ านวน ๙,๑๕๓,๕๗๐ บาท 

๓. การจัดเตรียมข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณจากแหล่งทุนอื่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
การเสนอโครงการวิจัย เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนอ่ืน ๆ ที่ส านักงานส่งเสริม

บริหารงานวิจัยฯ ได้ติดตามการด าเนินงาน มีโครงการที่เสนอขอจ านวน ๙ โครงการ เป็นเงิน ๙,๐๑๐,๘๐๐ บาท 
๔. ผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ (pre-ceiling ครั้งที่ ๑)  
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ส่งเสนอของบประมาณแผนวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จ านวนทั้งสิ้น ๔๙ โครงการ งบประมาณที่เสนอขอรวม ๗๕๕,๐๗๕,๔๔๗ บาท 
(งบประมาณรวมตามที่ส่ง PMU) แบ่งเป็น  

(๑ ) ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) กลุ่ม Basic Research Fund (Blue Sky) 
จ านวน ๑๑ โครงการ งบประมาณตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น ๓๕,๗๑๓,๙๕๖ บาท  

          (๒) Strategic Fund… 



๑๐ 
  

 (๒) Strategic Fund จ านวน ๓๘ โครงการ งบประมาณตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น ๗๑๙,๓๖๑,๔๙๑ 
บาท  

 หน่วยงาน PMU ที่ประกาศผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณ ววน. แล้ว คือ หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)  
ที่รับผิดชอบ  ทุนสนับสนุนงานพ้ืนฐาน (Fundamental Fund) ส่วนของ Basic Research Fund ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรกรอบงบประมาณรอบท่ี 1 (pre-ceiling 1) รวม 18,690,000  บาท  

ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้แจ้งหัวหน้าโครงการทราบและให้จัดท าข้อเสนอโครงการฉบับ
สมบูรณ์ และปรับงบประมาณส่ง บพค. แล้ว โดยสรุปมหาวิทยาลัยส่งค าขอรอบที่ 1 (pre-ceiling 1) จ านวน 11 
โครงการ เฉพาะงบประมาณปี 2564 รวม 18,298,500 บาท (เดือนมีนาคม 2563) และได้รับการแจ้งจัดสรร
งบประมาณเบื้องต้นจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในวงเงิน 16,170,000 
บาท ที่จะใช้ส าหรับการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564   

 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ   
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒.๖  ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ  
    พ.ศ. ๒๕๖3 รอบครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖2 ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม  
   ๒๕๖3) 
     รองอธิการบดีฝ่ ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือทราบ                                
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของข้าราชการ                         
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๓ “ข้อ ๗ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ให้ประเมินสององค์ประกอบ ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน
ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบ และการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ ต้องมีสัดส่วนคะแนนไม่
เกินร้อยละสามสิบ และข้อ ๑๒ (๑) การประเมินข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารตามมาตรา ๑๘ (ข)                                
(๑) – (๗) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม                    
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยก าหนดให้ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้ประเมินอธิการบดี” นั้น  

  กอปรกั บ ก ารป ระ เ มิ น ผลปฏิ บั ติ ร าช ก า รขอ งข้ า ร า ชก า รพล เ รื อน ในสถาบั น อุ ดมศึ กษ า                                     
ตามข้อ ๑๔(๘) ของข้อบังคับฉบับดังกล่าว ได้ก าหนดว่า “ให้หน่วยงานส่งผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการในหน่วยงานของตนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและ
ความเป็นธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และให้ความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินการปฏิบัติผลราชการ
ของข้าราชการในมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนออธิการบดี ยกเว้นผลการประเมินอธิการบดี ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบ”  

  บัดนี้ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี นายกสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้ประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการได้ด าเนินการพิจารณาประเมินฯ เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติ 

 
               ราชการ… 



๑๑ 
  
ราชการของอธิการบดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ กองการเจ้าหน้าที่ จึงขอรายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 รอบครึ่งปีแรก (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๓1 มีนาคม 
๒๕๖3) ดังนี้ 
 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๑ 
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๗๐ คะแนน) 

คะแนนองค์ประกอบที่ ๒ 
พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(๓๐ คะแนน) 

รวมคะแนน 
(100คะแนน) 

ระดับผลการประเมิน 

65 ๒7 92 ดีเด่น 
 

 

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

 

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของอธิการบดี  
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

๑.๒.๗  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  2020 (World University  
   Ranking 2020) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย Time Higher  
    Education (THE) และ SCIMAGO  

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ
ชี วิ ต แล ะน วั ต ก ร ร ม  ( Leading University in ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and 
Innovations)” โดยมีตัวชี้วัดวิสัยทัศน์เป็นผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก : University Impact Rankings                     
ของ Time Higher Education (THE)  ซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายไว้ว่าภายในปี พ.ศ. 2567  มหาวิทยาลัยจะอยู่ใน
ล าดับที่ 101 - 200  

มหาวิทยาลัยจึงขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ ผ่านแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563 - 2567) ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 : บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ที่มีตัวชี้วัดเป้าประสงค์เป็น                   
ผลการจัดอันดับ University Impact Rankings ของ THE และจ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหาร
จัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx / TQA) ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  2020 โดย Time Higher Education (THE) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สมัครเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทเพ่ือสังคม (World 
University Impact Ranking) ประจ าปี 2020 เป็นปีแรก ผ่านทางเวปไซด์ของ Time Higher Education (THE) 
ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 
2563 ซ่ึงการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทเพ่ือสังคมนั้น THE พิจารณาจากพันธกิจเพ่ือสังคมและชุมชน ทั้ง 
 

     ผลงาน... 



๑๒ 
  
ผลงานด้านวิจัย โครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations’ Sustainable Development Goals: SDGs) 17 ด้าน ซี่งประกอบด้วย  

เป้าหมายที่ 1 (SDG 1): ขจัดความยากจน (No poverty)  
เป้าหมายที่ 2 (SDG 2): ขจัดความหิวโหย (Zero hunger)  
เป้าหมายที่ 3 (SDG 3): การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being)  
เป้าหมายที่ 4 (SDG 4): การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality education)  
เป้าหมายที่ 5 (SDG 5): ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)  
เป้าหมายที่ 6 (SDG 6): การจัดการน้ าและสุขาภิบาล (Clean  water and sanitation)  
เ ป้ า ห ม า ย ที่  7 (SDG 7): พลั ง ง า น ส ะ อ า ด ที่ ทุ ก ค น เ ข้ า ถึ ง ไ ด้  (Affordable and clean energy)  

  เป้าหมายที ่8 (SDG 8): การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and  
economic growth)  
เป้าหมายที่ 9 (SDG 9): อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน (Industry, innovation and  
infrastructure)  
เป้าหมายที่ 10 (SDG 10): ลดความเหลื่อมล้ า (Reduced inequalities)  
เป้าหมายที่ 11 (SDG 11): เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน  (Sustainable cities and communities)  
เป้าหมายที่ 12 (SDG 12): แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  (Responsible consumption and  
production)  
เป้าหมายที่ 13 (SDG 13): การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)  
เป้าหมายที่ 14 (SDG 14): การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life below water)  
เป้าหมายที่ 15 (SDG 15):  การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on land)  
เป้าหมายที่ 16 (SDG 16): สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก   (Peace, justice and strong  
institutions)  
เป้าหมายที่ 17 (SDG 17): ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Partnerships for the goals)  

 

   เกณฑ์การจัดอันดับพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามเป้าหมายต่างๆ (SDGs) ที่มหาวิทยาลัยส่งไป โดย THE 
จะคัดเลือกเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยท าคะแนนได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก เพ่ือน ามาคิดค่าคะแนนร่วมกับเป้าหมายภาค
บังคับ คือเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือจัดล าดับต่อไป    
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งผลการด าเนินงานตามเป้าหมายให้ THE จ านวน 7 ด้าน ได้แก่ SDG 2, 3, 4, 
9, 10, 11 และ 17 (ภาคบังคับ) และ THE ได้ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี 2020 เมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยได้คะแนนภาพรวม 61.1 คะแนน จัดอยู่ในล าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ล าดับที่ 9 ของประเทศไทย และอยู่ในล าดับที่ 401-600 ของโลก  เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานแยกราย
เป้าหมาย (SDGs) ปรากฏผลดังตารางที่ 1  
 
 
 
 

ตารางท่ี 1… 



๑๓ 
  
 ตารางท่ี 1 : ผลคะแนนและการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับโลก โดย THE  
 

ที ่ SDGs คะแนน อันดับไทย อันดับโลก 
2 การขจัดความหิวโหย 54.5 4 (ร่วม) 101-200 
3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 48.5 8 (ร่วม) 401-600 

11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 75.0 1 79 
17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 59.3 7 (ร่วม) 301-400 

 

   มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ โดดเด่นในเป้าหมายที่  SDG 11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Cities and Communities) ซึ่งให้ความส าคัญเรื่องของการสร้างถิ่นฐานของมนุษย์ให้มีความ
ปลอดภัย ยั่งยืน พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองการเติบโตอย่างรวดเร็วของ
ประเทศที่ก าลังพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสู่สังคมเมือง ซึ่งต้องการการวางแผน การจัดการ และ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนานั้น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนสูงเป็น อันดับที่ 1 ของประเทศไทย 
อันดับที่ 4 ของอาเซียน อันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับ 79 ของโลก ประจ าปี 2020 

ผลงานที่ส าคัญใน SDG 11 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ การพัฒนาสังคมและชุมชนที่ยั่งยืนมาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีโครงการที่โดดเด่น เช่น โครงการฟ้ืนฟูป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ ซึ่งเป็นป่านิเวศชุมชนที่ตั้งอยู่ภายใน
มหาวิทยาลัย โครงการขับเคลื่อนศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี 
ห รื อ  ฟ้ื น ใ จ เ มื อ ง เ ข ม ร า ฐ  ส ร้ า ง ก ล ไ ก ภ า ย ใ น พ้ื น ที่ เ พ่ื อ ก า ร พั ฒ น า ศิ ล ป ะ แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ร่ ว ม กั บ
ชุมชน  ผู้ประกอบการ  เครือข่ายศิลปิน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โรงเรียน และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) 
โดยจัดท าแผนที่วัฒนธรรม  เก็บรวบรวมข้อมูลประวัติศาสตร์และความเชื่อเมืองเขมราฐ   ฟ้ืนฟูศิลปะการแสดงล าตัง
หวาย การอบรมทูตวัฒนธรรมเขมราฐ การพัฒนาผู้ประกอบการวัฒนธรรมผ้าฝ้ายมัดหมี่ย้อมคราม ส่งเสริมให้มีการ
ออกแบบและผลิตที่เหมาะกับยุคสมัย และพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นทางวัฒนธรรม 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  2020 โดย SCIMAGO  
 SCIMAGO ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อ
สังคม ประจ าปี 2020 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการตีพิมพ์บทความ
ทางวิชาการอย่างน้อย 100 บทความในฐาน SCOPUS และการเป็นที่ยอมรับในประชาคมวิชาการ และการรับรู้ของ
สังคม  

SCIMAGO institution Rankings เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติที่มีความ
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีปรากฏต่อสายตาสาธารณชน (ไม่ต้องสมัครเพ่ือส่งข้อมูล) 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ต้องมีจ านวนมาก มีความร่วมมือระดับนานาชาติ มีค่า 
Impact factor และมีคุณภาพของผลงานตีพิมพ์สูง นอกจากนี้เกณฑ์การพิจารณาด้านนวัตกรรม ยังให้ความส าคัญกับ
การจดสิทธิบัตร องค์ความรู้เชิงนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอีกด้วย 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2… 



๑๔ 
  
ตารางท่ี 2 : ผลการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับโลก โดย SCIMAGO 
 

ที ่ ผลผลิต อันดับภาคอีสาน อันดับไทย อันดับโลก 
1 ภาพรวม 3 12 764 
2 ด้านนวัตกรรม 1 4 464 
3 ด้านงานวิจัย 4 20 471 
4 ด้านบทบาทต่อสังคม 4 14 (ร่วม) 235 

      ที่มา : https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA 
 

 ในปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการจัดอันดับในภาพรวม สูงเป็นอันดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัย
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รองจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสุรนารี) เป็นอันดับที่ 12 ของประเทศ
ไทย และเป็นอันดับที ่764 ของโลก   

ผลผลิตด้านนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีผลการจัดอันดับสูงเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย (รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และมหาวิทยาลัยศิลปากร) และเป็นอันดับที ่464 ของโลก  

ผลผลิตด้ านงาน วิจัย  มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี เป็น อันดับที่  4 ของมหา วิทยาลั ย ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที ่471 ของโลก  

ผลผลิตด้านบทบาทต่อสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น อันดับที่  4 ของมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอันดับที่ 14 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที ่235 ของโลก  
       นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลกที่มี
บทบาทต่อสังคมของ Time Higher Education (THE) ประจ าปี 2020 และ ได้รับการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลก ที่มี
ความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม ประจ าปี 2020 ของ SCIMAGO institution ซึ่งตลอด
ระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษของการก่อตั้งมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามพันธกิจมาอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่จะ
เป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”  
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีก าลังด าเนินการสมัครเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอีกหลาย
รายการ อาทิเช่น  

1. QS World/Asia University Ranking (QS), United Kingdom 
2. Best Global University Ranking by U.S. News & World report (U.S. News), U.S.A.  
3. U-Multirank University ranking 
4. UI Green Metric World University Rankings 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  
2020 (World University Ranking 2020) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย Time Higher Education (THE) 
และ SCIMAGO 
 
 
 
 

             ที่ประชุม... 

https://www.scimagoir.com/rankings.php?sector=Higher%20educ.&country=THA


๑๕ 
  

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- ที่ประชุมแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  2020 

(World University Ranking 2020) ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย Time Higher Education (THE) และ 
SCIMAGO ทั้งนี้ ให้มหาวิทยาลัยพัฒนาการด าเนินงานในด้านอื่นๆ ให้มีความก้าวหน้าต่อไป 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 ๑.๒.๘  การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการ 
    จัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

     ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ       ตาม
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวง
กว้างและยืดเยื้อยาวนาน เพ่ือเป็นเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งป้องกันการแพร่ระบาด และลดโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อต่อนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานใน
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงได้ด าเนินการในการเตรียมความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑. การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
๑.๑ ยกระดับการใช้งาน UBU LMS เพ่ือเป็นระบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์หลักของมหาวิทยาลัย เพ่ิม

ขอบเขตการใช้งานให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ครบถ้วน ครอบคลุม สามารถรองรับผู้เข้าใช้งานได้มากกว่า 
๑๕,๐๐๐ คน รวมถึงบูรณาการระบบบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ UBU LMS กับ Google, Microsoft และ Zoom เป็นต้น 

๑.๒ ส ารวจความพร้อมการจัดเรียนการสอนออนไลน์ และจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อรองรับการ
ยืมคืนส าหรับนักศึกษา โดยส ารวจความต้องการการใช้งานอินเตอร์เน็ตและอุปกรณ์ที่ใช้งานของนักศึกษา ส ารวจ
จ านวนนักศึกษาที่ไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนออนไลน์ และจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการใช้งานและ
รองรับการยืมคืนที่ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักวิทยบริการ โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม และ
การเว้นระยะห่างทางกายภาพ (Social and Physical Distancing)     

๒. การจัดเตรียมด้านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
๒.๑ การมอบอินเตอร์เน็ตแพ็คเกจแบบ Unlimited เพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยความ

ร่วมมือของส านักวิทยบริการ ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิ-ประโยชน์ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มอบแพ็คเกจ
อินเตอร์เน็ตเพ่ือการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับของมหาวิทยาลัย เป็นเวลา ๓ เดือน ความเร็วไม่จ ากัด เพื่อสนับสนุน
และรองรับการเรียนการสอนออนไลน์ที่จะเกิดขึ้นในภาคการศึกษาต้น  ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสามารถลงทะเบียนรับ
สิทธิ์ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ได้ที่  http://www.uapp.ubu.ac.th/netsim/ 

๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเชิงรุกในการแก้ปัญหาอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย  เพ่ือรองรับ
การเรียนการสอนออนไลน์ โดยการจัดกิจกรรมสัญจร หรือ Roadshow ตามคณะต่าง ๆ ทั้ง ๑๑ คณะ เพ่ือแก้ไขปัญหา
อินเตอร์เน็ตและโครงสร้างพ้ืนฐาน ตามมาตรการ ๓S+๑C ได้แก่ ความเร็ว (Speed) ความมีเสถียรภาพ (Stability) 
ความปลอดภัย (Security) และ ความครอบคลุม (Coverage) โดยปัจจุบัน ด าเนินการได้ ๖ คณะ และจะด าเนินการ
ครบทุกคณะก่อนเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นอกจากนี้ ยังได้ดูแลพ้ืนที่ซึ่งมีการใช้งานอินเตอร์เน็ต
หนาแน่นในช่วงนี้ ได้แก่ ห้องโครงการเรียนล่วงหน้า หอพักนักศึกษาและแฟลตบุคลากร เป็นต้น 
 
                        ๒.๓ สร้างความร่วมมือ… 

http://www.uapp.ubu.ac.th/netsim/


๑๖ 
  

๒.๓ สร้างความร่วมมือกับบริษัทเอกชนที่ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  ประกอบด้วย True และ AIS                 
ในการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย (Access point) จ านวนกว่า ๔๐๐ จุดทั่วทั้งมหาวิทยาลัย ซึ่ง
จะสามารถเพ่ิมความครอบคลุมพื้นที่การให้บริการอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย 

๓. การจัดการเนื้อหาการเรียนการสอน 
๓.๑ การจัดเตรียมเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนและการท างานออนไลน์ เพ่ือรวบรวมเครื่องเพ่ือการเรียน

ก า ร ส อน แ ล ะก า ร ท า ง า น ออน ไ ล น์  ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย อุ บ ล ร า ช ธ า นี  ส า ม า ร ถ สื บ ค้ น ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์   
http://www.ubu.ac.th/web/onlinetools 

๓.๒ การจัดท าคู่มือการเรียนการสอนออนไลน์ โดยงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ส าหรับคณาจารย์และผู้เกี่ยวข้องได้น าไปใช้เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง สามารถสืบค้นได้ท่ีเว็บไซต์ 
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/00114f2020033113083125.pdf 

๓.๓ การจัดฝึกอบรมออนไลน์และพัฒนาสื่อเพื่อแนะน าการใช้งานการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้
งาน UBU LMS, Zoom Meeting, Hangouts Meet และ Microsoft Team เป็นต้น สามารถสืบค้นได้ที่ เว็บไซต์  
http://www.training.ubu.ac.th 

๓.๔ จัดบริการคลินิกให้ค าปรึกษา ส าหรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในลักษณะกลุ่มย่อย โดย
ทีมงานโครงการเรียนล่วงหน้าและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Edufe) กองบริการการศึกษา ณ อาคารอธิการบดี
หลังเก่า ชั้น ๓ โดยสามารถส ารองที่นั่งการขอรับค าปรึกษาได้ที่  http://entry.ubu.ac.th/ubuedufe 

๓.๕ จัดคณะท างานผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โดยทีมงานโครงการเรียนล่วงหน้าและการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์ กองบริการการศึกษา ให้บริการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน Power point ของคณาจารย์ให้มี
ความสวยงาม ทันสมัย และดึงดูด รวมไปถึงการบันทึกวิดีทัศน์แนะน ารายวิชา ทั้งนี้คณาจารย์ที่สนใจรับบริการสามารถ
ติดต่อได้ที่ห้องบริหารงานโครงการ อาคารอธิการบดีหลังเก่า ชั้น ๓ หรือส่งไฟล์สื่อการเรียนการสอนไปที่  
entry02.ubu@gmail.com 

๓.๖ จัดระบบจองห้องเรียนเพื่อบันทึกการสอนและบริการห้องเรียนออนไลน์ โดยการบูรณาการทรัพยากร
และโสตทัศนูปกรณ์ของ ๓ หน่วยงานของมหาวิทยาลัยคือ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ และงาน
บริการอาคารเรียนรวม กองบริการการศึกษา ทั้งนี้คณาจารย์ที่ประสงค์จะใช้บริการห้องเรียนดังกล่าวเพ่ือบันทึกการ
สอนและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ http://booking.ubu.ac.th 

๓.๗ จัดระบบ Call Center การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือให้ค าแนะน าในประเด็นต่างๆ อาทิ     
การใช้ Platform และระบบออนไลน์ต่างๆ การติดตั้งใช้งานระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารทางไกล การใช้งานห้อง
เพ่ือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 

 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัย คณะวิชาต่างๆ และอาจารย์ผู้สอนด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

นักศึกษาเกี่ยวกับเหตุผลความจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) เพ่ือนักศึกษาจักได้ทราบถึง
สาเหตุและความเข้าใจที่ถูกต้องต่อไป  

๒. มอบมหาวิทยาลัย พิจารณารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและก าหนดจ านวนนักศึกษาที่
เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนขนาดต่างๆ หากยังคงต้องด าเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทาง 
                  สังคม… 

http://www.ubu.ac.th/web/onlinetools
http://www.ubu.ac.th/web/files_up/00114f2020033113083125.pdf
http://www.training.ubu.ac.th/
mailto:entry02.ubu@gmail.com
http://booking.ubu.ac.th/


๑๗ 
  
สังคม (Social Distancing) เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงในการสัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือกรณี
ที่ต้องจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการที่จะต้องมาท าการเรียนการสอนที่ห้องปฏิบัติการ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัย
อาจจะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ หรือการจ าลองการทดลองหรือทดสอบในการปฏิบัติการ
ต่างๆ (Simulation)  เพ่ือรองรับการการจัดการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ รวมทั้งวิธีการจัดการเรียนการสอนให้มี
ความสนใจเพ่ือนักศึกษาจะได้ติดตามการสอนตลอดเวลา 

๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการวิจัยสถาบันในประเด็นการวัดผลและการประเมินผล เพ่ือ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบที่อาจารย์ในแต่ละคณะได้จัดท าไว้ว่าเป็นข้อสอบที่มีวัดและประเมินผลเพ่ือวัดระดับการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในระดับใด ซึ่งเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยจะสร้างความรู้ท าความเข้าใจและส่งเสริมอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยจัดท าข้อสอบเพ่ือวัดระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน แทนที่จะประเมินผลเพ่ือวัดระดับการเรียนรู้ของนักศึกษาในระดับความจ า ความเข้าใจ 
เช่นเดิม รวมทั้งเพ่ิมความถ่ีในการวัดผลการเรียนของนักศึกษาด้วย 

๔. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการจัดกิจกรรมเสวนาอาจารย์ของมหาวิทยาลัย ในประเด็นการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (online) เพ่ือจักได้ทราบถึงความพึงพอใจและข้อจ ากัดของผู้สอนในการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบดังกล่าว เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 

๕. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการน าบทเรียนออนไลน์ทีจ่ัดท าขึ้น มาพัฒนาเป็นหลักสูตรอบรม
ออนไลน์เพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งเพ่ือการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนและบุคคลทั่วไป 
 

 มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๓ 

        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๕  เมษายน  ๒๕๖๓ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข ดังนี้ 
 - หน้าที่ ๑๐  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  แก้ไขเป็น 

๑. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลฐานะทางครอบครัวของนักศึกษาเพื่อก าหนด
มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ได้อย่างเหมาะสม เช่น การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การผ่อนช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา การให้ทุนการศึกษา 
และทุนจ้างงานระหว่างเรียน เป็นต้น 

๒. มอบมหาวิทยาลัยศึกษา วิเคราะห์ผลกระทบอันเนื่องมาจากมาตรการในการให้ความ
ช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษาแก่นักศึกษา ซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยมีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 
รวมทั้งแนวทางการหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อชดเชยรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลง 
   ๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการเชิญชวนให้ศิษย์เก่าและหรือประชาชนทั่วไปร่วม
บริจาคเพื่อสมทบทุนการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบฯ และพิจารณาด าเนินการเพื่อให้การ
ช่วยเหลือศิษย์เก่าและประชาชนทั่วไปโดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการด าเนินธุรกิจและการค้า 
(E-commerce) โดยการส่งเสริมตลาดส าหรับผลผลิต และผลิตภัณฑ์ของธุรกิจชุมชน รวมทั้งการสร้างช่องทางการ
เข้าถึงการตลาด พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานคุณภาพและมูลค่าเพิ่มของสินค้าและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและชุมชน  
 
                 ๔. มอบมหาวิทยาลัย... 



๑๘ 
  
 ๔. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาและจัดท าแผนในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชนและชุมชนในพื้นที่ ในด้านการแปรรูปอาหารและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยา การพัฒนา
นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาด และการสร้างอาชีพให้กับประชาชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  ๕. มอบมหาวิทยาลัยเตรียมการ และจัดท าโครงการกิจกรรมการพัฒนาที่สามารถพลิกฟื้น
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี  ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล เม่ือรัฐบาลได้รับงบประมาณ                         
ตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม                                 
ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 แล้ว 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
                         ๓.๑  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทน 
      ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์  

    คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่คณะพยาบาลศาสตร์           
ได้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๔ 
วาระ ๖.๒ การขออนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะ ส าหรับอาจารย์สาขาขาดแคลน คณะพยาบาลศาสตร์  และ                               
บันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.2.3/1151 วันที่ 29 เมษายน 2554  เรื่อง ก าหนดค่าประสบการณ์และค่าตอบแทน
ส าหรับอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์จึงออกประกาศคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                            
เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษอาจารย์ จากเงินรายได้คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๕๖ และตามมติคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๖ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖                           
วาระที่ ๔.๒ เรื่องพิจารณาค่าสาขาแคลนส าหรับพยาบาลมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ ต าแหน่งอาจารย์ โดยจ่าย
ค่าตอบแทนดังกล่าว ในอัตรา 4,000 และ ๕,๐๐๐ บาท และต่อมาคณะฯ ได้รับแจ้งจากกองคลัง ตามบันทึกข้อความ 
ที่ อว. ๐๖๐๔.๓/๒๖๐๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่องขอให้ด าเนินการให้เป็นตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการใช้เงินรายได้เพ่ือการบริหารและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘  จากสถานการณ์ดังกล่าว  จึงท าให้ไม่
สามารถเบิกจ่ายค่าตอบแทนสาขาแคลนให้แก่อาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ได้ ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์จึงด าเนินการ
เพ่ือเสนอคณะกรรมการต่างๆ เพ่ือพิจารณาตามล าดับ ดังนี้ 

(1) วันที่ 13 สิงหาคม 2562 เสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.บ.) ครั้งที่ 8/2562 โดยมี
ข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนชื่อประกาศเป็น “ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนนอกเหนือเงินเดือนส าหรับอาจารย์พยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ” 
และให้เพ่ิมเติมข้อความท้ายข้อ 4 “ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามสถานะทางการเงินของคณะ” และมีมติที่ประชุม เห็นชอบ                  
ในหลักการ และให้มีผลตั้ งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป โดยแก้ไขเ พ่ิมเติมตามข้อเสนอแนะ                     
ของคณะกรรมการ โดยให้เสนอส านักงานกฎหมายและนิติการตรวจสอบ ร่างประกาศฯ ก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณา  

(2) วันที่ 17 กันยายน 2562 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลครั้งที่ 10/2562 โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ ควรชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมและน าเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  

(3) วันที่ 26 ตุลาคม 2562 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2562 มีมติมอบหมายให้
มหาวิทยาลัยก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อให ้

                        คณะ/หน่วยงาน… 



๑๙ 
  
คณะ/หน่วยงานต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทางเดียวกันฯ และ จะต้องพิจารณาถึงสถานะทางการเงิน ภาระค่าใช้จ่ายและ
ความสามารถในการหารายได้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งจะต้องศึกษาเปรียบเทียบกับสถาบันการศึกษาต่างๆ                 
ที่มีสถานะเดียวกันและ/หรือมีสถานะที่สามารถเทียบเคียงกันได้ ทั้งนี้ หากก าหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่เป็นไปตามอัตราที่
ราชการได้ก าหนดไว้แล้ว ผู้ที่จะได้รับค่าตอบแทนนั้นๆ ต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตามที่ราชการก าหนดไว้ด้วย  

(4) วันที่ 17 ธันวาคม 2562 เสนอ ก.บ.บ. ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2562 มีมติเห็นชอบหลักการ
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ ให้แก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 
มีมติเห็นชอบในหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอนฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป โดยให้แก้ไขข้อความในร่างประกาศเพ่ิมเติมฯ  

(5) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สภามหาวิทยาลัยในคราประชุมครั้งที่ 11/2562 มีมติเห็นชอบแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การจ่ายค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ ฯลฯ โดยให้กองการเจ้าหน้าที่แจ้งเวียน
ทุกคณะ จากนั้นคณะพยาบาลศาสตร์ได้วิเคราะห์เพื่อขอก าหนดค่าตอบแทนลักษณะอ่ืนๆ  

(6) วันที่ 21 เมษายน ๒๕๖3 ก.บ.บ. ในคราประชุมครั้งที่ 4/๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบในหลักการ โดยให้
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

บัดนี้ คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ประกอบการเสนอขอก าหนดค่าตอบแทน
ผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอน าเสนอต่อ      
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทน จ านวน 5,000 บาท ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ซึ่งท าหน้าที่สอนคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไป 
 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอน คณะพยาบาลศาสตร์  
 

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ปรับแก้ไข (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งท าหน้าที่สอนคณะพยาบาลศาสตร์ ข้อ ๙ โดยระบุระยะเวลาที่เรียกเงิน
ค่าตอบแทนฯ คืนจากผู้ที่ขาดคุณสมบัติ กรณีที่ถูกพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
  ๒. มอบคณะพยาบาลศาสตร์ จัดท าแบบค าขอรับค่าตอบแทนฯ ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับ
ค่าตอบแทนฯ โดยให้ระบุข้อความ ดังนี้ “กรณีที่ข้าพเจ้าขาดคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ ข้าพเจ้ายินดีที่จะคืนเงินที่รับไปให้แก่มหาวิทยาลัย”  ไว้ในแบบ
แบบค าขอรับค่าตอบแทนฯ ด้วย 
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ  และมอบคณะพยาบาลศาสตร์ด า เนินการปรับแก้ ไข                    
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่าย ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานฯ                       
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเม่ือด าเนินการปรับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จัดส่งให้ นายโกเมท  ทองภิญโญชัย  ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งให้
อธิการบดีพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป 
 
 
           ระเบียบวาระท่ี  ๔… 



๒๐ 
  
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
                    ๔.๑.๑.๑  รายงานงบแสดงฐานะการเงิน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
     อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

        คณบดีคณะบริหารศาสตร์ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา   ตามที่            
คณะบริหารศาสตร์ ให้ความส าคัญในนโยบายทางด้านการเงิน และเพ่ือให้สอดคล้องตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ การสะท้อนการใช้เงินงบประมาณในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์
และแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้เกิดประสิทธิภาพ และเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริการจัดการด้านการเงินของคณะ
ที่เน้นถึงความโปร่งใส ความถูกต้อง ใช้เงินอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  จึงได้อนุญาตให้ คุณอลิศรา โชติกาล 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน ๘๓๒๖ ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน              
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุด 
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั้งนี้ คณะบริหารศาสตร์ ได้ด าเนินการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว โดยมีความเห็นอย่างมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกองคลัง ซึ่งมีผลการ
ตรวจสอบบัญชีโดยสรุป ดังนี้ 

 

๑.๑ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๒ 
 รวมสินทรัพย์ ๓๕๑,๘๒๖,๐๘๙.๔๓ บาท 
 รวมหนี้สิน ๑๐,๐๒๘,๐๔๓.๘๒ บาท  
 รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ๓๔๑,๗๙๘,๐๔๕.๖๑ บาท  

๑.๒ งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 รายได้จากการด าเนินงาน 
 รายได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ ๒,๐๓๔,๕๖๘.๐๐ บาท  
 รายได้รับจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ๙๖,๘๑๘,๘๔๐.๐๐ บาท  
 รายได้จากการให้บริการ ๔,๐๑๕,๒๐๐.๐๐ บาท  
 รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค ๑๘๘,๔๕๐.๐๐  บาท 
 รายได้อ่ืน ๑,๒๘๒,๗๑๖.๘๔ บาท   
 รายได้ที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ ๑,๕๕๒,๙๒๘.๐๐ บาท  
 รวมรายได้ ๑๐๕,๘๙๒,๗๐๒.๘๔ บาท  
 ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน 
 ค่าใช้จ่ายบุคลากร ๑๘,๓๑๖,๖๑๒.๖๐ บาท  
 ค่าตอบแทน ๒,๕๑๐,๔๖๖.๙๘ บาท  
 ค่าใช้สอย ๖,๐๐๙,๐๗๕.๘๓ บาท  
 ค่าวัสดุ ๒,๒๙๒,๐๓๔.๒๑ บาท  
 ค่าสาธารณูปโภค ๒,๕๖๙,๑๘๐.๕๖ บาท  
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการ ๑๑,๖๐๐,๔๕๘.๓๙ บาท 
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค ๓๑๖,๓๐๐.๐๐ บาท  
 รวมรายจ่ายก่อนค่าเสื่อมราคา ๔๓,๖๑๔,๑๒๘.๕๗ บาท  
 

   ค่าเสื่อม… 



๒๑ 
  

 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย ๕,๐๙๗,๗๕๕.๙๖ บาท  
 รวมค่าใช้จ่าย ๔๘,๗๑๑,๘๘๔.๕๓ บาท  
 รายได้สูง (ต่ า) ค่าใช้จ่ายสุทธิ ๕๗,๑๘๐,๘๑๘.๓๑ บาท  

๑.๓ งบกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมด าเนินงาน       ๖๑,๘๖๐,๓๒๘.๐๓  บาท 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงินสดสุทธิรับ(จ่าย)จากกิจกรรมลงทุน           (๑๑,๐๓๕,๗๖๓.๔๙)  บาท 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ       ๕๒,๘๒๔,๕๖๔.๕๔  บาท 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันต้นงวด    ๒๒๑,๘๓๑,๖๘๐.๑๑  บาท 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด     ๒๗๔,๖๕๖,๒๔๔.๖๕ บาท 

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน             
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
๑. มอบคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการจัดท า/ทบทวนประมาณการรายรับเงินรายได้ ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓  ที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่ง
อาจมีแนวโน้มของรายได้ที่ลดลง เพ่ือคณะจักได้พิจารณาแนวทางในการปรับแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณของคณะต่อไป 
  ๒. มอบมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์ เร่งด าเนินการตรวจสอบบัญชีรายได้การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ของคณะและกองคลังที่ยังคงไม่ถูกต้องตรงกัน และบัญชีเงินฝากกองคลังที่ข้อมูลตามสมุดบัญชี
ของคณะ และข้อมูลตามระบบบัญชี ๓ มิติ ที่มีผลต่างจ านวน ๒๙,๖๔๘,๓๗๘.๑๓ บาท รวมทั้งให้แล้วเสร็จภายในสิ้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รวมทั้งให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบความไม่ถูกต้องตรงกันของบัญชีรายได้การจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา และบัญชีเงินฝากกองคลังของคณะต่างๆ ที่อาจมีปัญหาเช่นเดียวกัน และรายงานผลการ
ด าเนินงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป   
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ  มอบมหาวิทยาลัยและคณะบริหารศาสตร์ ด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๔.๑.๑.๒  รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินและผลสอบบัญชี คณะพยาบาล 
    ศาสตร์ ปีงบประมาณ  ๒๕62                                     

     คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  น า เ สนอที่ ป ร ะชุ ม เ พ่ือ พิ จ า รณา                       
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและการด าเนินงานส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตามมาตรฐานสากล หรือตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงานส่วนที่ส าคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สิน              
ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้นๆ 
และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจ า การบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
 
                  รับรอง... 



๒๒ 
  
รับรองทั่วไป ข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท ารายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพ่ือเสนอต่อ                            
สภามหาวิทยาลัยภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นปีบัญชี 

เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีได้มีค าสั่งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ 
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 2320/๒๕62  เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562 ในการนี้ผู้สอบบัญชีได้
ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะฯได้ท าการวิเคราะห์งบการเงิน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 และเสนออธิการบดีผ่านหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน              
เพ่ือสอบทานรายงานการวิเคราะห์งบการเงินและแจ้งผลการสอบทานมายังคณะฯ ตามบันทึกข้อความที่                                  
อว 0604.1.3/41 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 โดยสรุป ดังนี้ 

 

1. งบแสดงผลการด าเนินงาน ส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 30  กันยายน 2562 
 รายได้จากการด าเนินงาน                         44,531,925.30  บาท 
 - รายได้จากงบประมาณ       14,007,780.00 บาท 
 - รายได้จากการจัดการศึกษาและบริการ 

  ค่าธรรมเนียมการศึกษา                  25,406,590.00 บาท 
ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าศึกษาต่อ                101,080.00 บาท 
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล                      676,000.00 บาท 
ค่าลงทะเบียนหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด                   1,215,000.00 บาท 
ค่าลงทะเบียนการจัดประชุมวิชาการฯ                     94,000.00 บาท 

- รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค            48,000.00 บาท 
- รายได้อ่ืน                    2,983,475.30 บาท 

 

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน                         31,616,368.68  บาท 
  - ค่าใช้จ่ายบุคลาการ       10,685,767.16 บาท 
  - ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน      11,608,591.83 บาท 
 - ค่าสาธารณูปโภค        1,108,760.93 บาท 
 - ค่าใช้จ่ายอื่น         2,899,565.47 บาท 
 - ค่าเสื่อมราคา         5,313,683.29 บาท 
 รายได้สูง(ต่ า)กว่าค่าใช้จ่าย                 12,915,556.62  บาท 
 

๒. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕62 
       สินทรัพย์รวม                                             129,862,832.35  บาท 
                      หนี้สินรวม                                                             6,645,064.75  บาท 
             ส่วนทุนรวม                                                        123,217,767.60  บาท 
 

3. รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 
3.๑ การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย ์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 129,862,832.35 บาท เพิ่มขึ้น  

7,811,710.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.40 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เพ่ิมข้ึน 12,166,759.52 บาท หรือร้อยละ 30.94 เมื่อเทียบกับปีก่อน 

     หนี้สิน... 



๒๓ 
  

หนี้สินส่วนของทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 6,645,064.75 บาท ลดลง  

3,456,834 บาท หรือร้อยละ 34.22 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะ ฯ มีการจ่ายช าระหนี้ เงินกู้ยืมเพ่ือสมทบ
การก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางพยาบาล 

 

ส่วนทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร์ มีส่วนทุนรวมทั้งสิ้น 123,217,767.60 บาท  

เพ่ิมข้ึน 11,268,544.48 บาท หรือร้อยละ 10.07  เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากคณะ ฯ มีบัญชี รายได้สูง (ต่ า) กว่า
ค่าใช้จ่าย เพ่ิมขึ้น 12,321,759.63 บาท หรือร้อยละ 2,075.08 ซึ่งเกิดจาการรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเป็นรายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 

3.๒ การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตร์มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน จ านวน  

12,915,556.62 บาท เพ่ิมขึ้น 12,321,759.63 บาท หรือร้อยละ 2,075.08 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจาก   
คณะฯ มีรายได้จากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 , 2559 และ 2561 ที่ได้รับ
จัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับรู้เป็นรายได้ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 รวมจ านวน 9 ,036,360 บาท 
เนื่องจากการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาล่าช้าเป็นผลมาจากการออกประกาศการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่เริ่มบังคับใช้ในปีการศึกษา 2558 มีความล่าช้า และเมื่อประกาศมีผลบังคับใช้ กองคลังได้
ด าเนินการจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาของปีปัจจุบันก่อน แล้วจึงจัดสรรรายได้ค่าธรรมเนียมของปีก่อนใน
ภายหลัง  

๓.3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 8.03 เท่า เพิ่มขึ้น 3.99 เท่า แสดงถึงความสามารถในการ 

ช าระหนี้ระยะสั้นเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน   
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว เท่ากับ 8.00 เท่า เพ่ิมขึ้น 3.98 เท่า แสดงแดงให้เห็นว่า        

คณะฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่สามารถแปลงเป็นเงินสดเพ่ือช าระหนี้ได้ง่ายและเพ่ิมมากขึ้นจากปีก่อน 
- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม เท่ากับ 0.34 เท่า เพิ่มข้ึน 0.11 เท่า แสดงให้เห็น 

ถึงความสามารถในการใช้สินทรัพย์เพ่ือให้เกิดรายได้เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อน 
- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืม เท่ากับ 1.60 รอบ และแต่ละรอบใช้ระยะเวลาในการ 

เรียกเก็บหนี้  228.13 วัน และเมื่อเทียบกับปีก่อนแสดงให้เห็นว่าคณะ ฯ มีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืมลดลงและ
ใช้ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เพ่ิมข้ึน 28.68 วัน  

                                  - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนรวมเท่ากับ 0.05 เท่า ลดลง 0.04 เท่า แสดงให้เห็นว่า คณะฯ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สินที่ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน 

  - อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมเท่ากับ 0.05 เท่า ลดลง 0.03 เท่า แสดงให้เห็นว่า            
คณะ ฯ มีหนี้สินน้อย และยังมีความสามารถในการช าระหนี้มากพอหากมีการก่อหนี้เพิ่มข้ึนในอนาคต 
 

  4. รายงานผลการสอบทานรายงานวิเคราะห์งบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร์ งวด ณ 30 กันยายน       
พ.ศ. 2562 จากส านักงานตรวจสอบภายใน 

 ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบภายใน 
ด้านการเงินและบัญชี เรื่องการสอบทานรายงานวิเคราะห์งบการเงินของหน่วยรับตรวจภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพ่ือให้มั่นใจว่าหน่วยงานได้มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง  
 

                                                                                                      ข้อมูล… 



๒๔ 
  
ข้อมูลตัวเลขต่างๆ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานน าไปสู่การให้
ความเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึง
ขอรายงานผลการสอบทานรายงานฯ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

1. คณะพยาบาลศาสตร์มีการจัดท ารายงานทางการเงินเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี         
ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 
 1.1 คณะฯ เสนอรายงานทางการเงินต่ออธิการบดีภายในระยะเวลาที่ก าหนด (90 วัน) โดยใช้
ระยะเวลา 88 วันนับตั้งแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 1.2 รายงานทางการเงินเป็นไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด ประกอบด้วย งบแสดงฐานะทาง
การเงิน งบแสดงผลการด าเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบรายรับ-รายจ่าย(กระแสเงินสด) เป็นไปตาม
รูปแบบที่กองคลังก าหนด 
 2. คณะฯ มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกเพื่อท าการตรวจสอบและรับรองบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีได้รับรอง
งบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข แต่ให้ข้อเสนอแนะในกรณีที่คณะฯ มีลูกหนี้เงินทดรองราชการค้างช าระเป็นจ านวนมาก 
  5. ความเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 

  1. เห็นควรให้คณะ ฯ ด าเนินการตามข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเพ่ือให้การด าเนินการ               
ด้านการเบิกจ่ายเงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

  ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.  2562 
ก าหนดมาตรการส่งใช้เงินยืม ดังนี้  

  ข้อ 34 กรณีผู้ยืมไม่คืนเงินภายในก าหนดเวลา ให้ผู้อ านวยการกองคลังหรือหัวหน้าส่วนราชการแจ้ง
เป็นหนังสือให้ผู้ยืมชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันครบก าหนดช าระคืนเงินยืม กรณี
ผู้ยืมขอขยายระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืม ให้แสดงเหตุผลความจ าเป็นที่มีน้ าหนักรับฟังได้ และขยายเวลาได้ไม่เกิน 30 
วัน นับแต่วันครบก าหนดช าระคืนเงินยืม  

  ข้อ 40 การหักเงินเดือน ให้หักใช้หนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน เว้นแต่เงินยืมที่ยังไม่ช าระคืนมี
จ านวนเกินจ านวนเงินที่จะหักจากเงินยืม 3 เดือน ให้ผู้ยืมเงินท าสัญญารับสภาพหนี้และยินยอมให้หักเงินเดือนให้เสร็จ
สิ้นภายใน 1 ปี  

  จึงเห็นควรให้ผู้บริหารปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 2. เห็นควรให้กองคลังพิจารณาหาแนวทางในการจัดสรรเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาให้คณะ
ต่าง ๆ ให้เสร็จสิ้นในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือไม่ให้มีรายได้จัดสรรคงค้างยกไปปีงบประมาณถัดไป และคณะต่าง ๆ มีผล
การด าเนินงานที่สะท้อนความเป็นจริงมากที่สุด 
 3. ครั้งต่อไป เห็นควรให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลตัวเลขให้ถูกต้องทุกครั้งก่อนเสนอ
รายงานการวิเคราะห์งบการเงินให้ผู้บริหารทราบ เพ่ือให้ผู้บริหารทราบข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้และใช้ประกอบการ
วางแผนด้านการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. แนวทางในการด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายใน 
 ตามที่ได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจสอบภายใน เห็นควรให้คณะ ฯ ด าเนินการตามข้อเสนอของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเพ่ือให้การด าเนินการด้านการเบิกจ่ายเงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.2562 ก าหนดมาตรการส่งใช้เงินยืม คณะได้มีแนวทางใน
การติดตามทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษร แต่อย่างไรก็ตามลูกหนี้เงินยืมของคณะฯ ที่ค้างช าระเป็นเวลานานส่วนใหญ่
เป็นการยืมเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาซึ่งครอบคลุมการฝึกปฏิบัติในแต่ละรายวิชา
จนสิ้นสุดรายวิชาจึงจะเบิกจ่าย  
 

                                                                                         ในปีงบประมาณ… 
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 ในปีงบประมาณ 2563 นี้ คณะฯ ได้มีการปรับปรุงวิธีการยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติแต่ละครั้งให้
ผู้รับผิดชอบทยอยเบิกจ่ายในส่วนที่สามารถเบิกจ่ายได้ก่อน และค่าจ้างเหมาบริการให้เบิกจ่ายเป็นรายเดือน แทนการ
เบิกจ่ายเป็นรายวิชา และจะได้แจ้งระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยเงินทดรองราชการจากเงินรายได้ พ.ศ.
2562 ให้กับผู้เกี่ยวข้องทราบและด าเนินการต่อไป 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน 
และผลสอบบัญชี ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

   ๔.๑.๑.๓  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  
     ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
     (31 มีนาคม ๒๕๖3) 
       ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ส านัก
งบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 809,808,200 บาท มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) ดังนี้ 
  จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๒ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 809,808,200 บาท เบิกจ่าย 
331,035,716.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.88 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 13.12 (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๕๔.๐๐) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมายที่

รัฐบาล
ก าหนด 

ก. รายจ่ายประจ า 671,143,600.00 315,739,116.54 355,404,483.46 47.04 58.00 

งบบุคลากร 247,670,000.00 125,062,468.73 122,607,531.27  50.50  

งบด าเนินงาน 15,812,200.00 2,940,735.81 12,871,464.19  18.60  

งบเงินอุดหนุน 407,661,400.00 187,735,912.00 219,925,488.00 46.05  

ข. รายจ่ายลงทุน 138,664,600.00 15,296,600.00 123,368,000.00 11.03 40.00 

รวม 809,808,200.00 331,035,716.54 478,772,483.46 40.88 54.00 

- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน 671,143,6๐๐ บาท เบิกจ่าย 315,739,116.54 บาท คิด
เป็นร้อยละ 47.04 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 10.96 เป็นเงิน 73,524,171.46 บาท (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 58) เป็นผลมาจากโครงการตามแผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการที่ยังไม่เบิกจ่าย 
เป็นเงิน 24,234,500 บาท  และโครงการเฉพาะกิจในแผนงานพ้ืนฐาน เป็นเงิน 574,652 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการ
เบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของงบด าเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดของคณะ/หน่วยงานต่างๆ   

            - รายจ่าย… 
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- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 138,664,600 บาท เบิกจ่าย 15,296,600.๐๐ คิดเป็นร้อยละ 
11.03  ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 28.97 เป็นเงิน 40,169,240 บาท  (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 
ร้อยละ 40.๐๐)  เป็นผลมาจากคณะ/หน่วยงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างช้ากว่าแผนที่ก าหนด ส่งผลให้การเบิกจ่ายต่ า 
กว่าแผนที่ก าหนด อาทิ  สิ่งก่อสร้างปีเดียวเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผน เป็นเงิน 14,240,000 บาท และรายการผูกพัน
ข้ามปีเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด เป็นเงิน 14,390,200 บาท ส่วนที่เหลือเป็นรายการครุภัณฑ์ที่
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนด 

โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

แสดงเป็นแผนภูมิ ดังนี้ 

 

โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

   รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ 58  คณะที่มีผลการเบิกจ่าย 
สูงกว่าร้อยละ 58  มี ๑ หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 58 มี 1๔ หน่วยงาน  ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร ์ 73.07 

2 คณะศลิปศาสตร ์ 52.83 

3 คณะเกษตรศาสตร ์ 49.96 

4 คณะวิทยาศาสตร ์ 47.95 

5 ส านักวิทยบริการ 47.07 

6 ส านักงานอธิการบด ี 46.99 

7 คณะเภสัชศาสตร ์ 45.62 

8 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 45.51 

9 คณะนติิศาสตร ์ 43.39 

10 ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ 39.71 

11 คณะบริหารศาสตร ์ 38.07 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 58 
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  รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ 40 คณะที่ได้รับการจัดสรรมี 9 หน่วยงาน 
มีผลการเบิกจ่ายเพียง 1 คณะ คือ คณะเภสัชศาสตร์ ร้อยละ 26.44 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 13.56        
(ซึ่งเป็นรายการผูกพันงบประมาณปี 2562-2564 รายการ ค่าก่อสร้างอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
สุขภาพ) นอกนั้นยังไม่มีการเบิกจ่าย  

 ณ วันที่ 24 เมษายน 2563  มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 180 รายการ ลงนามแล้ว 
จ านวน 149 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการ 31 รายการ และคาดว่าจะลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 
2563 โดยมีรายการ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                หน่วยงาน... 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

12 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 36.52 

13 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 36.24 

14 คณะรัฐศาสตร ์ 35.59 

15 คณะศลิปประยุกตฯ์ 26.15 

 รวม 47.04 
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หน่วยงาน รายการ  อยู่ระหว่างจดัซ้ือ
จดัจา้ง

 อยู่ระหว่าง
ประกาศประกวด

 ผลรวมท้ังหมด

คณะเกษตรศาสตร์ เคร่ืองผสมและอัดอาหารปลาขนาดเล็ก 963,000              963,000           
คณะเกษตรศาสตร์ ผลรวม 963,000          963,000        

คณะเภสัชศาสตร์ เคร่ืองวัดความแข็งของเมด็ยาแบบพกพา 780,000              780,000           
ชุดเคร่ืองป่ันเหว่ียงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ 900,000              900,000           
ชุดอ่างน ้าละลายยาด้วยคล่ืนเสียงความถ่ีสูง (Sonicator bath) 856,000              856,000           

คณะเภสัชศาสตร์ ผลรวม 2,536,000       2,536,000     
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เคร่ืองวิเคราะห์ค่าดูดกลืนแสง 800,000              800,000           

ชุดกล้องจุลทรรศน์ส้าหรับงานทางโลหะวิทยา 
(Metallographic Optical Microscope)

819,000              819,000           

ชุดเคร่ืองวัดค่าจากหัววัดระบบ Strain Gauge Type 
Transducer แบบวัดได้หลายช่องสัญญาณพร้อมกัน

870,000              870,000           

ชุดตรวจวัดการเคล่ือนตัวแบบ Strain Gauge Type 
Transducer

800,000              800,000           

ชุดวิเคราะห์การเคล่ือนที่ความเร็วสูง (High-Speed video 
camara)

800,000              800,000           

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลรวม 4,089,000       4,089,000      
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ เคร่ืองกระตุกไฟฟ้าหัวใจ (Defibillator) 600,000              600,000           

เตียงนอนผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า 845,000              845,000           
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผลรวม 1,445,000       1,445,000     

อุทยานวิทยาศาสตร์
เคร่ือง Retort machine autoclave sterilization for 
pouch food

1,200,000          1,200,000        

เคร่ืองนวดสุญญากาศ   260,000              260,000           
เคร่ืองสับผสม   513,000              513,000           
เคร่ืองห่ันเนื อ เป็นเต๋า (MEAT DICER) 900*600*230 มม. 65,000                65,000              

เคร่ืองอัดไฟฟ้า   67,000                67,000              
เคร่ืองอัดไส้กรอก 860,000              860,000           
ตู้อบรมควัน   209,000              209,000           
เตาทอดไฟฟ้า 36 Kw ขนาด 800 x 930 x 850 มม. 1,200,000          1,200,000        

เตาอบสตรีมเมอร์ 38Kw ขนาด 508 x 304.8 x 508 มม. 1,420,000          1,420,000        
เตาอบสตีรมเมอร์ 10 kw 152.4 * 304.8 * 508 มม. 290,000              290,000           
ฝาชีดูดควัน ขนาด 1500*1200*500 มม.    37,000                37,000              
ฝาชีดูดควัน ขนาด 3600*1000*500 มม.   65,000                65,000              
ฝาชีดูดควัน ขนาด 4200*2600*500 มม.   320,000              320,000           
ลิฟท์ขนของและคนพิการ  3,000,000          3,000,000        
ห้องแช่เย็น +4 องศาเซลเซียส (ผนังห้อง CB/CB) 
CONDENSING UNIT ขนาด 2250*2625*2700 มม.

650,000              650,000           

ห้องแช่เย็น +4 องศาเซลเซียส (ผนังห้อง CB/CB) 
CONDENSING UNIT ขนาด 3550*4675*2700 มม.

640,000              640,000           

ห้องแช่เย็น -20 องศาเซลเซียส  (ผนังห้อง CB/CB) 
CONDENSING UNIT ขนาด 3150*2125*2700 มม.

1,350,000          1,350,000        

ห้องแช่เย็น -20 องศาเซลเซียส (ผนังห้อง CB/CB) 
CONDENSING UNIT ขนาด 3550*3125*2600 มม.

520,000              520,000           

ห้องแช่เย็น -4 องศาเซลเซียส (ผนังห้อง CB/CB) 
CONDENSING UNIT ขนาด 3550*4675*2700 มม.

560,000              560,000           

อาคารโรงงานต้นแบบ pilot plant 40,000,000        40,000,000      
อุทยานวิทยาศาสตร์ ผลรวม 13,226,000     40,000,000      53,226,000   
ผลรวมท้ังหมด 13,226,000     49,033,000     62,259,000   



๒๙ 
  
ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ ร้อยละ 54 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 
๕๔ มี ๑ หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ ๕๔  มี 1๕ หน่วยงาน  ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร์ 73.07 

2 คณะศิลปศาสตร์ 52.60 

3 คณะเกษตรศาสตร์ 48.51 

4 คณะวิทยาศาสตร์ 47.14 

5 ส านักวิทยบริการ 47.07 

6 ส านักงานอธิการบดี 46.21 

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 40.95 

8 คณะนิติศาสตร์ 40.14 

9 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 39.71 

10 คณะบริหารศาสตร์ 38.07 

11 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 36.52 

12 คณะรัฐศาสตร์ 35.59 

13 คณะเภสัชศาสตร์ 34.18 

14 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 31.29 

15 คณะศิลปประยุกต์ฯ 26.15 

16 อุทยานวิทยาศาสตร์ 0.00 

 รวม 40.88 
 

 ปัญหาที่ท าให้ผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
1. งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรร โดย

การใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน ท าให้บางกิจกรรม/โครงการ ไม่ได้รับจัดสรร
เงินงบประมาณตั้งแต่ต้นปีงบประมาณส่งผลให้การด าเนินการในกิจกรรม/โครงการล่าช้า ท าให้การ เบิกจ่ายไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

2. ส าหรับรายจ่ายลงทุน คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างช้ากว่าแผนที่ก าหนดเนื่องจาก
ไม่มีความพร้อมในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ท าให้การจัดซื้อจัดจ้างและการก่อหนี้ผูกพันล่าช้า ส่งผลให้
การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
                         แนวทาง… 



๓๐ 
  
แนวทางการแก้ไข 

1. รายจ่ายประจ า เร่งรัดให้คณะ/หน่วยงานด าเนินกิจกรรม/โครงการ โดยด่วนเพ่ือให้ผลการใช้จ่ายในไตร
มาสที่ 3 เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

2. รายจ่ายลงทุน เร่งให้คณะ/หน่วยงาน ลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ให้ครบทุก
รายการ เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ วันที่ 23 เมษายน ๒๕๖3 ที่
ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 1,325,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
ให้ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

ส านักงานอธิการบดี 1. ก่อสร้างรั้วรอบ
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2   

847,๐๐๐ สัญญาสิ้นสุดวันที่ 14 มีนาคม๒๕๖๒ 
คาดว่ าจะเบิกจ่ ายภาย ในเดือน
พฤษภาคม  ๒๕๖3 

2. ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
ระบบจราจรส านักงาน
อธิการบดี 

478,000 สัญญาสิ้นสุดวันที่13 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ คาดว่าจะเบิกจ่ายภายใน
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖3 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 
2563)  

  

 ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
 - มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการเร่งรัดเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เป็นไปตาม

มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่รัฐบาลก าหนด 
 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

   ๔.๑.๑.๔  ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งแผนงบประมาณ 
     รายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีโครงการ 
     อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และส านักงาน 
     ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
     ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ดังนี้ 
 ก. กรณีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์  ตามท่ีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้
พ้ืนที่ส่วนหนึ่งของอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่ด าเนินการ แต่เนื่องจากความต้องการ
ของผู้ใช้งานอุทยานวิทยาศาสตร์ มีมากขึ้น โดยเฉพาะความต้องการพ้ืนที่เพ่ือการบ่มเพาะวิสาหกิจ รวมทั้งพ้ืนที่ที่เป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการผลิต พัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ดังนั้น พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัย 
             สนับสนุน… 



๓๑ 
  
สนับสนุนให้ใช้ ในการด าเนินกิจกรรมในปัจจุบัน จึงไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ประกอบกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวคิดในการขยายพ้ืนที่เพ่ือเป็นสถานที่ในการสร้าง บ่มเพาะ และพัฒนาผู้ประกอบการ
กลุ่ม Startup อย่างครบวงจร จึงได้เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณใน  การสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ
นวัตกรรม (อาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
โดยมีงบประมาณในการก่อสร้าง 317,000,000 บาท (สามร้อยสิบเจ็ดล้านบาทถ้วน) และงบประมาณก่อสร้างอาคาร
โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จ านวน 3 โรงงาน ได้แก่ 

(1) โรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  
(2) โรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช ผัก ผลไม้  
(3) โรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปสมุนไพรและเครื่องส าอาง  

   โดยเสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนที่ระดับภาค               
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) มีงบประมาณในการก่อสร้างรวมทั้ง 3 โรงงาน จ านวน 117,180,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบ
เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งปัจจุบันโครงการทั้งสองได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรี ในพ้ืนที่กลุ่มจั งหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ครม.สัญจร) ตามหนังสือเลขที่                          
นร 1112/4518 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  
    ทั้งนี้ กลุ่มอาคารดังกล่าวได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถานที่ในการ
ก่อสร้าง และด าเนินโครงการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 กันยายน 
2560 ในวาระท่ี 4.4.2  โดยปัจจุบันโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ได้ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 และอยู่ในระหว่างการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในโรงงาน ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถเปิดให้บริการได้ในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ ส่วนอาคารโรงงานหลังที่สอง คือโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์พืช ผัก 
ผลไม้ อยู่ระหว่างการด าเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปสมุนไพรและเครื่องส าอาง อยู่
ในระหว่างการจัดท าค าของบประมาณ ทั้งนี้ ตามแผนงาน โครงการก่อสร้างอาคารทั้งหมดจะเสร็จเรียบร้อยในปี พ.ศ. 
2566 
  โดยส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) ได้อนุมัติในหลักการเบื้องต้นใน
การสนับสนุนงบประมาณ ในการก่อสร้างอาคารอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 –พ.ศ. 2565 ซึ่งหากสามารถด าเนินการได้ก็จะเป็นการเติมเต็มระบบนิเวศน์นวัตกรรมของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ให้สมบูรณ์ และจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการสร้างนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเป็นการเน้นบทบาทของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในฐานะสถาบันการศึกษาท่ีมุ่งสร้างนวัตกรรมเพ่ือการยกระดับเศรษฐกิจของพ้ืนที่ได้อย่างชัดเจน 
  ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมการในการขอรับงบประมาณส าหรับสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว                          
จึงจ าเป็นจะต้องใช้งบประมาณในการจัดเตรียมเอกสาร แบบรูปรายการ และการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับ
งบประมาณต่อไป ในการนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ จึงใคร่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม งบประมาณ
ทั้งสิ้น 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  1. โครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ

รวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน)  
 
 
 

แนวทาง... 
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 แนวทางการด าเนินงาน 
  โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์มีแผนการก่อสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่ เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวของการให้บริการที่จะเพ่ิมมากขึ้น โครงการจะประกอบด้วยอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 1
อาคาร และกลุ่มอาคารโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (Pilot Plant) จ านวน 3 อาคาร โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

 

   การก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐาน อาคาร และโรงงานต้นแบบในพื้นที่  
(1) การสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

       ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ภายใต้โครงอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นอาคารที่ออกแบบเพ่ือใช้เป็นสถานที่สร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่ม Startup ในพ้ืนที่ อย่างครบวงจร โดยจะ
เป็นอาคารในการบ่มเพาะ Startup ในมหาวิทยาลัย มีเป้าหมายในการพัฒนาทั้งนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ทั้งนี้อาคาร
จะต้องมีองค์ประกอบที่สมบูรณ์ส าหรับการสร้างผู้ประกอบการใหม่ (Startup Ecosystem) ทั้งนี้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ที่จะเป็น Startup นั้น มักมีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบใหม่ คือเน้นความสะดวก สบาย และไม่เป็นรูปแบบเดิม ดังนั้นอาคาร
จึงควรมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนส าหรับสนับสนุนการประกอบกิจการ และในส่วนของ
การสนับสนุนการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีพ้ืนที่โดยรอบที่สามารถใช้พักผ่อนไปในระหว่างการท างานอีกด้วย 
โดยออกแบบภายใต้แนวคิด เป็นอาคารประหยัดพลังงาน น าพลังงานแสงแดดจากแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งตลอดแนวหลังคา 
รวมทั้งระบบก าจัดของเสียทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ไม่ให้มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม สามารถน ากลับมาใช้ได้
อีก และเอ้ือประโยชน์ให้คนพิการ โดยอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ อาคาร
ส่วนหน้า และอาคารส่วนหลัง มีรายละเอียดดังนี้ 

   (1.1) อาคารส่วนหน้า เป็นอาคาร 2 ชั้น ท าหน้าที่เป็นส านักงานศูนย์บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรม และ
ที่ตั้งของหน่วยบริการต่างของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พร้อมด้วยพ้ืนที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกส าหรับท ากิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และการพัฒนาเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ SMEs โดย
อาคารจะมีพ้ืนที่ส านักงานกลาง พ้ืนที่สร้างสรรค์งานร่วมกัน (Co working space) พ้ืนที่จัดกิจกรรมกลาง ห้องประชุม 
ร้านอาหาร เครื่องดื่ม สิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมทั้งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆที่จะสามารถอ านวยความสะดวก
ต่อการท ากิจกรรมของผู้ประกอบการ เช่น ธนาคาร บริษัทขนส่ง หน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้อง เป็นต้น มีพื้นที่ใช้
สอยรวม 6,056 ตารางเมตร  

   (1.2) อาคารส่วนหลัง เป็นอาคาร 3 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นพ้ืนที่ลานจอดรถ ส่วนชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3 
เป็นพ้ืนที่ใช้สอยจริง อาคารนี้ประกอบด้วยพ้ืนที่ห้องปฏิบัติการส าหรับภาคเอกชนใช้ท าวิจัย รวมทั้งอาจเป็นที่ตั้งของ
ศูนย์เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย และเป็นอาคารที่ผู้ประกอบการ Spin Off จากการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมสามารถใช้
เป็นสถานที่ตั้งกิจการ เพ่ือท าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อได้ โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม 6,750 ตารางเมตร  

(2) การสร้างกลุ่มอาคารโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (Pilot Plant) 
   โครงการโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (Pilot Plant) จัดสร้างเพ่ือเป็น

โครงสร้างพ้ืนฐานในการผลิตและพัฒนาส าหรับเกษตรกร SMEs และ Startup เกิดใหม่ในพ้ืนที่ เพ่ือยกระดับเกษตรกร
และ SMEs ในพ้ืนที่ให้เป็น SMEs คุณภาพสูง ตามนโยบายThailand 4.0 ผ่านการวิจัย ร่วมกับหน่วยวิจัยต่าง ๆ ใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้กลไกในการผลิตของโรงงานต้นแบบที่มีมาตรฐาน และการควบคุมคุณภาพ เพ่ือเพ่ิม
ความสามารถด้านการผลิต ให้แก่เกษตรกร SMEs และ Startup ในพ้ืนที่ และเพ่ิมศักยภาพด้านการแข่งขันให้แก่
เกษตรกร SMEs ในพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ ของโรงงานต้นแบบด้านการผลิตผลทางการเกษตร 

 
 

ในโครงการ… 
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 ในโครงการนี้ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร (Pilot Plant) แบ่งเป็น 3 
อาคาร ได้แก่ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการผลิตอาหารประเภทเนื้อสัตว์ อาคารโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตรประเภทพืชผักผลไม้ และอาคารโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปสมุนไพรและเครื่องส าอาง โดยอาคาร
โรงงานต้นแบบแบ่งเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนส านักงาน และส่วนโรงงาน โดยแต่ละส่วนมีการใช้งานดังนี้ 
    (2.1) ส่วนส านักงาน จัดให้มีการใช้งานเพ่ือเป็นส านักงานส าหรับเจ้าหน้าที่ ห้องประชุม ห้องจัดอบรม
รวมทั้งห้องปฏิบัติการเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบเบื้องต้น  

  (2.2) ส่วนของโรงงาน จะมีการใช้งานตามกระบวนการผลิตตามสายการผลิตแต่ละโรงงาน              
โดยโรงงานที่ 1 เป็นโรงงานเพ่ือการผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารประเภทเนื้อสัตว์ เช่น หมู เนื้อวัว ไก่ เป็นต้น 
โรงงานที่ 2 เป็นโรงงานเพ่ือการผลิตและแปรรูปผลิตพืชผลทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ผัก เป็นต้น และโรงงานที่ 3 เป็น
โรงงานเพื่อการผลิตและแปรรูปสมุนไพรและยา เช่น ฟ้าทลายโจร ขม้ิน พริก งา บัวบก เป็นต้น 

 ผังบริเวณโดยรวมของพ้ืนที่  
                 โครงการก่อสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้ง 8 / 2560 โดยพ้ืนที่ก่อสร้างกลุ่มอาคาร
และระบบสาธารณูปโภคตั้งอยู่ในพ้ืนที่ด้านหลังมหาวิทยาลัย บริเวณทิศตะวันออกของศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เยื้องกับสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยฯ มีพ้ืนที่รวมทั้งหมดประมาณ 207,000 ตรม.หรือประมาณ 
129.3 ไร่ มีระยะห่างจากอาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ที่ตั้งเดิม) ประมาณ 1.64 กม. ในพื้นที่สามารถแบ่งกลุ่ม
อาคารที่จะก่อสร้างทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของกลุ่มอาคารโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร (Pilot Plant) และส่วนของอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยมีรายละเอียดของพ้ืนที่และ
อาคารแสดงดังภาพที่ 1-4 
 

 
 

ภาพที่ 1 พื้นที่ก่อสร้างโครงการและระยะห่างกับที่ตั้งเดิมของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
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ภาพที่ 2 ผังแม่บทโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

 
 

ภาพที่ 3 ภาพจริงอาคารโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ 
 
 

อาคารศนูยพ์ฒันา

ผูป้ระกอบการนวตักรรม

นวตักรรม 

อาคารศนูยพ์ฒันา

ผูป้ระกอบการนวตักรรม 

โรงงานตน้แบบดา้นการแปรรูป

สมนุไพรและเครื่องส  าอาง 

โรงงานตน้แบบดา้นการแปรรูป

ผลิตภณัฑจ์ากเนือ้สตัว ์

โรงงานตน้แบบดา้นการแปรรูป

ผลิตภณัฑพื์ช ผกั ผลไม ้
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ภาพที่ 4 อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
 

แผนการด าเนินงานและงบประมาณด าเนินโครงการรวมทั้งสิ้น จ านวน 615,465,380  บาท 
ระยะเวลาในการด าเนินงานตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 
1. งบประมาณในการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) และเครื่องจักร จากงบแผนงาน

บูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ านวน 177,057,480.00 บาท 
2. งบประมาณในการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม จากส านักงานปลัดฯ กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 329,680,000 บาท 
3. งบประมาณในการด าเนินงาน จากส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ 

(สอว.) และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
จ านวน 93,039,040 บาท 

4. งบประมาณในการเตรียมการต่าง ๆ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์) จ านวน 15,688,860 บาท 

   โดยมีรายละเอียดงบประมาณด าเนินงาน ตามปีงบประมาณ ตามตารางท่ี 1 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
            ตารางท่ี ๑... 
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ตารางท่ี 1 แผนงบประมาณรายจ่าย ในการด าเนินระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

๑ 

การก่อสร้างอาคาร Pilot Plant หลังที่ 1 และติดตัง้เครื่องจักร (57,117,440 บาท)  

-   ค่าออกแบบ 1,700,000         
เงินรายได้มหาวิทยาลัย (โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

-  ค่าคุมงาน 1,388,860         
เงินรายได้มหาวิทยาลัย (โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

-  ค่าก่อสร้าง 37,180,000         
เงินงบประมาณแผ่นดนิ งบแผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

-  ค่าครุภัณฑ์  6,007,780 10,840,800 

      

เงินงบประมาณแผ่นดนิ งบแผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

ปีงบประมาณ 2562 ครุภัณฑ์ ปรับ
งบประมาณจากค่าสิ่งก่อสร้างทีไ่ด้รับ
จัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562  
ค่าสิ่งก่อสร้าง จ านวน 40,000,000 
บาท 

ปีงบประมาณ 2563 ครุภัณฑ์ได้รับสรร
งบประมาณจ านวน 22,355,500 บาท 
ปรับลดลงงบประมาณเนื่องจากเกิดการ
ระบาดของไวรสั COVID-19 จ านวน 
11,514,200 บาท 
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ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

2 

การก่อสร้างอาคาร Pilot Plant หลังที่ 2 และติดตัง้เครื่องจักร (64,155,500 บาท)    

- ค่าออกแบบ   
ใช้แบบเดิมที่
ปรับปรุงแลว้ 

      - 

-  ค่าคุมงาน    1,800,000       
เงินรายได้มหาวิทยาลัย (โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

-  ค่าก่อสร้าง    40,000,000       
เงินงบประมาณแผ่นดนิ งบแผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

-   ค่าครุภัณฑ์      22,355,500     

เงินงบประมาณแผ่นดนิ งบแผนงานบูรณา
การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

 

3 

การก่อสร้างอาคาร Pilot Plant หลังที่ 3 และติดตัง้เครื่องจักร (63,800,000 บาท)  

- ค่าออกแบบ 

 1,800,000    เงินรายได้มหาวิทยาลัย (โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 

- ค่าคุมงาน 
   1,800,000  เงินรายได้มหาวิทยาลัย (โครงการอุทยาน

วิทยาศาสตร์) 

- ค่าก่อสร้าง 
   40,000,000  เงินงบประมาณแผ่นดนิ งบแผนงานบูรณา

การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 



๓๘ 
  

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

-  ค่าครุภัณฑ์ 
   20,000,000  เงินงบประมาณแผ่นดนิ งบแผนงานบูรณา

การพัฒนาพื้นที่ระดับภาค 

4 

ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุปกรณ์ และจ้างเหมา
ขยายระบบเครือข่าย 
Internet  

 200,000    เงินรายได้มหาวิทยาลัย (โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 

5 

การสร้างอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 

- ค่าออกแบบ 

 7,000,000    เงินรายได้มหาวิทยาลัย (โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 

- ค่าคุมงาน 
  1,862,000 10,818,000  ส านักงานปลัดฯ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(หน่วยงานเบิกจ่าย สอว.) 

-ค่าก่อสร้าง 
  46,550,000 270,450,000  ส านักงานปลัดฯ กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(หน่วยงานเบิกจ่าย สอว. 

๖ 
งบด าเนนิงาน (การ
ให้บริการของอุทยาน
วิทยาศาสตร์) 

13,818,280 16,220,760 16,000,000 16,000,000 31,000,000 ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวทิยาศาสตร์ 
(สอว.) และ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงการ



๓๙ 
  

ล าดับ กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

รวม 60,094,920.00 77,861,560.00 86,767,500.00 359,068,000.00 31,000,000.00  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 
  
จากภาพรวม แผนงบประมาณรายจ่าย ในการด าเนินงานระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566 ดังกล่าว
ข้างต้น แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ต้องด าเนินการโดยใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือด าตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ ในการด าเนินโครงการ
ก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท 
(เก้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้ 
  1.1 ค่าจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ 
7,000,000 บาท 
 1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ และจ้างเหมาขยายระบบเครือข่าย Internet งบประมาณ 
200,000 บาท 
  1.3 ค่าจ้างออกแบบอาคารต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง และสมุนไพร 
งบประมาณ 1,800,000 บาท  
  ข.กรณีส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ตามที่ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มีแผนในการ
พัฒนาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง เนื่องจากในปี พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้เสนอให้ ตั้งหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม มีสถานที่ด าเนินกิจกรรม
เป็นศูนย์กลางภายใต้ชื่อ “อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง” โดยเน้นงานจัดการพื้นที่ให้เหมาะสมในการใช้
เพ่ือประโยชน์ในการท าเป็นสถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปและวัฒนธรรม พ้ืนที่ที่จะท าการพัฒนาเป็นอุทยานฯ ตั้งอยู่
ใกล้กับบริเวณส่วนการศึกษาและหนองอีเจม จัดอยู่ในการใช้ที่ดินด้านสันทนาการมีพ้ืนที่ทั้งหมด 98 ไร่ สภาพเป็นป่า
โปร่ง แต่ยังไม่มีเส้นทางถนนในการสัญจรเพ่ือที่เข้าไปเรียนรู้ศึกษากิจกรรมดังกล่าว จึงจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างถนนใน
การสัญจร ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการที่จะพัฒนาพ้ืนที่ได้ตามเป้าประสงค์  โดยมีแผนการด าเนินงาน“โครงการ
สร้างถนนเข้าพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง” เพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนเข้าพื้นที่อุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
                     โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  องค์ประกอบของอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 
  พ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Design Intent) คือ 
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดที่สะท้อนความสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายของการออกแบบผังแม่บทพ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่ม
น้ าโขงคือการจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมในการใช้เพ่ือประโยชน์ในเป็นแหล่งเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ด้านเนื้อหาทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และนวัตกรรม  
    พ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง ทิศเหนือติดหนองอีเจม ทิศตะวันตกติดส านักงาน
บริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทิศใต้ติดส่วนการศึกษาและระบบบ าบัดน้ าเสียของมหาวิทยาลัย ทิศตะวันออกติด
ส่วนล่างของหนองอีเจมที่เชื่อมต่อไปภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มีพ้ืนที่ทั้งหมด 157,500 ตารางเมตร หรือ
ประมาณ 98 ไร่ สภาพเป็นป่าโปร่ง มีต้นไม้ขนาดใหญ่และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจจ านวนหนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
 
                  พ้ืนที…่ 



๔๑ 
  

พ้ืนที่ของอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง จะแบ่งออกเป็น 4 พ้ืนที่หลัก (รูปที่ 1 และรูปที่ 2) 
ได้แก่ 

พื้นที่ การด าเนินงานในพื้นที่ 
(1) Zone A ส่วน Cultural 
Space 

เป็นพ้ืนที่ใช้ส าหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตเกษตรตามแนว
ปฏิบัติ ฮีต 12 คอง 14 เป็นพ้ืนที่ให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจ
ทั่วไปใช้ในการแสดงออก ประกอบด้วย 

- Paddies พ้ืนที่วัฒนธรรมวิถีเกษตรโดยมีนาข้าวเป็นลานวัฒนธรรมที่มี
ชีวิต  

- Activity Platform ลานกิจกรรมเพื่อใช้จัดการแสดงและงานต่างๆ   

- Beacon of Life หอประทีปแห่งชีวิต เนื่องจากผลการวิเคราะห์พ้ืนที่
พบว่าบริเวณ Zone A นี้จะมีผู้เข้าใช้งานจ านวนมาก และเป็นพื้นที่เปิด
ท าให้สามารถมองเห็นพ้ืนที่อุทยานได้ง่ายจากฝังงตรงข้าม จึงควรมี
จุดเด่นที่มีขนาดและความสูงที่มากพอจะสร้างเป็น Landmark ของ
อุทยานฯ การออกแบบจะท าเป็นหอคอยสวนแนวตั้ง แนวคิดแสดงถึง
ความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9 ที่ความสูง 19.88 เมตร (ค.ศ.1988 เป็นปีที่เปิดตัว
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี) เส้นผ่านศูนย์ที่ฐานล่าง 9 เมตรประกอบไป
ด้วยเสาหลัก 9 เสา จะมี 3 เสาที่ลงสีตามสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้แก่ สีฟ้า สีชมพู และสีเหลือง เสาที่เหลือจะลงสีขาว 
ด้านบนของอนุสาวรีย์จะประดับด้วยโคมไฟขนาดใหญ่ที่ปิดให้มีแสงไฟ
สว่างตลอดเวลา บริเวณฐานดันล่างจะมีน้ าพุตรงกลางและติดตั้งแผ่น
ส าริด 11 แผ่นตามเสาสีขาวซึ่งจะแสดงพระราชด ารัสที่ส าคัญของ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 

(2) Zone B ส่วน Innovative 
Space 

เป็นพ้ืนที่ใกล้กับบริเวณส่วนการศึกษามากที่สุด พ้ืนที่นี้นักศึกษาและผู้
เยี่ยมชมอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง จะเข้าถึงได้สะดวก
จึงจัดให้เป็นพ้ืนที่ในการเรียนรู้ข้อมูลเบื้องต้น หรือศูนย์ข้อมูลและเป็น
ที่ตั้งของสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (จักรยาน รถไฟฟ้า ฯลฯ) ของ
อุทยานฯ รวมทั้งเป็นพื้นที่ตั้ง Sola farm นอกจากอาคารที่โดดเด่นแล้ว 
เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเป็นจุดดึงดูดให้มีการใช้งานอุทยานมาก
ยิ่งขึ้น สวนพฤกษศาสตร์สมุนไพร (B3) และสระบัวจึงถูกวางไว้ในพ้ืนที่
นี้ด้วย บริเวณถนนหลักจะมีพ้ืนที่ รับ-ส่งผู้โดยสาร (Drop-off area) 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางจราจรขณะรับ-ส่งผู้โดยสาร 

(3) Zone C ส่วน Facility and 
Attraction 

เนื่องจากพ้ืนที่เดิมมีต้นไม้ไม่มากนักและใกล้กับทางเข้าหลักอีกด้านของ
อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง บริเวณนี้จึงเหมาะที่จัดให้
เป็นพ้ืนที่จอดรถ เพ่ือรองรับจ านวนผู้เช้าเยี่ยมชมอุทยานฯ โดยเลี่ยง
ไม่ให้จอดรถในบริเวณส่วนการศึกษาเพ่ือไม่ให้ขวางการจราจรในส่วน



๔๒ 
  

พื้นที่ การด าเนินงานในพื้นที่ 
การศึกษาที่มีการสัญจรค่อนข้างหนาแน่น โดยหลังจากปล่อยผู้เยี่ยมชม
ลงที่ Zone B ให้เดินรถโดยใช้ถนนหลักผ่านอาคารก าจัดน้ าเสียมาจอด
รถที่บริเวณนี้ บริเวณนี้ยังเป็นจุดที่สามารถรับผู้เยี่ยมชมหลังจากจบการ
เยี่ยมชมอุทยานฯ ทุกส่วนแล้วมาข้ึนรถกลับที่ Zone C 

(4) Zone D ส่วน Exhibition 
Space 

พ้ืนที่บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่การใช้งานที่หลากหลายกิจกรรมที่มีความ
สอดคล้องกันในรูปแบบการใช้งาน เป็นพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้กว่า 
3,200 ต้น มีลักษณะเป็นป่าโปร่งร่มรื่นและมีเส้นทางเดินและทาง
จักรยานกว้าง 3 เมตรภายใน โดยเส้นทางใหม่นี้จะปรับปรุงจาก
ทางเดินเก่าที่เป็นทางดินกว้าง 2-3 เมตร ทางสัญจรภายในนี้จะเป็น
ตัวเชื่อมจุดที่ส าคัญต่างๆ ประกอบไปด้วย บ้านวัฒนธรรมเวียดนาม 
(D2) บ้านวัฒนธรรมกัมพูชา (D3) บ้านวัฒนธรรมลาว (D4) และบ้าน
วัฒนธรรมไทยอีสาน (D5) บ้านวัฒนธรรมเหล่านี้จะใช้เป็นพ้ืนที่แสดง
นิทรรศการเชิงวัฒนธรรมภายใต้รูปแบบสถาปัตยกรรมเด่นของแต่ละ
ชาติ นอกจากบ้านวัฒนธรรมแล้ว ยังมีบ้านธรรมชาติ (Natural 
Knowledge Huts) ที่ใช้เพ่ือเรียนรู้พันธุ์ไม้ต่างๆ ที่พบในอุทยานฯ โดย
ที่ตั้งของบ้านธรรมชาติจะอยู่ในบริเวณท่ีพบว่ามีจ านวนและชนิดของตัน
ไม้มากที่สุดมีทั้งหมด 3 จุด และในพ้ืนที่ Zone D ยังมีพ้ืนที่พิเศษ
ส าหรับกิจกรรมทางพุทธศาสนา (D1) ตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบไปด้วย
ตันไม้ 

 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 
  

 

รูปที่ 1 ผังแม่บททางกายภาพของอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 



๔๔ 
  

 

รูปที่ 2 การแบ่งพ้ืนที่ของอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



๔๕ 
  

การก่อสร้างถนนภายในอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 
 ในการด าเนินงานที่ผ่านมา อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง ใช้พ้ืนที่รอบหนองอีเจมซึ่งเป็น
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่รองรับการใช้งานที่หลากหลายและเป็นจุดดึงดูดผู้คนให้เข้าท ากิจกรรม
ต่างๆ เช่น เป็นพ้ืนที่ใกล้แหล่งน้ ามีทัศนียภาพที่สวยงาม มีเรือนเก่ารูปทรงสถาปัตยกรรมอีสาน และร่มรื่นด้วยพรรณ
ไม้หลากชนิดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่ข้อด้อยของพ้ืนที่นี้ คือ ขาดความปลอดภัยในการเข้าใช้งานเนื่องจากถูกตัดขาด
จากการเชื่อมต่อพ้ืนที่ส่วนอ่ืน ด้วยเหตุนี้เพ่ือให้การด าเนินการในการก่อสร้างถนนที่เป็นเส้นทางสัญจรส าหรับรถยนต์
และรถจักรยานยนต์ เพ่ือรองรับสาธารณชนที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
   ที่ผ่านมามีนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย       
มาศึกษา ใช้ประโยชน์หรือร่วมกิจกรรมจ านวนกว่า 2,000 คน ต่างๆ ข้างต้น และในปี 2563 จากการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม ประจ าปี 2020 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการจัดอันดับ ให้อยู่ในอันดับที่ 1 
ของประเทศไทย และอันดับที่ 79 ของโลก ใน SDG 11 Sustainable cite and Communication ด้านเมืองและ
ชุมชนที่ยั่งยืน โดยในการจัดท าข้อมูล SDG 11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้น าเฮือน
ก านันซึ่งเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งในอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เปิดให้
สาธารณชนเข้าถึงได้อย่างไม่มีเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการในพ้ืนที่ แต่ยังไม่มีเส้นทางถนนในการสัญจรเพ่ือที่เข้าไปใน
พ้ืนที่ดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบโจทย์มหาวิทยาลัยที่มีบทบาทต่อสังคม ใน SDG 11 Sustainable cite and 
Communication ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน และเพ่ือให้การเข้าถึงพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมี
ความสะดวกและปลอดภัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงจ าเป็นที่จะต้องก่อสร้างถนนในการสัญจร ซึ่งเป็นโครงสร้าง
พ้ืนฐานในการที่จะพัฒนาพื้นที่โครงการ 
  โดยด าเนินการก่อสร้างถนนภายในอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง เป็นการก่อสร้างถนน
ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทางเชื่อมต่อจากถนนสาย A (ถนนแม่น้ าโขง) บริเวณด้านข้างสวนป่าสมุนไพร 
คณะเภสัชศาสตร์ ถึงบริเวณริมหนองอีเจมข้างเอือนก านัน ระยะทางประมาณ 475 เมตร ดังรูปที่ 3 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 3 แสดงบริเวณการก่อสร้างถนนภายในอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 
    
 
 
 

        ในการนี้… 



๔๖ 
  

ในการนี้ เพื่อใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรในการเข้าศึกษาบริเวณแหล่งเรียนรู้อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและ
ลุ่มน้ าโขงให้ได้มาตรฐานและความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจึงขออนุมัติด าเนินโครงการสร้างถนน
เข้าพ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง” ในการก่อสร้างถนนเข้าพ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่ม
น้ าโขง งบประมาณ 2,000,000 บาท โดยใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    

  ดังนั้น เพ่ือให้สามารถรองรับการด าเนินการก่อสร้างได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเพ่ือ
ใช้เป็นเส้นทางในการสัญจรในการเข้าศึกษาบริเวณแหล่งเรียนรู้อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขงให้ได้
มาตรฐานและความปลอดภัยแก่ผู้สัญจร นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการโครงการ จ านวน 2 โครงการ
ได้แก่ โครงการก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ 9 ,000,000 
บาท และโครงการสร้างถนนเข้าพ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง งบประมาณ 2,000,000 บาท รวม
งบประมาณท้ังสิ้น 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 
    ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561             
ข้อ 20 เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ให้ใช้ได้เพ่ือการ (2) เพ่ือก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน
หรือจัดซื้ อที่ ดิน  รวมทั้ งค่า ใช้จ่ ายที่ เกี่ ยว เนื่ องกับการด าเนินการดั งกล่าว และซ่อมแซมครุภัณฑ์  ทั้ งนี้                         
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

  โดยมีรายละเอียดรายการที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม ตามตารางท่ี 2  ดังนี้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  ตารางท่ี ๒...



๔๗ 
  
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงรายการค่าใช้การขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม งบประมาณ 11,000,000 บาท 

 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน TOR 
ใบเสนอ

ราคา ร้านที่ 
1 

ใบเสนอ
ราคา  

ร้านที่ 2 

ใบเสนอ
ราคา 

 ร้านที่ 3 

ระเวลาด าเนินงาน 
เอกสาร

ประกอบการ
พิจารณา 

1 โ ค ร ง ก า ร
ก่ อ สร้ า ง และ
พั ฒ น า พื้ น ที่
อุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

 

1.1 จ้าง
ออกแบบ 
อาคารศูนย์
พัฒนา
ผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

1 งาน 7,000,000 7,000,000 มี -   มิ.ย.63 - ส.ค.63 

ก าหนดระเวลาใน
ก า ร อ อ ก แ บ บ 
เ ขี ย น แ บ บ 
ตลอดจนเอกสาร
ให้แล้วเสร็จภายใน 
9 0  วั น นั บ จ า ก
วั น ที่ ล ง น า ม ใ น
สัญญา 

(ร่าง) ขอบเขตการ
จ้ า ง อ อ ก แ บ บ
อาคารศูนย์พัฒนา
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
น วั ต ก ร ร ม 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี  
( เ อ ก ส า ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุมหมายเลข 
4) 

  1.2 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหา
อุปกรณ์ และจ้าง
เหมาขยายระบบ
เครือข่าย 
Internet 

1 ชุด 200,000 200,000 มี 132,440 154,722 160,02 มิ.ย.63-ส.ค.63 

 

คุณลักษณะเฉพาะ
ครุภัณฑ์/ใบเสนอ
ราคา  ( เ อกสา ร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุมหมายเลข 
5) 



๔๘ 
  
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงรายการค่าใช้การขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม งบประมาณ 11,000,000 บาท (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน TOR 
ใบเสนอ

ราคา ร้านที่ 
1 

ใบเสนอ
ราคา  

ร้านที่ 2 

ใบเสนอ
ราคา 

 ร้านที่ 3 

ระเวลาด าเนินงาน 
เอกสาร

ประกอบการ
พิจารณา 

  1.3 ค่าจ้าง
ออกแบบอาคาร
ต้นแบบด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์
กลุ่มเครื่องส าอาง 
และสมุนไพร 

1 งาน 1,800,000 1,800,000 มี -   มิ.ย.63-ส.ค.63 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ก่อสร้าง 90 วัน 
นับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา 

( ร่ า ง )  ข อ บ เ ข ต
ค่ าจ้ า งออกแบบ
อาคารต้นแบบด้าน
ก า ร แ ป ร รู ป
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม
เครื่องส าอาง และ
สมุนไพร(เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุมหมายเลข 
6) 

โครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

9,000,000       



๔๙ 
  
ตารางท่ี 2 ตารางแสดงรายการค่าใช้การขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม งบประมาณ 11,000,000 บาท (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ 
กิจกรรม/
โครงการ 

รายการ
ค่าใช้จ่าย 

จ านวน 
หน่วย
นับ 

ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน TOR 
ใบเสนอ

ราคา ร้านที่ 
1 

ใบเสนอ
ราคา  

ร้านที่ 2 

ใบเสนอ
ราคา 

 ร้านที่ 3 

ระเวลาด าเนินงาน 
เอกสาร

ประกอบการ
พิจารณา 

2 โครงการสร้าง
ถนนเข้าพื้นที่
อุ ท ย า น
ศิลปวัฒนธรรม
อีสานและลุ่ ม
น้ าโขง 

2.1 ค่าก่อสร้าง
ถ น น เ ข้ า พื้ น ที่
อุ ท ย า น
ศิลปวัฒนธรรม
อีสานและลุ่มน้ า
โขง 

1 งาน 2,000,000 2,000,000 มี 2,100,000   มิ.ย.63-ส.ค.63 

ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ก่อสร้าง 120 วัน 
นับจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา 

(ร่าง)ขอบเขตของ
งานจ้าง/แบบสรุป
ราคากลางก่อสร้าง
อาคาร (เอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร
ประชุมหมายเลข 
7) 

โครงการสร้างถนนเข้าพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 2,000,000  

 รวมงบประมาณที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมโครงการ 11,000,000   



๕๐ 
  
ตารางท่ี 3 เหตุผลความจ าเป็นในการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม (เอกสารประกอบการประชุมหมายเลข 8) 

ที่ กิจกรรม/
โครงการ 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน เหตุผลความจ าเป็น การเตรียมการเบื้องต้น 

1 โครงการก่อสร้าง
และพัฒนาพืน้ที่
อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

1.1 จ้างออกแบบ
อาคารศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ี

1 งาน 7,000,000 7,000,000 เหตุผล: เนื่องจากโครงการ
อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้
ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ
งบประมาณประจ าปี 2564 
เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
ผู้ประกอบการนวัตกรรมโดย
ผ่ านส านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) 
กร ะทรว งก า ร อุดมศึ กษ า 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  วิ จั ย  แ ล ะ
นวัตกรรม โดยได้มีการส่งแบบ
อ า ค า ร เ บื้ อ ง ต้ น เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณาของ
ส านักงบประมาณไปแล้ว ใน
ก า ร นี้ โ ค ร ง ก า ร อุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์ฯ ได้รับแจ้งว่า
งบประมาณก่อสร้างอาคาร
ดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณา
เ บื้ อ ง ต้ น แ ล้ ว  โ ด ย เ ป็ น

ความจ า เ ป็ น เ ร่ ง ด่ ว น : 
ขั้นตอนการเปิดประมูลเพื่อ
ก่ อ ส ร้ า ง ศู น ย์ พั ฒ น า
ผู้ประกอบการนวัตกรรม ใน
ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2564 
โ ค ร ง ก า ร อุ ท ย า น
วิทยาศาสตร์ฯ จะต้องส่ง
แบบรูปและเอกสารต่างๆ ที่
พร้อมประกอบการประมูล 
ให้แก่ สอว. กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  
วิจัย  และนวัตกรรม เป็น
ผู้ด าเนินการ ภายในเดือน
กันยายน 2563 เพื่อเปิด
ประมูลโครงการก่อสร้าง ใน
เ ดื อ น ตุ ล า ค ม  2563 
(เ ริ่ ม ต้ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2564) จึงมีความจ าเป็น
เร่ งด่วนในการขอใช้ เงิน
ดั ง กล่ า ว  เ พื่ อ จ้ า ง เ หม า
ออกแบบรูปรายการของ

ได้หารือเรื่องระยะเวลา 
และงบประมาณในการ
จ้างออกแบบเบื้องต้น 
กับส านั ก งานบริ หา ร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาใน
การออกแบบและจัดท า
ข้อมู ล  เอกสารต่ า งๆ
ประมาณ 3 -4 เดือน 
แ ล ะ ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร
ด าเนินการตั้งแต่เดือน
มิถุนายน ถึง กันยายน 
2563 ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก า ร
แต่งตั้ งคณะกรรมการ
จัดท าข้อก าหนดการจ้าง
ออกแบบอาคารอาคาร
ดังกล่าว และเตรียมร่าง
ข้อก าหนด (TOR) จ้าง
ออกแบบแล้ว 



๕๑ 
  

ที่ กิจกรรม/
โครงการ 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน เหตุผลความจ าเป็น การเตรียมการเบื้องต้น 

ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น ปี  2564 
จ านวน 46,550,000 ล้าน
บ า ท  แ ล ะ ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ 
2565 จ านวน    ล้ านบาท 
270,450,00 ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 24 เดือน ในการนี้จึง
จ าเป็นจะต้องจัดเตรียมแบบ
รูปรายการ รายการปริมาณ
วัสดุและราคาโดยละเอียดและ
เป็นปัจจุบัน ตลอดจนเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร จั ด จ้ า ง ผู้ ที่
สมบูรณ์ เพื่อเตรียมการจัดจ้าง
ให้ทันตามกรอบเวลาของ
ส านักงบประมาณต่อไป 

อาคาร ให้มีความเรียบร้อย
เ ป็ น ปั จ จุ บั น  ต ล อด จ น
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆที่
เก่ียวข้องให้สมบูรณ ์

    1.2 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดหาอุปกรณ์ 
และจ้างเหมาขยาย
ระบบเครือข่าย 
Internet 

1 ชุด 200,000 200,000 เหตุผล:ตามที่ได้มีการก่อสร้าง
อาคารโรงงานต้นแบบด้าน
ก า ร แ ป ร รู ป ผ ลิ ต ผ ล ท า ง
การเกษตร (Pilot Plant) เพื่อ
ให้บริการแปรรูปผลิตผลทาง
การเกษตร  โดยก่อสร้างใน
พื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ซึ่ง
อยู่ ในบริ เวณโซนด้านหลั ง

ความจ า เ ป็ น เ ร่ ง ด่ ว น : 
อาคาร โ ร ง ง านต้ น แบบ
ดังกล่าว มีก าหนดการเปิด
ให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ
แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ 
แ ล ะ นั ก วิ จั ย  ใ น เ ดื อ น
กรกฎาคม พ.ศ. 2563 จึง
มีความจ าเป็นเร่งด่วนใน

ได้ปรึกษาหารือเบื้องต้น 
กับส านักคอมพิวเตอร์
และ เครื อข่ าย  พบว่ า
พื้ น ที่ ดั ง ก ล่ า ว อ ยู่ ใ น
แผนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่
ยังขาดงบประมาณใน
การด าเนินงาน ทั้งนี้ได้



๕๒ 
  

ที่ กิจกรรม/
โครงการ 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน เหตุผลความจ าเป็น การเตรียมการเบื้องต้น 

มหาวิทยาลัย (ถัดจากบริเวณ
สนามกีฬา ก่อนถึงบริ เวณ
ฟ า ร์ ม สั ต ว์ ข อ ง ค ณ ะ
เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ )  บั ด นี้ ไ ด้
ก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จแล้ว 
1 หลัง และโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ได้ส่งเจ้าหน้าที่
ไปประจ า ณ โรงงานอาคาร
ต้นแบบ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 
2563 เพื่อเตรียมพร้อมใน
การเปิดให้บริการ อย่างไรก็
ตามพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มีการ
ขยายโครงข่ายสื่อสารไปถึง
พื้ นที่   ท า ใ ห้ส่ งผลต่ อกา ร
เตรียมความพร้อมของการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร  แ ล ะ ก า ร
ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก  

การด า เนิ นติ ดตั้ ง ร ะบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ทัน
ต่ อ ก า ร ใ ช้ ง า น และ กา ร
เตรียมการเพื่อรองรับการ
ให้บริการ นอกจากนี้หากมี
การขยายเครือข่ายอินเตอร์
ไปในพื้นที่ดังกล่าวก็จะเป็น
ประโยชน์ในการขยายพื้นที่
เ ค รื อ ข่ า ย สื่ อ ส า ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยด้วย 

ขอความอนุเคราะห์ให้
ทางส านักคอมพิวเตอร์
แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย  ช่ ว ย
ประมาณงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย อุปกรณ์และ
จ้าง เหมาขยายระบบ
เ ค รื อ ข่ า ย สื่ อ ส า ร
อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นไป
ต า ม ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
น าเสนอในโครงการ 

    1.3 ค่าจ้าง
ออกแบบอาคาร
ต้นแบบด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์

1 งาน 1,800,000 1,800,000 เหตุผล: เนื่องจากโครงการ
อุ ท ย า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับ

ความจ า เ ป็ น เ ร่ ง ด่ ว น : 
หากได้รับงบประมาณการ
ก่อสร้างในปีงบประมาณ 
2564 จะต้องมีการจัดจ้าง

การเตรียมการเบื้องต้น: 
ได้ปรึกษาหารือเบื้องต้น 
กั บ ค ณ า จ า ร ย์  
ผู้ เชี่ยวชาญ จากคณะ



๕๓ 
  

ที่ กิจกรรม/
โครงการ 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน เหตุผลความจ าเป็น การเตรียมการเบื้องต้น 

กลุ่มเครื่องส าอาง 
และสมุนไพร 

งบประมาณประจ าปี 2564 
จากงบประมาณแผนบูรณา
การภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในการก่อสร้างอาคารโรงงาน
ต้นแบบหลังที่ 3 (Pilot Plant 
3) เพื่อแปรรูปสมุนไพรและ
ผลิตเครื่องส าอาง ซึ่งอาคาร
ดังกล่าวจะเป็นโรงงานส าหรับ
แปรรูปสมุน ไพรและผลิ ต
เครื่องส าอางของมหาวิทยาลัย
อุบ ลร าช ธานี เ อ ง  รวมทั้ ง
ให้บริการแก่เกษตรกร เอกชน 
และผู้ประกอบการทั่วไป โดย
ห า ก ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
งบประมาณ จะต้องใช้แบบรูป
รายการ เอกสารรายการวัสดุ
แ ล ะ ป ร ะ ม า ณ ก า ร ร า ค า 
รวมทั้งเอกสารประกอบอ่ืนใน
จัดซื้อจัดจ้างในเดือนตุลาคม 
2563  

ผู้รับเหมาก่อสร้างในเดือน
ตุ ล า ค ม  2563 (เ ริ่ ม ต้ น
ปีงบประมาณ 2564) จึงมี
ความจ าเป็นเร่งด่วนในการ
ขอใช้เงินดังกล่าว เพื่อจ้าง
เหมาออกแบบอาคาร ให้มี
ความเรียบร้อยและสมบูรณ์
เ ป็ น ปั จ จุ บั น  ต ล อด จ น
จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ 
ภ า ย ใ น เ ดื อ น กั น ย า ย น 
2563 ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา
ในการด า เนินงานตั้ งแต่
เดือน มิถุนายน 2563 ถึง 
เดือน กันยายน 2563 

เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์  แ ล ะ 
ส า นั ก ง า น บ ริ ห า ร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
เกี่ยวกับลักษณะพิเศษ
ของอาคาร เพื่อรองรับ
มาตรฐานการใช้งานใน
การแปรรูปสมุนไพรและ 
ผลิตเครื่องส าอาง รวมถึง
ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ออกแบบโรงงาน ซึ่งต้อง
ใช้เวลาในการด าเนินการ
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
ถึง กันยายน 2563 

โครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ ฯ 9,000,000   



๕๔ 
  

ที่ กิจกรรม/
โครงการ 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน เหตุผลความจ าเป็น การเตรียมการเบื้องต้น 

2 โครงการสร้าง
ถนนเข้าพื้นที่
อุทยาน
ศิลปวัฒนธรรม
อีสานและลุ่มน้ า
โขง 

2.1 ค่าก่อสร้าง
ถนนเข้าพื้นที่
อุทยาน
ศิลปวัฒนธรรม
อีสานและลุ่มน้ า
โขง 

1 งาน 2,000,000 2,000,000 เ ห ตุ ผ ล :  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี  มีแผนพัฒนา
พื้นที่บริ เวณริมหนองอีเจม
เป็นอุทยานศิลปวัฒนธรรม
อีสานและลุ่มน้ าโขง โดยได้
ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2553 และมี
การก่อสร้างเฮือนก านันเพื่อ
เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม
ด้ านศิ ลปวัฒนธรรม  และ
ประเพณีต่าง ๆโดยเน้นการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาและ
บุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย 
ร ว ม ไ ป ถึ ง ชุ ม ช น ร อ บ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนจัด
กิจกรรมสืบสานงานประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และเป็นศูนย์
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ประกอบกับมหาวิทยาลั ย
อุบลราชธานี ได้มีข้อตกลง

ความจ า เ ป็ น เ ร่ ง ด่ ว น : 
ตามข้อตกลงความร่วมมือ
ร ะ ห ว่ า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุ บ ล ร า ช ธ า นี กั บ ก ร ม
ทรัพยกรธรณี นั้นจะได้มี
การปรับปรุงพื้นที่เพื่อเป็น
ลานเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา 
และลานดูดาว ซึ่งจะมีการ
เคลื่อนย้ายหินขนาดใหญ่
เข้ามาจัดแสดงในพื้นที่ อีก
ทั้งส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ มีแผนปรับปรุง
พื้ น ที่ ล า นกิ จ ก ร รมด้ า น
ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริม
การใช้ประโยชน์พื้นที่ ใ ห้
มากขึ้น  ตามยุทธศาสตร์
แ ล ะ เ ป้ า ห ม า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย  ดังนั้นจึ งมี
ค ว า มจ า เป็ น เน่ ง ด่ ว นที่
จะต้องจัดท าถนนทางเข้า
พื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ส า นั ก ง า น บ ริ ห า ร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ไ ด้ จั ด เ ต รี ย ม แ บ บ
ก่อสร้ า งและเอกสาร
ประกอบกา รจั ด จ้ า ง
เรียบร้อยแล้ว พร้อมใน
กา รจั ดหาผู้ รั บ เ หม า
ด าเนินการก่อสร้างทันที 



๕๕ 
  

ที่ กิจกรรม/
โครงการ 

รายการค่าใช้จ่าย จ านวน หน่วย
นับ 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน เหตุผลความจ าเป็น การเตรียมการเบื้องต้น 

ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ ก ร ม
ทรัพยกรธรณี และมีแผนจะ
ส ร้ า ง ล า น เ รี ย น รู้ ด้ า น
ธรณีวิทยา และลานดูดาว เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ เพิ่มเติมใน
พื้นที่ดังกล่าวด้วย อย่างไรก็
ตามในพื้นที่ดังกล่าวยังไม่มี
ถนนทางเข้าไปถึงบริเวณลาน
กิ จ ก ร ร ม  ส่ ง ผ ล ใ ห้ ยั ง ไ ม่
สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้
มากเพียงพอ 

โครงการสร้างถนนเข้าพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง  2,000,000    

 รวมงบประมาณที่ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมโครงการ 11,000,000    
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ทั้งนี้ ตามข้อมูลของงานบัญชี กองคลัง ส านักงานอธิการบดี รายงานเงินคงเหลือในระบบ UBUFMIS (เฉพาะแหล่ง   
เงินรายได้) ของส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 มียอดเงินรับฝาก-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
คงเหลือหลังหักภาระผูกพันที่ต้องจ่ายคืน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  จ านวน 463,024,804.89 บาท ซึ่งเงิน                 
รับฝาก-มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม)  เพียงพอต่อการด าเนินการโครงการ                           
จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณ 9,000,000 บาท และโครงการสร้างถนนเข้าพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 
งบประมาณ 2,000,000 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)   

 ในการนี้ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดพิจารณา  การด าเนินโครงการ
ดังกล่าวข้างต้น โดยใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2563 งบประมาณ 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  1. พิจารณาอนุมัติ การใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม โดยใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีโครงการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ ในการด าเนินโครงการก่อสร้างและพัฒนาพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) 
  2. พิจารณาอนุมัติ การใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม โดยใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ ในการด าเนินโครงการสร้างถนนเข้าพ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง งบประมาณ 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
  รวมขออนุมัติใช้รายได้เหลือจ่ายสะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งสิ้นจ านวน 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)   
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- ในเบื้องต้นที่ประชุมได้พิจารณาความจ าเป็นเร่งด่วนในรายการที่เสนอขออนุมัติใช้รายได้เหลือจ่าย

สะสมของมหาวิทยาลัย เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพ่ิมเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1. รายการจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

งบประมาณ ๗,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) เนื่องจาก ตาม ร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น อาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการ
ก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ 2565 และมหาวิทยาลัยจักต้องเร่งด าเนินการ
ออกแบบและจัดท าแบบรูปรายการในรายละเอียด (Detail Design) เพ่ือจัดส่งให้แก่ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือด าเนินการทางพัสดุในการจัดหาผู้รับจ้างในช่วงต้นปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 ซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท าแบบรูปรายการในรายละเอียด ประมาณ 90 - 120 วัน ทั้งนี้              
ให้มหาวิทยาลัยจัดท ารายละเอียดขอบเขตการจ้างออกแบบ (Term of Reference : TOR) และเสนอที่ประชุม                
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป 

2. รายการค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ และจ้างเหมาขยายระบบเครือข่าย Internet งบประมาณ 
๒00,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพ่ือติดตั้งบริเวณอาคารโรงงานต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  
(อาคาร Pilot Plant หลังที่ 1) ซ่ึงด าเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2563  

 

         ประกอบ… 
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ประกอบกับบริเวณที่ตั้งของอาคารพ้ืนที่ยังไม่มีการขยายระบบเครือข่าย Internet ท าให้อาจส่งผลต่อการเตรียม     
ความพร้อมของการให้บริการ และการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก 

3. รายการค่าจ้างออกแบบอาคารต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องส าอาง และสมุนไพร
(อาคาร Pilot Plant หลังที่ 3) งบประมาณ ๑,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และรายการก่อสร้าง
ถนนเข้าพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ให้ชะลอ
การด าเนินการไปพลางก่อน หากมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนแล้วพบว่ายังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ จึง เสนอ              
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
 

  มติที่ประชุม   อนุมัติการใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อตั้งแผน
งบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ และจ้างเหมาขยายระบบเครือข่าย Internet งบประมาณ ๒00,000 บาท                
(สองแสนบาทถ้วน)  และอนุมัติหลักการในรายการจ้างออกแบบอาคารศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ ๗,๐00,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง
ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 

๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ             
๔.๑.๒.๑ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 
ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15/2562 (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 
2562 ที่ประชุมเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                               
พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ให้กอง
แผนงาน 1) จัดกลุ่มของหน่วยงานที่มีบริบทคล้ายคลึงกันในการจัดหารายได้ 2) ปรับรูปแบบการน าเสนอโดยการวิเคราะห์ 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและแยกลุ่มของหน่วยงาน โดยน าข้อมูลการรายงานสถานะทางการเงินจากกองคลังเพ่ือ
เปรียบเทียบ 3) น าเสนอข้อมูลในเชิงประสิทธิภาพ ซึ่งกองแผนงานได้ด าเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ดังนี้ 

จากแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 (ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2) ที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีมติเห็นชอบการทบทวนมาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด และกองแผนงานแจ้งคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
เพ่ือทราบและด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเสถียรภาพทางการเงิน บริหารจัดการเงินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน   

ตัวชี้วัดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 59) 
ตัวชี้วัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอื่น (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 41) 
                ๒. ประเด็น... 
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด (ร้อยละ 85) 
ตัวชี้วัดที่ 4  ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 
ตัวชี้วัดที่ 5  ร้อยละของโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด  
 (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100) 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย 
ตัวชี้วัดที่ 6  จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง 5.5 ล้านบาท) 
ตัวชี้วัดที่ 7  ร้อยละของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 5) 
ตัวชี้วัดที่ 8  ร้อยละของหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ค่าเป้าหมาย ลดลง ร้อยละ 2) 

กองแผนงาน ได้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากคณะ/วิทยาลัย/ส านัก รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ์ทางการเงินฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 และท าการสรุปและวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน รายละเอียดดังนี้ 

รายงานผลการด าเนินงานโดยภาพรวม และประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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   ผลการด าเนิน... 
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ผลการด าเนินงานตาม ตัวชี้วัด ของแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560-2564
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 รายละเอียดดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน  
 

ตัวชีวั้ดที่ 1  ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา (ค่าเป้าหมายร้อยละ 59)  
จากผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ค านวณรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา จากจ านวน

นักศึกษาลงทะเบียนจริง เป็นจ านวนเงิน  561.55 ล้านบาท และประมาณการรายได้ส าหรับการตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย เป็นจ านวนเงิน 518.28 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบรายได้รับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษา และ
ประมาณการรายรับ พบว่า รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จะได้รับจริง และสูงกว่า ประมาณการรายรับ 
ดังนี้ 

 
ผลตัวชี้วัดที่ 1  รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อรายได้ทั้งหมด ร้อยละ 61.55         บรรลุเป้าหมาย  
 

ผลการด าเนินงานจ าแนกคณะ/ส านัก ประมาณการรายรับ เมื่อเทียบกับ รายรับจริง ดังแผนภูมิที่ 1 ดังนี้ 

 

แผนภูมิที่ 1 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดที่ 1 ร้อยละรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

จากแผนภูมิที่ 1 ในการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของทุกคณะ/ส านัก ใช้ข้อมูลรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่จะได้รับจริงที่กองแผนงานได้ค านวณ เนื่องจาก ข้อมูลรายรับจากกองคลัง มีรายรับที่เกิดจากภาค
การศึกษาและปีการศึกษาไม่สอดคล้องกับที่มีการด าเนินงานจริงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ผลการวิเคราะห์รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งเกิดจากจ านวน
นักศึกษาลงทะเบียนเรียนจริงในภาคเรียนที่ 2 และ 3 ปีการศึกษา 2561 และภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
และตามแผนและผลการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา 2562 พบว่า ทุกคณะมีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาสูง
กว่าประมาณการรายรับ เนื่องจาก การประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ระดับปริญญา
ตรี ใช้ข้อมูลร้อยละของผลการรับนักศึกษาเฉลี่ยแต่ละคณะในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2559 – 
2561) ส าหรับนักศึกษาในชั้นปีอ่ืนๆ ระดับปริญญาตรี ใช้ข้อมูลร้อยละการตกออกของนักศึกษาทุกกรณีเฉลี่ยแต่ละ
คณะในช่วง 3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558 – 2560) ซึ่งในปีการศึกษา 2562 แต่ละคณะสามารถรับ
นักศึกษาใหม่ชั้นปีที ่1 ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยฯ ที่ใช้ในการประมาณการ ประกอบกับคณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการตาม 
 

มาตรการ... 



61 
  
มาตรการต่างๆ เพ่ือให้มีจ านวนนักศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ คงอยู่ในระบบ ท าให้ร้อยละการตกออกของนักศึกษาทุกกรณีต่ า
กว่าค่าเฉลี่ยฯ ที่ใช้ในการประมาณการ 
ตัวช้ีวัดที่ 2  ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน  (ค่าเป้าหมายร้อยละ 41) 

จากผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยมีรายได้จากแหล่งอ่ืน 
เป็นจ านวนเงิน 350.84 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 90.18 ของประมาณการรายได้  จ าแนกรายละเอียดตามคณะ/
ส านัก พบว่า ส านักงานอธิการบดี มีรายได้มากที่สุด 121.44 ล้านบาท รองลงมาคือ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ฯ 67.58 
ล้านบาท รายละเอียดการเปรียบเทียบแผนและผลการหารายได้ ดังแผนภูมิที่ 2 และแสดงสัดส่วนการหารายได้เทียบ
แผน ดังแผนภูมิที่ 3 

 

แผนภูมิที่ 2  รายได้จากแหล่งอ่ืน จ าแนกคณะ/ส านัก 

 

แผนภูมิที่ 3  ร้อยละผลการด าเนินงานหารายได้จากแหล่งอ่ืนเทียบแผน 
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แผนภูมิที่ 4 รายได้รวมทุกแหล่ง จ าแนกคณะ/ส านัก 
 

จากแผนภูมิที่ 4 รายได้รวมทุกแหล่งทั้งหมด ได้ท าการวิเคราะห์สัดส่วนเพื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละรายได้จากแหล่งอ่ืน ในปีงบประมาณ 2562 มีค่าเป้าหมาย ร้อยละ 41 ของรายได้ทั้งหมด รายเอียด
ดังแผนภูมิที่ 5  

 

 
แผนภูมิที่ 5  สัดส่วนรายได้อ่ืนต่อรายได้ทั้งหมด จ าแนกคณะ/ส านัก 

 

จากแผนภูมิที่ 4  โดยภาพรวมมหาวิทยาลัย มีรายได้รวมทั้งหมด เป็นจ านวนเงิน 912.39 ล้านบาท เป็นรายได้
จากแหล่งอ่ืน เป็นจ านวนเงิน 350.58 ล้านบาท ซึ่งรายได้จากแหล่งอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 38.45 ของรายได้รวม
ทั้งหมด ดังแผนภูมิที่ 5  

 

 
ผลตัวช้ีวัดที่ 2  รายได้จากแหล่งอ่ืน ร้อยละ 38.45         ร้อยละการค่าบรรลุเป้าหมาย 93.87  

 
   ข้อมลู... 
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ข้อมูลจากแผนภูมิที่ 4 และ 5 พบว่า มี 7 หน่วยงานที่สามารถด าเนินการหาเงินรายได้ ที่มีสัดส่วน มากกว่า ร้อยละ 
41 (สูงกว่าเป้าหมาย) คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ ส านักงานอธิการบดี ซึ่งไม่นับรวมหน่วยงานไม่มี
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อพิจารณาคณะ/ส านัก ที่มีสัดส่วนการหารายได้ไม่เป็นไปตามก าหนด จะเห็นว่า 
ส่วนใหญ่คณะดังกล่าว มีรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาค่อนข้างสูง ประกอบกับการปรับช่วงเวลาในการเปิดภาค
การศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาเป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (จากเดิมในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เปิดภาคการศึกษาใน
เดือนสิงหาคม ๒๕๖๑) จึงท าให้มีระยะเวลาในการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือหารายได้จากแหล่งอ่ืนน้อยลง ท าให้มีรายได้
จากแหล่งอ่ืน น้อยกว่า ที่ประมาณการไว้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายคณะ/วิทยาลัย พบว่า วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มีสัดส่วนรายได้
จากแหล่งอ่ืนสูงกว่าเป้าหมาย เนื่องจาก มีรายได้ที่เกิดจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มากกว่า ที่ประมาณ
การไว้  

ส าหรับคณะ/วิทยาลัย ที่มีสัดส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืนต่ ากว่าเป้าหมายมากที่สุด คือ คณะศิลปศาสตร์ เนื่องจาก
การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการเปิดภาคการศึกษาตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับภาระงานสอนในสาขาวิชาด้านภาษา เช่น 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น ที่มีจ านวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ที่เกินกว่าเกณฑ์
มาตรฐาน จึงท าให้ไม่สามารถจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้นด้านภาษาได้ตามแผนการหารายได้ตามที่ก าหนดไว้ 

จากผลการหารายได้จากแหล่งอ่ืน จ าแนกตามพันธกิจการหารายได้ จากแผนภูมิที่ 6 สรุปได้ดังนี้ 
1. พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรูปแบบใหม่  

1.1  รายได้จากการบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่ พบว่า กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้เริ่มด าเนินการหลักสูตร Non Degree หรือ หลักสูตรแบบใหม่ เป็น
หลักสูตรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 
และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ท าให้เกิดรายได้ 0.23 ล้านบาท ซึ่งในกลุ่มสาขาอ่ืนยังไม่มีผลการด าเนินงาน  

2. พันธกิจด้านงานวิจัย  
2.1  การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยหรือทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัย พบว่า มีรายได้ในภาพรวม 

เพียง 0.27 ล้านบาท จากกลุ่มส านักและหน่วยงานอ่ืน โดยส านักงานส่งเสริมและบริหารงานวิจัยฯ  
2.2  แหล่งทุนวิจัยภายนอก พบว่า มีรายได้ในภาพรวมเป็นเงิน 26.32 ล้านบาท ซึ่งมากจากกลุ่ม

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 9.88 ล้านบาท (จากคณะเกษตรศาสตร์ มากท่ีสุด เป็นทุนวิจัยจาก 
สกว. สวทช. วว. IDRC, ประเทศเยอรมันนี เป็นจ านวนเงิน 4.74 ล้านบาท) 

3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ  
3.1  การให้บริการวิชาการ  พบว่า มีรายได้ในภาพรวมเป็นเงิน  113.73 ล้านบาท ซึ่งมาจาก กลุ่ม

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 52.21 ล้านบาท (จากคณะวิทยศาสตร์ มากที่สุด ได้แก่ โครงการ 
ค่ายโอลิมปิกวิชาการ โครงการ YSC ห้องเรียนพิเศษ 26.01 ล้านบาท และอ่ืนๆ 1.4 ล้านบาท) 

3.2 ศูนย์ทดสอบ และศูนย์เครื่องมือต่างๆ พบว่า มีรายได้ในภาพรวมเป็นเงิน 18.67 ล้านบาท ซึ่งมาจาก 
กลุ่มส านักและหน่วยงานอ่ืน มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 15.77 ล้านบาท  

3.3  โรงพยาบาล  มีรายได้ในภาพรวมเป็นเงิน 23.23 ล้านบาท จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้แก ่โครงการให้บริการทางการแพทย์ โครงการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ และโครงการประกันสุขภาพนักศึกษาใหม่ 

 
 
 
 
 
 

       4. การหา...
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4. การหารายได้จากแหล่งอ่ืนๆ  
4.1  การบริหารทรัพยากรและการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย พบว่า มีรายได้ในภาพรวมเป็น

เงิน 102.75 ล้านบาท ซึ่งมาจาก กลุ่มส านักและหน่วยงานอ่ืน มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 95.67 ล้านบาท  โดยที่มาจาก
ภายใต้การด าเนินงานของ ส านักบริหารทรัพย์สินฯ และส านักงานอธิการบดี มากท่ีสุด 80.90 ล้านบาท เช่น โครงการ
บริหารพ้ืนที่ส่วนกลางภายในมหาวิทยาลัย  โครงการจัดท าของที่ระลึกและเครื่องหมายต่างๆ  โครงการบริหารหอพัก
นักศึกษา ค่าเช่าพ้ืนที่ อาคาร ห้องต่างๆ ดอกเบี้ยรับ โครงการบริหารและด าเนินงานศูนย์สอบต่างๆ รายได้จากการใช้สิทธิ์
ในลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

4.2  การรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ พบว่า มีรายได้ในภาพรวมเป็นเงิน 65.64 ล้านบาท ซึ่ง
มาจาก กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 43.12 ล้านบาท (จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มากที่สุด 
42.29 ล้านบาท ได้แก่ โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม (สบพช.)  โครงการกองทุนเงินบริจาค และกิจกรรมเพ่ือหารายได้อ่ืน เช่น 
กิจกรรมส่งเสริมการวิ่งเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 

สรุปผลการหารายได้อ่ืน จ าแนกกลุ่มสาขา/ส านัก สรุปได้ดังแผนภูมิที่ 6 
 

 
 

 
แผนภูมิที่ 6 ผลการหารายได้อื่น จ าแนกกลุ่มสาขา/ส านัก 

 



๖๕ 
  

 

 
แผนภูมิที่ 7 ผลการหารายได้อื่น จ าแนกแหล่งที่มาของรายได้เทียบแผน 

 

สรุปผลการหารายได้อ่ืนโดยภาพรวม พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความสามารถจัดหารายได้อ่ืน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 350.84 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.45 ของรายได้
รวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัย และมีแหล่งที่มาของรายได้ส่วนนี้มากที่สุดคือ บริการวิชาการ 113.73 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 81.87 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้)รองลงมาคือ การบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 102.75 ล้านบาท (คิดเป็น
ร้อยละ 112.96 ของเป้าหมายที่ก าหนดไว้) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการบริหารงบประมาณและการเงินให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3  ร้อยละการจัดสรรงบประมาณที่สามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 85 
นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ใน

การประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีมติเห็นชอบ และการจัดสรรงบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณในตลอดทั้งปีงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที ่7 ดังนี้ 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 1...   



๖๖ 
  
ตารางท่ี 1  นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 

ล าดับ
ที ่

ประเดน็การจัดสรร ร้อยละ 
ค่าเป้าหมาย 

ร้อยละการจดัสรรงบประมาณ 
ปีงบปะมาณ พ.ศ. 2562 

แผนงบประมาณ
รายจ่าย ณ ไตรมาส

แรก 

แผนงบประมาณรายจ่าย 
หลังจากการโอนเปลี่ยนแปลง

งบประมาณ  
ณ สิ้นไตรมาส 4 

1 ด้านการผลติบณัฑติ   70 63.24 65.91 
1.1 งบบุคลากร ไม่เกิน 50 51.79 51.01 
1.2 งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 11.44 14.90 
1.3 งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง   - - - 
2 ด้านพัฒนาขดีความสามารถด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่า 8 3.63 3.36 
3 ด้านใหบ้รกิารวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 8 13.07 13.95 
4 ด้านสืบสาน เผยแพร่ ฟืน้ฟูและอนรุักษ์ศิลปวัฒนธรรม   0.5 0.64 0.37 
5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจดัการ ไม่เกิน 10 17.27 13.12 
6 ด้านพัฒนาระบบบริหารทรพัยากรมนษุย์   1.5 1.17 2.27 
7 ด้านพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร 
  2 0.99 1.03 

รวม 100.00 100.00 100.00 
ค่าเฉลี่ยร้อยละการจดัสรรงบประมาณของคณะ/วทิยาลัย/ส านกั 60.65 75.77 

 
 

 

ผลการด าเนินงานภาพรวม ร้อยละ 75.77         ร้อยละการค่าบรรลุเป้าหมาย 89.14 
 

 
แผนภูมิที่ 8 ร้อยละการจัดสรรงบประมาณ 

 

จากผลการด าเนินงานข้างต้น พบว่าสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณส่วนใหญ่เป็นด้านการผลิตบัณฑิต และเมื่อการ
จัดสรรงบประมาณเมื่อต้นปีงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณด้านต่างๆ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจาก การ
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงไป เช่น งบประมาณด้านวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ท าให้สัดส่วนการจัดสรรของมหาวิทยาลัย ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้  เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระว่างการด าเนินใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีความพยายามให้การจัดหารายได้จากแหล่งอ่ืน เช่น การแสวงหาทุนวิจัยจาก 

  ภายนอก… 



๖๗ 
  
ภายนอก หรือการจัดบริการวิชาการ เป็นต้น รวมทั้งการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การปรับลดงบประมาณ
ด้านงบบุคลากรด้วยการชะลอการรับบุคลากรใหม่ จากอัตราที่เกษียณอายุราชการ หรืออัตราที่ลาออก โอนย้าย หากเป็น
คณะที่มีจ านวนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน และการเพ่ิมงบประมาณเพ่ือการพัฒนา
นักศึกษาให้มากขึ้น ประกอบกับการลงทุนด้านพัฒนาโครงการพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ เพ่ิมขึ้น จึงท าให้ร้อยละ
การจัดสรรงบประมาณ ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สิ้นไตรมาส 4 เท่ากับ ร้อยละ 75.77 
เพ่ิมขึ้นจาก การจัดสรรงบประมาณในการจัดท าแผนฯ ในช่วงต้นปีงบประมาณ (ร้อยละ 60.65)  

 

ตัวช้ีวัดที่ 4 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 100 
 

  

 ผลการด าเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 95.87       ร้อยละการค่าบรรลุเป้าหมาย 95.87 
 

รายละเอียดจ าแนกหน่วยงานตามแผนภูมิที ่8 (ข้อมูลจากกองแผนงาน) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 9 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน 
 

ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของคณะ/วิทยาลัยส่วนใหญ่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีเพียง 3 คณะ/
ส านัก เท่านั้น ที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินของคณะ/วิทยาลัยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด (เป้าหมายการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 4 ร้อยละ 100) โดยผลการเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด เนื่องจากผู้รับจ้างไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างตามแผนที่ก าหนด และส าหรับรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณต้องได้รับความ
เห็นชอบแบบรูปรายการและวงเงินงบประมาณจากส านักงบประมาณก่อนจึงจะสามารถลงนามในสัญญาได้ ส่งผลให้การ
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
 

ตัวช้ีวัดที่ 5 ร้อยละโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 100 

  ผลการด าเนินงานภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 65.21 ตามสูตรการค านวณ A    ร้อยละการค่าบรรลุเป้าหมาย 65.21 

                               และคิดเป็นร้อยละ 67.05 ตามสูตรการค านวณ B    ร้อยละการค่าบรรลุเป้าหมาย 6๗.05 
 

         รายละเอียด… 



๖๘ 
  
รายละเอียดจ าแนกหน่วยงานตามแผนภูมิที่ ๑๐ (ข้อมูลจากกองแผนงานในระบบ UBUFMIS)  
 

 
แผนภูมิที่ 10 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 

 
หลักเกณฑ์การประเมิน  
 
A   =    

 
 
B   =    

 
 
ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบว่า  มหาวิทยาลัยมีการเบิก

จ่ายเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดตาม สูตรการค านวณ A ร้อยละ 65.21 และสูตรการค านวณ B ร้อยละ 67.05 ซึ่ง
เมื่อพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีโครงการหลัก ทั้งหมด 613 โครงการ 
และมีผลการด าเนินงานและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อย จ านวน 448 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.08 และอยู่ระหว่างการ
ด าเนินงานและยกเลิกโครงการ จ านวน 165 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26.92 ซึ่งเป็นผลมาจาก 

1) โครงการที่อยู่ในระหว่างด าเนินงาน เช่น โครงการปรับปรุงหรืองานก่อสร้างต่างๆ หรือ โครงการวิจัยที่มีระยะเวลา
การด าเนินงานต่อเนื่องไปยังอีกปีงบประมาณหนึ่ง 

2) โครงการที่ยกเลิก ได้แก่ โครงการที่ค านึงถึงความคุ้มค่าและความประหยัดงบประมาณเป็นหลัก เช่น บางโครงการที่
อยู่ในแผนปฏิบัติการ มีการเปลี่ยนวิธีการด าเนินงานโดยไม่ใช้จ่ายงบประมาณท่ีตั้งงบประมาณไว้ เป็นต้น และ โครงการที่
รองรับการใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ หรือการเปิดหลักสูตร Non Degree เนื่องจาก ไม่สามารถจัดท าหลักสูตรให้แล้ว
เสร็จตามแผนที่ก าหนด หรือมีผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรมไม่เพียงพอกับจุดคุ้มทุนที่ประมาณการไว้ รวมทั้ง โครงการวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอก ที่อาจอยู่ในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการ และยังไม่ได้รับสนับสนุนในรอบปีงบประมาณนี้   

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3...   

(จ านวนเงินรายได้เบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562) x 100 
(ประมาณการเงินรายได้ในการตั้งแผนรายจ่ายในระบบ UBUFMIS) 

(จ านวนเงินรายได้เบิกจ่ายในระบบ UBUFMIS ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562) x 100 
(จ านวนเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา+เงินรายได้สะสมขอตัง้แผนรายจ่ายเพิ่ม+เงินรายได้จากแหล่งอื่นรับจริง     

ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562) 



๖๙ 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย  
 

ตัวช้ีวัดที่ 6 จ านวนค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานที่ลดลงเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา ลดลง 5,500,000 บาท  

ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ) ที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา (ข้อมูลจากกองคลัง   ณ 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562)  

 
ผลการด าเนินงานภาพรวม  เพิ่มขึ้น 4.16 ล้านบาท           ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

 
แผนภูมิที่ 11  ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน พ.ศ.2561-2562 

 

 

แผนภูมิที่ 12  ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่ม-ลด จาก ปี 2561 (หน่วย: ล้านบาท) 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับช่วงเวลาในการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาเป็นเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ (จากเดิมในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑) ซึ่งบางคณะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งในด้านค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ  
 
 

กิจกรรม... 

หน่วย: ล้านบาท 



๗๐ 
  
กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของอาจารย์และบุคลากร เป็นต้น ส่งผลท าให้ภาพรวมของมหาวิทยาลัย มีการใช้จ่ายงบ
ด าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ณ ไตรมาสเดียวกัน เป็นจ านวนเงิน 4.16 ล้านบาท  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการปรับช่วงเวลาในการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาเป็นเดือน
มิถุนายน ๒๕๖๒ (จากเดิมในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เปิดภาคการศึกษาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑) ซึ่งบางคณะต้องมีค่าใช้จ่าย
ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งในด้านค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าวัสดุการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่างๆ 
กิจกรรมนักศึกษา และกิจกรรมของอาจารย์และบุคลากร เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แต่ละคณะ/ส านัก/วิทยาลัย ท าให้ภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย มีการใช้จ่ายงบด าเนินงานลดลงจากปีก่อน เป็นจ านวนเงิน 4.44 ล้านบาท ซึ่งบรรลุเป้าหมาย                              
ร้อยละ 80.72   

โดยคณะศิลปศาสตร์ฯ เป็นคณะที่มีค่าใช้จ่ายของงบด าเนินงานลดลงมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ               
ที่ผ่านมา เป็นผลมาจากในขั้นตอนการประมาณการรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562                 
คณะศิลปศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่ให้บริการการสอนกับคณะวิชาอ่ืนในรายวิชาศึกษาทั่วไป เมื่อคณะวิชาต่างๆ ประมาณการ
การรับนักศึกษาใหม่ตามข้อมูลสถิติย้อนหลัง 3 ปี แล้วมีจ านวนที่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา จะส่งผลให้มีประมาณ
การรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีลดลง จึงน ามาตั้งเป็นประมาณการรายจ่ายได้ลดลง 

ส าหรับคณะที่มีค่าใช้จ่ายของงบด าเนินงานเพ่ิมขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา คือ วิทยาลัย 
แพทยศาสตร์ฯ ซึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการโรงพยาบาลฯ  
 

ตัวช้ีวัดที่ 7   ร้อยละค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ลดลงร้อยละ 5  
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร  ประกอบด้วย เงินเดือน ค่าจ้างประจ า ค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายอ่ืนตามนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
(ยกเว้นบ าเหน็จ บ านาญ)  
หมายเหตุ: 1) ข้อมูลด้านเงินเดือน ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว เป็นข้อมูลจ่ายจริงจาก  กองแผนงาน และ  

    2) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ เกี่ยวกับบุคลากร เป็นข้อมูลรวบรวมจาก กองคลัง 
 

ผลการด าเนินงานภาพรวม  เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76          ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 

แผนภูมิที่ 13  ค่าใช้จ่ายงบบุคลากร พ.ศ. 2561 – 2562 
 
 
 

                 ร้อยละ... 



๗๑ 
  

 
แผนภูมิที่ 14  ร้อยละการเพิ่ม-ลดของค่าใช้จ่ายงบบุคลากรจากปีท่ีผ่านมา 

 
จากแผนภูมิที่ 13 - 14 ข้างต้น ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.76 (ซึ่งไม่บรรลุค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้) โดยหน่วยงานส่วนใหญ่จะมีผลการเบิกจ่ายงบบุคลากรที่
ลดลง โดยมีหน่วยงานเพียงสองหน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายงบบุคลากรเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมาจ านวน
มาก คือ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ และคณะศิลปศาสตร์ 

 โดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องบรรจุบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพ่ือส าหรับ
การเตรียมความพร้อมในการเปิดบริการโรงพยาบาลฯ อย่างเต็มรูปแบบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึงมีค่าใช้จ่ายงบ
บุคลากรเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 32.91 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณที่ผ่านมา ส าหรับคณะศิลปศาสตร์มีความจ าเป็นต้องบรรจุ
บุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาด้านภาษต่างประเทศ เช่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เป็นต้น เพ่ือให้มี จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จึงมี
ค่าใช้จ่ายงบบุคลากรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 7.76 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ประกอบกับนโยบายการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้สูงขึ้นด้วย  

แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ทุกคณะ/ส านัก มีความพยายามในการลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรด้วยการชะลอการ
รับบุคลากรใหม่ จากอัตราที่เกษียณอายุราชการ หรืออัตราที่ลาออก โอนย้าย หากเป็นคณะที่มีจ านวนจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

 
ตัวช้ีวัดที่ 8  ร้อยละหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา ลดลงร้อยละ 2  
ผลการด าเนินงาน พบว่า โดยภาพรวม มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น จ านวน 2.07 ล้านหน่วยไฟฟ้า หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 22.10 

 

ผลการด าเนินงานในภาพรวม เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.10 จากปีทีผ่่านมา         ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 
  

 
 

แผนภูมิที่ 15  จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าเม่ือเทียบ พ.ศ.2561-2562 
 

 
 

แผนภูมิที่ 16  ร้อยละการเพิ่ม-ลดของจ านวนหน่วยไฟฟ้า  
 

จากผลการด าเนินงาน พบว่า โดยภาพรวม มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น จ านวน 2.07 ล้านหน่วยไฟฟ้า หรือเพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 22.10 จากปีที่ผ่านมา ถึงแม้ทุกคณะ/ส านัก หน่วยงานต่างๆ จะมีความพยายามในการประหยัดพลังงานก็ตาม ทั้งนี้เมื่อ
พิจารณารายหน่วยงาน พบว่า ส่วนใหญ่มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีการปรับช่วงเวลา
ในการเปิดภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๒ มาเป็นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ (จากเดิมในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ที่เปิดภาค
การศึกษาในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑) ประกอบกับการจัดกิจกรรมการด าเนินงานเพ่ือหารรายได้จากแหล่งอ่ืนเพ่ิมมากขึ้น จึง
ส่งผลให้มีการใช้จ่ายงบด าเนินงานและค่ากระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น โดยหน่วยงานที่มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมมากที่สุด คือ วิทยาลัยแพทย์
ศาสตร์ฯ มีการใช้ไฟฟ้ามากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 0.67 ล้านหน่วยไฟฟ้า ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดให้บริการของโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (เฉพาะการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เท่ากับ 0.89 ล้านหน่วยไฟฟ้า) 
รองลงมาคือ ส านักงานอธิการบดี มีการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นกว่า 0.49 ล้านหน่วยไฟฟ้า เป็นผลมาจากจ านวนอาคารที่อยู่ในความ
รับผิดชอบจ านวนมาก และการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นสวัสดิการแก่นักศึกษาและบุคลากร  

   

       แผนภูมิที่ 17… 



๗๓ 
  

 
 

แผนภูมิที่ 17  การเปรียบเทียบอัตราการเพิ่มของการหารายได้ และอัตราการเพิ่มรายจ่ายของด าเนินงานและค่าไฟฟ้า  
 

จากแผนภูมิที่ 17 การเปรียบเทียบอัตราการเพ่ิมของการหารายได้จากแหล่งอ่ืน และอัตราการเพ่ิมรายจ่ายของ
ด าเนินงานและค่าไฟฟ้า พบว่า อัตราการเพ่ิมของรายได้จากแหล่งอ่ืน และอัตราการเพ่ิมรายจ่ายของด าเนินงานและค่าไฟฟ้า
จะมีความสัมพันธ์ที่แปรผันตามกัน และเมื่อเปรียบเทียบการเพ่ิมขึ้นของรายได้จากแหล่งอ่ืนพบว่า ในปีงบประมาณ                         
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีรายได้จากแหล่งอ่ืนทั้งสิ้น 350.84 ล้านบาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจ านวน
เงิน 33.63 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่ากระแสไฟฟ้าโดยภาพรวมเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน เพียง 13.054 
ล้านบาท แสดงให้เห็นถึง ประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามนโยบายของการหารายได้จากแหล่งอ่ืน และความคุ้มค่าต่อ
การด าเนินงานเพ่ือ “ความมีเสถียรภาพทางการเงิน บริหารจัดการเงินและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ”                                         
ของมหาวิทยาลัย 

 

ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการด าเนินงาน 

1. การก าหนดสัดส่วนของรายได้จากแหล่งอ่ืนต่อรายได้รวมทั้งหมด อาจเป็นข้อจ ากัดบางคณะที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ตามสัดส่วนที่ก าหนดได้ ด้วยภารกิจด้านการเรียนการสอนที่เกินภาระงานตามมาตรฐานค่อนข้างมาก เช่น 
คณะที่มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ที่เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะเห็นได้จากคณะวิชาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือส านัก/หน่วยงาน ที่ไม่ได้มีบริบทในการจัดหารายได้ เป็นต้น เห็นควรพิจารณา
ก าหนดสัดส่วนระดับคณะ/ส านัก ให้เหมาะสมตามบริบทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  

2. การก าหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ 1 และ 2 ซึ่งเป็นการคิดอัตราส่วนของรายได้จากเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษา และรายได้จากแหล่งอ่ืน ซึ่งมีผลต่อการประเมินทั้งสองตัวชี้วัดมีความสัมพันธ์กัน คือ หากตัวชี้วัดใดมีผลการ
ด าเนินงานสูงกว่าเป้าหมายแล้ว ตัวชี้วัดอีกตัวหนึ่งจะมีผลการด าเนินงานที่ต่ ากว่าเป้าหมาย ท าให้การบรรลุเป้าหมายใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์เพียงร้อยละ 50 จึงเห็นควรพิจารณาก าหนดวิธีการประเมินตัวชี้วัดที่ไม่มี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน  

3. นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ควรพิจารณาทบทวนนโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย                   
ให้เป็นไปตามคุณลักษณะและบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยก าหนดสัดส่วนการจัดสรรที่เหมาะสมกับกลุ่มสาขา หรือ
ลักษณะหน่วยงาน  

4. ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละโครงการที่ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 100 
เห็นควรให้คณะ/หน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงานที่ก าหนด และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน เห็นควรให้              

                       คณะ/หน่วยงาน… 



๗๔ 
  
คณะ/หน่วยงานบันทึกแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่
กองแผนงานก าหนด และบันทึกข้อมูลระยะเวลาการด าเนินโครงการตามที่คาดว่าจะด าเนินการจริง รวมทั้งก าหนด                       
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของโครงการที่สามารถประเมินความส าเร็จของโครงการได้  

5. จากผลการด าเนินงานการหารายได้จากแหล่งอ่ืน กรณีหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบใหม่                    
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีเพียงคณะเภสัชศาสตร์เพียงคณะเดียวที่มีรายได้จากแหล่งดังกล่าว จึงเห็นควรพิจารณา
ให้มีการกระตุ้นให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย มีการเพ่ิมรายวิชา หรือหลักสูตรระยะสั้น ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพ่ือการ
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน รวมทั้งการจัดโครงการบริการวิชาการในรูปแบบการฝึกอบรมระยะสั้น ในหัวข้อที่เป็นที่
น่าสนใจสอดรับกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรมในปัจจุบัน 

6. การมอบหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย เห็นควรพิจารณาให้มีการมอบหมาย
และถ่ายทอดตัวชี้ วัดพร้อมค่าเป้าหมายในการหารายได้จากแหล่ ง อ่ืน ลงสู่ ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก                      
ตามบริบทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน  

 

ทั้งนี้ ข้อเสนอแนะและแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น กองแผนงาน จักได้ประสานงาน                           
การด าเนินงานกับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ในปีงบประมาณต่อไป 

 

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2560  - 2564 ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
1. มอบกองแผนงาน ศึกษา วิเคราะห์การก าหนดค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินส าหรับการ

ด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป เป็นไปตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามที่มหาวิทยาลัยได้รับ
จัดสรรและตามที่ประมาณการรายรับไว้หรือไม่อย่างไร ประกอบพิจารณาความเป็นไปได้ในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุ
ค่าเป้าหมายดังกล่าว หากพบว่ามีความเสี่ยงที่จะส่งผลให้การด าเนินการไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้  แล้วจึง
ก าหนดวิธีการด าเนินงานให้การด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมายต่อไป 

2. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัดค่าเป้าหมายในการการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าลงสู่ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือให้ผู้บริหารคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ร่วมรับผิดชอบการด าเนินงานดังกล่าว และ
ทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงาน เช่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการติดตั้งอุปกรณ์โซล่าเซลล์ การประหยัด
พลังงานเชื้อเพลิงโดยการติดตั้งและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพ่ือใช้ก๊าชแทนน้ ามันเชื้อเพลิง เป็นต้น  
 

  มติที่ประชุม   เห็นชอบ รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2560 - 2564 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 และ                         
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

๔.๒.๑ ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๒ ปี  

         ระยะเวลา… 



๗๕ 
  
ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ การก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณาผลการด าเนินงานและแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพ นั้น 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะสิ้นสุดวาระการด ารง
ต าแหน่ง ในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคล้องตามแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอเสนออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียด องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง และค่าตอบแทน
ส าหรับประธานคณะกรรมการ ดังนี้  

 องค์ประกอบ 
๑. อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ปรึกษา 
๒. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ ประธานกรรมการ 

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

                       ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๙. รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ 

                       ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
๑๐.  นางสาวอารีรัตน์  วงศ์สุวรรณ ผู้ช่วยเลขานุการ              

 อ านาจหน้าที่ 
๑. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ โดยให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์การ 

พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๒. พิจารณากลั่นกรองงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 
๓. ควบคุม ก ากับ ติดตาม การใช้งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศของ         

มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 
๔. ก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
๕. พิจารณาผลการด าเนินงาน และแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ให้มี   

ประสิทธิภาพ 
๖. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
           ระยะเวลา... 



๗๖ 
  

 ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ค่าตอบแทน ส าหรับประธานคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                   

ว่าด้วย เบี้ยประชุม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยเทียบเคียงจากอัตราเบี้ยประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต าแหน่งประธานกรรมการ โดยก าหนดค่าตอบแทนในอัตรา ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง  
 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และให้ความเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการ 
 

   มติที่ประชุม   อนุ มัติแต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และเห็นชอบการก าหนดอัตราค่าตอบแทนส าหรับต าแหน่งประธานคณะกรรมการใน
อัตรา ๒,๐๐๐ บาท/ครั้ง 
   

    ๔.๒.๒  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
      ๒๕๖๑ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  (ขออนุมัติครั้งที่ ๗)   

        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยส านักงานบริหาร
บัณฑิตศึกษา และงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
จากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว นั้น ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ขออนุมัติ
ครั้งที่ ๗) จ าแนกตามระดับและสังกัดดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๖ คน  ดังนี้ 
  ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ จ านวน ๒ คน 
    ๑.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
   (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

          -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๒ คน 
 

 ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๔ คน 
  ๑.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
  (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

          -  สาขาวิชา  ฟิสิกส์ จ านวน ๑ คน 
    ๑.๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน  ๒  คน 
         (๑) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

         -  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๒ คน 
 

          ๑.๒.๓ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
           (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

           -  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ชีวภาพ จ านวน ๑ คน 
 

    ๒. ระดับ... 



๗๗ 
  
 ๒. ระดับปริญญาเอก จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
   ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๑ คน 
         ๒.๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์จ านวน  ๑  คน 
          (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

          -  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท                  
จ านวน ๖ คน และระดับปริญญาเอกจ านวน ๑ คน  รวมทั้งหมดจ านวน ๗ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๗) 
 

 มติที่ประชุม อนุมัติ 
  

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
         ๔.๓.๑  การขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 
                                เพื่อการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  สังกัดคณะบริหารศาสตร์  
       รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา คณะบริหารศาสตร์    
ขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘  
ซึ่งมติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๑๐ - ๑๑ 
มกราคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้ปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีรายละเอียดการขออนุมัติปิดหลักสูตร ดังนี้ 
    หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ เปิดการเรียนการสอนครั้งแรก 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบหลักสูตรครั้งแรก เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกใน
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน ๒ ครั้ง ในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาไปแล้ว ๑๒ รุ่น จ านวน ๘๖๒ คน คงเหลือนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จ
การศึกษาจ านวน ๔๘ คน โดยมีข้อมูลนักศึกษา ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา จ านวนรับ
ตามแผน 

(คน) 

จ านวน
นักศึกษาที่ขึ้น
ทะเบียน (คน) 

จ านวนนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา 

จ านวน
นักศึกษาพ้น

สภาพ 

จ านวน
นักศึกษา

คงเหลือ (คน) 
๒๕๕๖ ๑๒๕ ๑๔๐ ๘๗ ๕๒ ๑ 
๒๕๕๗ ๑๒๕ ๑๐๒ ๕๖ ๔๕ ๑ 
๒๕๕๘ ๑๓๐ ๑๔๐ ๘๕ ๔๘ ๗ 
๒๕๕๙ ๑๓๐ ๘๖ ๔๖ ๒๕ ๑๕ 
๒๕๖๐ ๑๓๐ ๒๘ - ๔ ๒๔ 
รวม ๖๔๐ ๔๙๖ ๒๗๔ ๑๗๔ ๔๘ 

 

 ปัจจุบัน ได้ชะลอการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา เนื่องจาก
ประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มจ านวนนักศึกษาลดลง         
การเสนอขอปิดหลักสูตรเนื่องจากตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดท าหลักสูตรและการบริหาร 
               หลักสูตร… 



๗๘ 
  
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่ ๕ การปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชา ข้อ ๑๖ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการปิดหลักสูตรหรือ
สาขาวิชา ดังนี้   
  (๑) หลักสูตรหรือสาขาวิชามีจ านวนรับเข้าศึกษาต่ ากว่าแผนการรับอย่างต่อเนื่องติดต่อกันสามปีการศึกษา
ขึ้นไป และหรือไม่ได้เปิดสอนติดต่อกันสามปีขึ้นไป 

 ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวจะน าไปพิจารณารวมเป็นสาขาวิชาเอกของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔  

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การจัดท าหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๒ หมวดที่ ๕ การปิดหลักสูตรหรือสาขาวิชา คณะบริหารศาสตร์ 
จึงขออนุมัติปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เนื่องจากได้ชะลอการรับสมัครนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นมา และประสบปัญหา
จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีแนวโน้มจ านวนนักศึกษาลดลง โดยมีผลตั้งแต่
ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป  

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติการปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ สังกัดคณะบริหารศาสตร์          
 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

    ๔.๓.๒  การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ 
    หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓  สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม 
     ศาสตร์ 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เสนอขอปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ การปรับปรุงครั้งนี้เป็นการปรับปรุงตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ . ๒๕๕๘ หลักสูตร เปิดการเรียนการสอนครั้งแรกตามมติสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ และส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกอ. เดิม) รับทราบหลักสูตรเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ปรับปรุงหลักสูตรมาแล้ว  ๒ ครั้ง ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐  มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้วจ านวน ๑๖ รุ่น มีจ านวนนักศึกษาใน
หลักสูตร รวมทั้งหมด ๕๗๙ คน และมีบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรแล้ว ๑๒ รุ่น จ านวน ๓๙๑ คน 
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓              
เป็นหลักสูตรปริญญาตรี  ๔ ปี : ปริญญาตรีปฏิบัติการ พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                        
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีจุดเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ
วิชาชีพและการเป็นผู้ประกอบการด้านการออกแบบ สร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์และนวัตกรรมการ
ออกแบบ บนรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมพ้ืนถิ่นลุ่มน้ าโขง การออกแบบเพ่ือยกระดับวิถีชีวิตชุมชน ปลูกฝังกระบวนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เริ่มใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ เป็นต้นไป เป็นหลักสูตรเต็มเวลา ปริญญาตรี ๔ ปี ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  ๘ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 
๖ ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าเร็จการศึกษาได้ 
                  ไม่ก่อน… 



๗๙ 
  
ไม่ก่อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๒๗ หน่วยกิต โดยแบ่งเป็น หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๙๑ หน่วยกิต (กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน ๔๖ 
หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน ๑๕ หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก ไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต และกลุ่มศิลปนิพนธ์ 
จ านวน ๒๑ หน่วยกิต) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษได้ดี  ระบบการ
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนวัน-เวลาราชการและหรือนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวนรับนักศึกษา ๖๕ คน/ปี 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษา จ านวน ๕๑,๔๒๙ บาทต่อคนต่อปี เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา
แบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ ๓๒,๐๐๐ บาทต่อคน คิดเป็น ๖๔,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิตรงและสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวน ๕ คน มีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทางภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านภาษา คือ อาจารย์กันตพัฒน์ ตรินันท์ สังกัดคณะศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา -                   
จึงวิมุติพันธ์ สังกัดคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

การขอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปประยุกต์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ผ่านการเห็นชอบจากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ 
และผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการ
ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว 

 

จึงเสนอทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรม  ศาสตร 
บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนวัตศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือจะได้น าเสนอส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ต่อไป 

 

มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
     ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการ 
         เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้วางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2562  เป็นต้นมานั้น พบปัญหา 
อุปสรรค ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ “ค่าตอบแทน” ตามบัญชีหมายเลข 1 ในล าดับที่ 19 และบัญชีหมายเลข 2 
ล าดับที่ 3 อัตราค่าตอบแทนหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างและค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  อันเนื่องจากผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างและหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็น “บุคลากร” สังกัด ส านักบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ในการออกแบบ จัดท าแบบ เขียนแบบ พิจารณาแบบ               
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง หรือคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างต่างๆ ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่เป็น
ภาระงานประจ าของต าแหน่ง และเป็นไปตามพันธกิจหลักของส านักงานบริหารกายภาพ ฯ อยู่แล้ว  จึงก าหนดสิทธิให้
เบิกจ่ายได้จ านวนสองโครงการต่อวัน เฉพาะวันหยุดราชการเท่านั้น    
 

                   ทั้งนี.้.. 



๘๐ 
  

ทั้งนี้  เนื่องจากระเบียบฯ  ก าหนดไว้เพียงว่า ผู้ได้รับการแต่งตั้งที่เป็นบุคลากรสังกัด  ส านักงานบริหาร 
กายภาพและสิ่งแวดล้อมให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนได้ครึ่งหนึ่งโดยมิได้ก าหนดไว้ ว่าให้เบิกจ่ายได้เฉพาะวันหยุดราชการ
เท่านั้น  จึงเป็นการเบิกจ่ายที่อาจจะไม่ประหยัด เหมาะสม อันจะส่งผลต่องบประมาณรายจ่ายของมหาวิทยาลัยใน
ระหว่างปีงบประมาณ และระยะยาว  จากเหตุผลดังกล่าว   จึงมีความจ าเป็นจะต้องปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)              
โดยเพ่ิมข้อความใน ข้อ 7 วรรคสอง “ความว่า” ห้ามมิให้จ่ายค่าตอบแทนให้บุคคลตามวรรคตามวรรคหนึ่งที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างในล าดับที่ 19 ตามบัญชีหมายเลข 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลาราชการตามปกติ 
เว้นแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการให้ได้รับค่าตอบแทนตามอัตราค่าตอบแทนตามบัญชีหมายเลข 2 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- แก้ไข (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ค่าตอบแทนการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ

จัดจ้างและบริหารพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... วรรคสุดท้าย ดังนี้ 
“บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าผู้ควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างตามวรรค

หนึ่ง ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลาราชการไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทน เว้นแต่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันหยุดราชการให้
ได้รับค่าตอบแทนตามบัญชีหมายเลข ๒” 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบ และมอบกองคลังด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
 

     ๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย 
   โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ 
   ดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) 

                            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะเป็นองค์กรหลักด้านการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 
ได้ริเริ่ม “โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับ  ของมหาวิทยาลัย” ขึ้นเพ่ือเป็น
กลไกสนับสนุนการพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้มีความสามารถพิเศษ  ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือพัฒนาเป็นฐานนักวิจัยซึ่งเป็นก าลังส าคัญในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้าง
นวัตกรรมในภาคการผลิตและบริการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิผลของประเทศต่อไปในอนาคต  
โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ได้มีมติให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานโครงการ
สนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของมหาวิทยาลัย  ในระยะ แรก 5 ปี เริ่มต้นใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตั้งอยู่ต่างภูมิภาคกัน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยน าร่อง โดยมีโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย โรงเรียนดรุณสิกขาลัย และโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ซึ่งอยู่ใน
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยดังกล่าวตามล าดับ ทั้งนี้โรงเรียนทั้ง 4 แห่ง  ในโครงการ วมว. ได้ใช้หลักสูตรของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์สมบูรณ์แบบของประเทศไทยเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  

 และจัดท ากิจกรรม… 



๘๑ 
  
และจัดท ากิจกรรมพัฒนาความสามารถของนักเรียน โดยมีอิสระในการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับศักยภาพและทรัพยากร รวมทั้งความโดดเด่นทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
           ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์เพ่ิมอีก 1 แห่ง คือโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ได้มีการจัดตั้งห้องเรียนเพ่ิมอีก 2 แห่ง คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ศึกษาศาสตร์) โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
           โครงการ วมว. ในระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 - 2565 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
คณะกรรมการบริหารโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับของมหาวิทยาลัย 
(โครงการ วมว.) มีมติเห็นชอบให้จัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เพ่ิมอีก 8 แห่ง คือ 

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
2. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฝ่ายมัธยม) โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 
3. โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ าเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยบูรพา 
4. โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
๕. โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 6. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 7. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยพะเยา 
 ๘. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย โดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยศิลปากร 

โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนทั้ง 14 
แห่ง ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ในการด าเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดย
ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 ซึ่งเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เพ่ือร่วมมือ
ด าเนินงานบ่มเพาะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย
ใช้ศักยภาพบุคลากรผู้สอนและโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ  ของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพ่ือพัฒนาเป็นฐานก าลังคนด้านวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสูงในอนาคต เป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี - โรงเรียนลือค าหาญวารินช าราบ เข้าร่วมโครงการ วมว. ระยะที่ 2 ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียน
ลือค าหาญวารินช าราบ ในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการให้กับครู และส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีความสามารถที่
จะก้าวไปสู่นักวิทยาศาสตร์ และเป็นนักวิจัยมาเป็นล าดับ ด้านการพัฒนาครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ร่วม
ศึกษาดูงานการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในต่างประเทศ ให้ครูเข้าร่วมสังเกตการณ์และร่วมเป็นวิทยากร
ในโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ด้านการพัฒนานักเรียน โดยให้โรงเรียนคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการค่าย 1 การจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนเพ่ือเพ่ิมพัฒนาทักษะการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ การพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดเน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียน ให้มีทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพให้เป็นผู้มีความพร้อมส่งต่อไปสู่การเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา พัฒนาไปเป็นนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพของประเทศชาติในอนาคตต่อไป  

       ในปีการศึกษา... 



๘๒ 
  

ในปีการศึกษา 2563 โครงการ วมว. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการรับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นรุ่นที่ 6 โดยสอบคัดเลือกนักเรียนรอบหนึ่ง จากจ านวนผู้สมัครจ านวน 499 คน 
คัดเลือกผ่านรอบที่หนึ่งจ านวน 151 คน  ด าเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ร่วมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และสอบคัดเลือกนักเรียนรอบสอง ด าเนินการโดยกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 25 – 26 มกราคม 
2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ เพ่ือคัดเลือกนักเรียนโครงการ วมว. เหลือจ านวน 30 คน ซึ่งนักเรียนได้มารายงานตัวและ
ท าสัญญาครบ 30 คนแล้ว  

และเพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารโครงการ วมว. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการโครงการ วมว. มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย
ระดับประเทศ การขับเคลื่อนโครงการ วมว. ให้มีเสถียรภาพ สร้างชื่อเสียงและความเชื่อมั่นให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง 
รวมทั้งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการส าหรับการระดมความคิดเห็นโครงการ วมว.           
(SCiUS- Retreat) เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เสนอให้มีการทบทวนรูปแบบการ
สนับสนุนการด าเนินงานโครงการ วมว. ในระยะที่ 3 โดยก าหนดให้มีการตรวจประเมิน / ติดตามการด าเนินงาน
โครงการ วมว. ของคู่ศูนย์ – โรงเรียน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอุดหนุนงบประมาณส าหรับโครงการในแต่
ละคู่ศูนย์ต่อไป  

คณะวิทยาศาสตร์ จึงขอเสนอร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ก าหนดอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับ
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(โครงการ วมว.) เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารและเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 

ทั้งนี้ อัตราค่าใช้จ่ายในร่างประกาศดังกล่าวเป็นรายการที่มีอัตรานอกเหนือหรือแตกต่างจากอัตราที่
ก าหนดในระเบียบกระทรวงการคลัง โดยได้ศึกษาแนวทางการก าหนดอัตราค่าตอบแทน การเบิกจ่ายโครงการ วมว. 
จากประกาศของมหาวิทยาลัยที่ด าเนินการโครงการ วมว. มาแล้ว และได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ดังนี้คือ 

      1. เพ่ิมเอกสารประกอบการพิจารณา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ  

      2. ให้เสนอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณาในอัตราเปรียบเทียบกับสถาบันอ่ืนๆ              
ที่ด าเนินการโครงการ วมว.  

      3. เพ่ิมโครงสร้างการบริหาร ที่มาและหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานของต าแหน่งใน (ข้อ 21 - 23 และ 
27)  

4. เพิ่มเอกสารประกอบการพิจารณา โครงสร้างการบริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะ 
5. เพิ่มเติมหมายเหตุในตารางการแสดงหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่าย  
6. เพิ่มท่ีมาของผู้อ านวยการโครงการ วมว. และภาระหน้าที่  
7. เพิ่มคณะกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้า โครงการ วมว.  

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายส าหรับโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตร
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.)  

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหลักสูตรห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
โรงเรียนโดยการก ากับดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการ วมว.) 
                มติที่ประชุม... 



๘๓ 
  

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

    ๔.๔.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การใช้อาคารเรียนรวม 
        ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  โดยที่เป็นการ
สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์การใช้อาคารเรียนรวมให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันเป็นไปด้วยความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย และสามารถให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ กองบริการการศึกษา      
จึงได้เสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การใช้อาคารเรียนรวม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒  มีมติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ ดังนี้ 
         ๑. มอบกองบริการการศึกษา ออกแนวปฏิบัติขั้นตอนการขอใช้สถานที่ ห้องเรียน และวัสดุอุปกรณ์อาคาร
เรียนรวม โดยแยกอัตราค่าบริการออกเป็นประกาศอีกฉบับ ทั้งนี้การก าหนดอัตราค่าบริการนั้นมอบส านักงานบริหาร
กายภาพและสิ่งแวดล้อมด าเนินการ 
          ๒. มอบส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประสานคณะ/ส านัก/หน่วยงาน เพ่ือก าหนดอัตรา
ค่าบริการ และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
          ต่อมากองบริการการศึกษา ได้ประสานกับส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมแล้ว โดยได้ค านวณ
จากค่าเสื่อมสภาพของครุภัณฑ์ประจ าห้องเรียนแต่ละห้องรวมกับค่าไฟฟ้าต่อชั่วโมง จึงเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เรื่อง การใช้อาคารเรียนรวม  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                               
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ก่อนเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนาม ต่อไป  
     บัดนี้ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการตรวจสอบจากส านักงานกฎหมายและนิติการ 
เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ จึงขอรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ก่อนเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณา             
ลงนามต่อไป  
 

            จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การใช้อาคารเรียนรวม  ก่อนเสนอต่ออธิการบดีเพ่ือพิจารณาลงนามต่อไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
      ๕.๑  การจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ 

  อิเล็กทรอนิกส์ 
     รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ   น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ในวันที่  ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น อาจไม่ครอบคลุมถึงการประชุมของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงเห็นควรให้มีการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยก าหนดให้การประชุมของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ คณะท างานที่แต่งตั้งตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัย หรือ
มหาวิทยาลัย ให้น าพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาใช้โดยอนุโลม ทั้งนี้ ในบท
เฉพาะกาล ก าหนดให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะท างานต่างๆ ที่ได้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปก่อน  
หน้านี้ให้มีผลบังคับใช้โดยอนุโลม โดยก าหนดให้ข้อบังคับฯ ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันทีพ่ระราชก าหนดฯ มีผลใช้บังคับ   
 

จึงเสนอ... 
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จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ให้ความเห็นชอบจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และมอบส านักงานกฎหมายและนิติการ จัดท า (ร่าง) ข้อบังคับฯ
ดังกล่าว  และน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

  ๖.๑  รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง 
        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

      ประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒2 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือท าหน้าที่สรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาล
ศาสตร์ นั้น 

บัดนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 เสร็จสิ้นแล้วจึงขอรายงานผลการ
ด าเนินการต่อสภามหาวิทยาลัยตามล าดับ ดังนี้ 

- วันที่ 25  มีนาคม  ๒๕๖3 : ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๑ เพ่ือพิจารณาก าหนดขั้นตอนและ
วิธีด าเนินการสรรหา ประกาศคุณสมบัติ รายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อ ก าหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการเสนอชื่อผู้สมควร
ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

- วันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖3 : ฝ่ายเลขานุการส่งแบบแสดงข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยเกื้อหนุนความเข้มแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของคณะพยาบาลศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖3 – พ.ศ. ๒๕๖6) ให้บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย และเปิดช่องทางให้แสดงความคิดเห็นผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ได้ภายในวันที่ 2 เมษายน  2563   

- วันที่ 30 มีนาคม  ๒๕๖3 : ฝ่ายเลขานุการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และระยะเวลาใน
การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านทางเว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์  facebook ของคณะพยาบาลศาสตร์  
และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ 

- วันที่ 2 เมษายน  ๒๕๖3 : ฝ่ายเลขานุการรวบรวมและประมวลความคิดเห็นที่ได้จากบุคลากร           
คณะพยาบาลศาสตร์ กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

-  วันที่  7  เมษายน ๒๕๖3  :  ฝ่ายเลขานุการส่ งประมวลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผล 
การด าเนินงานที่ผ่านมา ปัจจัยเกื้อหนุนความเข้มแข็ง และโอกาสในการพัฒนาของคณะพยาบาลศาสตร์ ในระยะ ๔ ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๖3 – พ.ศ. ๒๕๖6)  ให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อ (บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ และกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย) 

- วันที่  9  เมษายน  ๒๕๖3 :  ฝ่ าย เลขานุการส่ ง ใบ เสนอชื่ อทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิกส์   
(e-mail) ไปยังผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อ ได้แก่บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์และกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ที่มิใช่กรรมการ
สรรหา เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมี
มาตรการเกี่ยวกับการปิดสถานที่ท าการชั่วคราวและให้ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง (Work from Home) เพ่ือลดการระบาด
และชะลอการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัส  คณะกรรมการสรรหาฯ จึงก าหนดให้ส่งใบเสนอชื่อและเสนอชื่อทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการดังกล่าวข้างต้น 
 
 

         - วันที่ 13 - 16 เมษายน  ๒๕๖3... 
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- วันที่ 13 - 16 เมษายน ๒๕๖3 : ผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อส่งใบเสนอชื่อทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชริดา ปุกหุต) โดยผู้มีสิทธิเสนอชื่อต้องใช้ 
e-mail มหาวิทยาลัย (@ubu.ac.th) ในการจัดส่งใบเสนอชื่อ และให้กรอกข้อมูลลงในใบเสนอชื่อที่ฝ่ายเลขานุการส่งให้
เท่านั้น  หากไม่ด าเนินการดังกล่าวข้างต้นคณะกรรมการสรรหาฯ จะไม่น ามาพิจารณา 

- วันที ่17 เมษายน ๒๕๖3 : ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๒ (ลับ) เพื่อเปิดกล่องใบเสนอชื่อ         
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  

ก่อนการเปิดรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อ  คณะกรรมการสรรหาฯ  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพ่ือทาบทาม โดยในเบื้องต้นได้ใช้เกณฑ์ “การเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในคณะ” โดยเห็นชอบ
ให้พิจารณาจากจ านวนผู้เสนอชื่อ จ านวน 22 คน  และได้เห็นชอบร่วมกันใช้เกณฑ์การยอมรับจากบุคลากรในคณะต้อง
ได้รับการยอมรับมากกว่า 5 % ของจ านวนผู้เสนอชื่อทั้งหมด 

ผลการนับใบเสนอชื่อพบว่ามีผู้ ได้รับการเสนอชื่อจ านวน 3 ราย ที่ ได้รับการเสนอชื่อมากกว่า  
ร้อยละ 5 ของจ านวนใบเสนอชื่อทั้งหมด เรียงตามล าดับตัวอักษร ได้แก่ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัด/ที่ท างาน 
1 นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน   ธานี     คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

  จึงมีมติให้ทาบทามและให้ตอบกลับภายในวันศุกร์ที่  8  พฤษภาคม ๒๕๖3   
 

- วันที่ 8 พฤษภาคม  ๒๕๖3 : ครบก าหนดการตอบรับหรือปฏิเสธการทาบทาม ผลปรากฏว่าผู้ได้รับ
การเสนอชื่อตอบรับการทาบทามและปฏิเสธการทาบทามเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเรียงล าดับตามเวลาที่                 
ฝ่ายเลขานุการรับหนังสือ  ดังนี้ 

 

ตอบรับ 
การทาบทามเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเรียงล าดับตามเวลารับหนังสือ 

ปฏิเสธ 
การทาบทามเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยเรียงล าดับตามเวลารับหนังสือ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร ๑. นางสาวภูษณิศา  มีนาเขตร 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  

 

- วันที่  20 พฤษภาคม ๒๕๖3  : ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ ๓ (ลับ) ที่ประชุมได้มีการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  ในเบื้องต้นคณะกรรมการ
ได้พิจารณาคุณสมบัติตามข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 และเนื่องจากเงื่อนไขการรับรองสถาบันของสภาการพยาบาล จะต้องพิจารณา
คุณสมบัติของคณบดีตามข้อบังคับสภาการพยาบาล  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาล
และการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560  ร่วมด้วย ดังนั้น คณะกรรมการจึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาต่อไปนี้ 
  ๑) คุณสมบัติที่พึงประสงค์ จะน าไปพิจารณาในขั้นตอนของการน าเสนอวิสัยทัศน์  และการสัมภาษณ์  
ดังนี้ 

(๑) มีอายุไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์ ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 
               (๒)  มีวิสัยทัศน…์ 
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(๒) มีวิสัยทัศน์ และมีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรวมทั้งมี
ประสบการณ์ด้านการบริหารในมหาวิทยาลัย หรือในหน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคณะ   

(๓) มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และวิชาชีพในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับคณะ   
(๔) มีคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในคณะ 
(๕) ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
(๖) คุณลักษณะอ่ืนๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยก าหนด 
คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (2) และ(3) คณะกรรมการสรรหาอาจก าหนดให้ผู้สมควรด ารงต าแหน่ง

คณบดีจัดท าเป็นเอกสารและหรือเชิญมาแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการสรรหาก็ได้   
คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (4) คณะกรรมการสรรหาอาจพิจารณาจากประวัติและผลงานของผู้ถูก

เสนอชื่อ ความคิดเห็นของผู้เสนอชื่อ และหรือแสวงหาข้อมูลจากแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้  
คุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง (5) คณะกรรมการสรรหาอาจแสวงหาข้อเท็จจริงเป็นการเฉพาะราย หาก

เห็นว่าผู้ถูกเสนอชื่ออาจมีพฤติการณ์การกระท าที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือผิดแบบธรรม
เนียม และบรรทัดฐานของสังคมท่ีวิญญูชนทั่วไปมีความรังเกียจ หรือท าให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตน หรือหน่วยงาน  

(7)  มีคุณสมบัติ เป็นไปตามข้อบั งคับสภาการพยาบาล  ว่ าด้ วยหลักเกณฑ์การรับรอง
สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2560  ดังนี้ 

 (7.1) ข้อ 4 “ผู้บริหารสถาบันการศึกษา” หมายความว่า  คณบดี  หรือผู้อ านวยการของ
สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ์  หรือต าแหน่งอื่นที่เทียบเท่า 

 (7.2) ข้อ 19 ผู้บริหารสถาบันการศึกษาและผู้บริหารสถาบันการศึกษาระดับรอง ต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 

 19.1  มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง              
ไม่หมดอายุ 

  19.2  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
  19.3  ไม่เคยได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  เว้นแต่เป็นโทษจ าคุกใน

ความผิดที่กระท าโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
  19.4  ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามท่ีสภาการพยาบาลก าหนด 
  19.5  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  19.6  ไม่เป็นคนวิกลจริต  คนไร้ความสามารถ  หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(7.3) ข้อ 20  ผู้บริหารสถาบันการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ ดังนี้ 
  20.1 เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือบุคลากรพยาบาลประจ าหลักสูตร มีวุฒิ

การศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาโททางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหาร การศึกษา หรือมีต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์สาขาพยาบาลศาสตร์ 

  20.2  มีประสบการณ์ด้านการสอนในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
  20.3  ด ารงต าแหน่งบริหารในสถาบันการศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 20.4  เป็นผู้ปฏิบัติงานประจ าเต็มเวลาของสถาบันการศึกษานั้น 
 
 
 
               ๒) หลักเกณฑ์… 



๘๗ 
  
๒) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อด ารงต าแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้ 

 

องค์ประกอบ หัวข้อ น้ าหนักคะแนน 
๑ ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษาและการท างานในต าแหน่งบริหาร ผลงาน 

ชื่อเสียงและการยอมรับ มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร คุณธรรม
และจริยธรรม และพฤติกรรม 

10 

๒ วิสัยทัศน์และแผนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคณะในระยะเวลา ๔ ป ี
- ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย รวมถึงทิศทาง
การพัฒนาประเทศ 
- ความครอบคลุมพันธกิจของคณะและคุณภาพของแผนที่น าเสนอ 
- มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

40 

๓ ศักยภาพในการน าองค์กร 
- ความรอบรู้ในงานที่จะท า 
- เจตคติและทัศนคติในการท างาน 
- ความสามารถในการแก้ปัญหาและน าพาคณะให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต 
- การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

50 

 รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ 
 

หมายเหตุ  การพิจารณาข้างต้นพิจารณาจากการแสดงวิสัยทัศน์ เอกสารที่น าเสนอ การตอบค าถาม และ 
     การสัมภาษณ์ 
 

 ๓) วิธีการในการพิจารณาคัดเลือกรายช่ือผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย ใช้
วิธีการตามที่เคยด าเนินการในกรณีที่มีผู้ตอบรับการทาบทามมากกว่า ๑ ราย กล่าวคือ ให้กรรมการแต่ละท่านใช้ดุลยพินิจ
คัดเลือกผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาแล้วจัดล าดับ เป็นล าดับ ๑  และล าดับ ๒ จากนั้นใช้จ านวนเสียงข้างมากของ
คณะกรรมการในการจัดล าดับที่ ๑ และล าดับ ๒ ตามล าดับแล้วแต่กรณี   
 

จากนั้นที่ประชุมได้เชิญผู้ตอบรับการทาบทามเข้าพบก่อนการแสดงวิสัยทัศน์ เพ่ือรับทราบหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาของคณะกรรมการ  และจับสลากเพ่ือเรียงล าดับการแสดงวิสัยทัศน์และการสัมภาษณ์ โดยล าดับที่ 1 คือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร  และล าดับที่ 2 คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี 
 การน าเสนอวิสัยทัศน์ผู้ตอบรับการทาบทามได้น าเสนอวิสัยทัศน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม ๒๕๖3  
ตั้งแต่เวลา 10.11 น.  – 11.12 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ชั้น ๓ ส านักงานอธิการบดี  โดยใช้เวลาในการแสดง
วิสัยทัศน์  คนละ 2๐ นาที และตอบค าถามจากบุคลากร  ซึ่งกรรมการและเลขานุการเป็นผู้ถามค าถาม คนละ ๑๐ 
นาที โดยมีบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์เข้ารับฟังทั้งสิ้น 40 คน ทั้งนี้  การน าเสนอวิสัยทัศน์เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 
 

 ภายหลังเสร็จสิ้นการน าเสนอวิสัยทัศน์และแผนการด าเนินงานในระยะ ๔ ปีข้างหน้าของผู้ตอบรับการ
ทาบทามแล้ว ได้มีการสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทาม ในระหว่างเวลา 12.50 น. – 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุณฑริก  
ชั้น ๒ ส านักงานอธิการบดี 
 
 
            ก่อนการสัมภาษณ์… 



๘๘ 
  
 ก่อนการสัมภาษณ์คณะกรรมการได้ร่วมกันก าหนดค าถามที่จะใช้เป็นค าถามหลัก ดังนี้ 

๑. การเรียนการสอนและนักศึกษา 
     - มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะสร้างความโดดเด่นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน เพ่ือดึงดูดให้มีนักศึกษามา

เรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มากข้ึน (Rebranding) 
2.  งานวิจัย 
  - มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการท างานวิจัยที่จะบูรณาการร่วมกับเครือข่ายความร่วมมืออย่างไร 
  - มีแนวคิดในการหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกอย่างไร  เ พ่ือสนับสนุนการท างานวิจัยที่ 

บูรณาการไปกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการของคณะ 
3.  ด้านบริหารงานบุคคล 
     - มีกลยุทธ์อย่างไรที่จะน าพาคณะพยาบาลศาสตร์ให้ประสบผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์และ

สามารถแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาใกล้เคียงได้  
- มีแนวคิดในการวางแผนก าลังคนและการพัฒนาบุคลากรอย่างไร 
- มีแนวคิดในการมอบหมายภาระงานของบุคลากรที่เป็นรูปธรรมอย่างไร ในมิติของเป้าหมายการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
4.  อ่ืนๆ 

- การหารายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
- การเตรียมการในการรับรองสถาบันของสภาวิชาชีพพยาบาลอย่างไร 

 

ในการสัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทาม  ประธานและกรรมการได้ใช้ค าถามตามที่ก าหนดข้างต้น
สอบถามผู้ตอบรับการทาบทามและมีค าถามเพ่ิมเติมต่อเนื่องในบางประเด็น 

เมื่อเสร็จสิ้นการน าเสนอวิสัยทัศน์และแผนการด าเนินงานในระยะ ๔ ปีข้างหน้าและการสัมภาษณ์ของ
ผู้ตอบรับการทาบทามแล้ว  ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาด าเนินการตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ก าหนดให้กรรมการสรรหาพิจารณาวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วคัดเลือกผู้ได้รับการ
เสนอชื่อที่มีความเหมาะสมจ านวน  ไม่น้อยกว่าสองชื่อ เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป เว้นแต่
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสมมีเพียงหนึ่งราย  ก็อาจเสนอชื่อเท่าที่มี  

ในการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท ารายงาน 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนบรายงานเกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ ๘ (๑)  ประวัติ ผลงาน และเหตุผลอ่ืนๆ                  
ที่คณะกรรมการสรรหาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย 

ที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อ 1) (1) – (7) ข้อ 2) และข้อ 3) แล้ว บุคคลทั้งสอง
ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนด  จึงมีมติเห็นชอบให้น าเสนอรายชื่อผู้ตอบรับการทาบทาม 
จ านวน 2 รายชื่อ ต่อสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาเรียงตามตัวอักษร ดังนี้ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน   ธานี 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์  ธรรมิกบวร 

 

   อนึ่ง  การสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ด าเนินการภายใต้ข้อบังคับ/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง คือ 
๑. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๖๑ และ

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 
 
 

       ข้อ ๙... 



๘๙ 
  

ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาวิเคราะห์ เปรียบเทียบคุณสมบัติ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
และความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้วคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีความเหมาะสมจ านวนไม่น้อยกว่าสองชื่อ 
เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป เว้นแต่คณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มี
ความเหมาะสมมีเพียงหนึ่งราย  ก็อาจเสนอชื่อเท่าที่มี  

ในการเสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการสรรหาจัดท ารายงานเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งแนบรายงานเกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ ๘ (๑) ประวัติ ผลงาน และเหตุผลอ่ืนๆ  ที่คณะกรรมการ
สรรหาใช้ประกอบการพิจารณาด้วย  

ข้อ ๑๑  ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณบดีจากผู้ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อตาม
ค าแนะน าของอธิการบดี 

การพิจารณาแต่งตั้งคณบดีตามวรรคหนึ่งเป็นดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย และในกรณีมีเหตุผลอัน
สมควรเพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัย เมื่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณารายงานเกี่ยวกับข้อมูลตามข้อ ๘ (๑)  ประวัติ 
ผลงาน และเหตุผลอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการสรรหาเสนอครบถ้วนแล้ว สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะไม่แต่งตั้งผู้ที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อมาก็ได้ 

๒. มาตรา ๑๕(๘) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ ก าหนดให้                              
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจในการแต่งตั้งคณบดี 

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา รายงานผลการสรรหาคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
และเสนอเพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  

   

               มติที่ประชุม  อนุมัติให้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน  ธานี  ด ารงต าแหน่งคณบดี  
คณะพยาบาลศาสตร์  ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ 
   

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๒๗ มิถุนายน 
๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เลิกประชุม... 
 



๙๐ 
  
 
 

เลิกประชุมเวลา  ๑๕.0๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................     ...…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)      (รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน                      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                        กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม            ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๓  
เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 
 
 
 


