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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๗/๒๕๖๐  

วันเสาร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ  ชั้น ๖  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

และ ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ช้ัน ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 

 

 

ผู้มาประชุม 
๑. ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
๒. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
๓. ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วรรณวไล  อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. นางสาววลัยรัตน์  ศรีอรุณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางสีลาภรณ์  บัวสาย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. รองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      อธิการบดี 
๑๑. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
๑๒. นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๓. รองศาสตราจารย์อุทิศ  อินทร์ประสิทธิ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
๑๔. รองศาสตราจารย์มันทนา  สามารถ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย    กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สิทธิชัย  สมานชาต ิ     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๘. นายชัช  วงศ์สิงห ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

     ๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ… 



๒ 
 
๒๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย  
๒๑. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน    ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
๒๒. นางอรอนงค์  งามชัด  ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
        

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
๓. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ 
๔. นายแพทย์ประวิ  อ่ าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
  การสาธารณสุข   
๕. นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 
เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 

ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประธานที่ประชุม
กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามล าดับ ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
                        ๑.๑  ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
  ๑.๑.๑   การลาประชุมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประธานแจ้งที่ประชุมเ พ่ือทราบ  ในการประชุมครั้ งนี้มีคณะกรรมการ                            
สภามหาวิทยาลัยไดล้าประชุม  จ านวน  ๒  ท่าน  ดังนี้   
  ๑. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 
  ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ 
  

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 
 

              ๑.๑.๒  การอนุญาต... 



๓ 
 
  ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม 
       ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  
           

  มติที่ประชุม         รับทราบ 
 

   ๑.๑.๓  การปรึกษาหารือเกี่ยวกับการเปิด-ปิด ภาคการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลัย 
        อุบลราชธานี 
     ประธานแจ้งที่ประชุม เรื่องขอหารือเกี่ยวกับการเปิด-ปิด ภาคการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าควรมีการปรับเปลี่ยนกลับไปเปิด-ปิดภาคการเรียนการสอนแบบเดิมหรือไม่                          
ซึ่งรองศาสตราจารย์นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี  ได้ชี้แจงที่ประชุมเพ่ือทราบ ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
ได้จัดการเรียนการสอนแบบระบบอาเซียนมาแล้วจ านวน ๒ ปีการศึกษา พบว่ามีปัญหาหลายอย่าง เช่น ในเดือน
เมษายนที่จัดการเรียนการสอนอากาศร้อน  และพบว่ามีปัญหาเรื่องค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นรวมทั้งอาจารย์ที่สอนภาค     
ปฏิบัติการ (Lab)  ในอากาศที่ร้อนและไม่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว  และตามที่ได้สอบถามความเห็นจากคณะต่างๆ ทุกคณะมีความเห็นว่าควรจะเปิดภาคการศึกษาแบบเดิม  
เพราะว่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีนักศึกษาต่างชาติจ านวนไม่มากนัก  เนื่องจากมหาวิทยาลัยในที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทุกมหาวิทยาลัยมี ๒ มหาวิทยาลัยที่กลับมาเปิดภาคการศึกษาแบบเดิม  แล้วภายหลังที่
ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  ได้มีมติว่าหากมหาวิทยาลัยใดประสงค์จะกลับไปเปิดภาคการศึกษา
แบบเดิมให้เป็นไปตามมติสภามหาวิทยาลัยแห่งนั้น คือไม่ต้องรอมติจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ตรงนี้ได้ปรึกษากับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการแล้ว ถ้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะกลับไปเปิดภาคการศึกษาแบบเดิม
ต้องศึกษาวิเคราะห์ดูว่าจะมีผลกระทบความเสียหายของมหาวิทยาลัยในด้านใด เช่น การรับเข้าศึกษา เป็นต้น  และ
น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาต่อไป   
 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
  

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
๑. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาร่วมกันกับคณะต่างๆ เพ่ือศึกษาข้อดีข้อเสียของการปรับเปลี่ยน                   

การเปิด-ปิด ภาคการเรียนการสอนแบบเดิม  
 ๒. มหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ควรพิจารณาด าเนินการโดยจัดท าแบบสอบถามเกี่ยวกับ                

การปรับเปลี่ยนระบบการเปิดภาคการศึกษาแบบเดิม ในส่วนของอาจารย์และนักศึกษา ว่ามีประเด็นปัญหาและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเป็นอย่างไรบ้าง  และสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้น                
เพ่ือน าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  

                 มติที่ประชุม...         



๔ 
 
  มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

๑.๑.๔  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  เกี่ยวกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดซื้อ   

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  โดยขอให้มหาวิทยาลัยระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง         
ตามระเบียบดังกล่าว  ด้วยรัฐบาลได้ตราพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
และกระทรงการคลังได้ออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โดยกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับ มีผลการบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา 

  อนึ่ง จากผลการบังคับใช้ พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ท าให้ยกเลิกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพ่ิมเติมรวมทั้งกฎหมายอ่ืนๆ ที่ราชการก าหนดและขัดแย้งกับ
กฎหมายใหม่ดังกล่าว  
 เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องปรับเปลี่ยนกรรมวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ ให้เป็นตามกฎหมายก าหนด หมวด ๑ ส่วนที่ ๕ ข้อ ๑๒ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ (เจ้าหน้าที่พัสดุ) จัดท าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (อธิการบดี) เพ่ือขอความเห็นชอบ โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ) วรรค ๒ ก าหนดให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการกรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดย
เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรค ๑ 
ข้อ ๑๓ ก าหนดว่า หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตามข้อ ๑๒ แล้วให้หน่วยงานของรัฐ       
เร่งด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี 
เพ่ือให้พร้อมที่จะท าสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว  
    

 จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

  มติที่ประชุม         รับทราบ 

 

 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
    ๑.๒.๑  รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์ 

                            และการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  
            นายแพทย์ประวิ อ่ าพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ 

สาธารณสุข  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ด าเนินการจัดท างบ  
การเงินเพ่ือเสนอผู้สอบบัญชีภายนอกรับรองตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การบริหารและ 

                    การด าเนิน... 



๕ 
 
การด าเนินงานของส่วนงานภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น และตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ที่ ๓๗๗๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 ในการนี้ ผู้สอบบัญชี ได้ด าเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐   
และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ส่งรายงานผลการสอบบัญชีต่อส านักงานตรวจสอบภายในเพ่ือท า
การวิเคราะห์งบการเงินวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้ว  และส านักงาน
ตรวจสอบภายในได้ส่งรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ฯ  เมื่อวันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๐  

ทั้งนี้  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้น าเสนอในที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแล้ว  เมื่อการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบรายงานดังกล่าวแล้ว และให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป โดยบทสรุป ดังนี้ 

 ๑.๑ สถานะทางการเงิน  
 - วิทยาลัยฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ๗๑๑,๗๓๙,๙๓๒.๖๐ บาท เพิ่มขึ้น ๓๙,๔๙๘,๐๕๓.๘๑ บาท   

คิดเป็นร้อยละ ๕.๘๘  เมื่อเทียบกับปีก่อน 
  - วิทยาลัยฯ มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น ๔๐,๔๑๔,๔๘๕.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘ ของหนี้สินและ  

ส่วนทุน  ลดลง ๘,๓๔๒,๘๕๑.๐๒ บาท  คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๑๑ เมื่อเทียบกับปีก่อน 
  - วิทยาลัยฯ มีส่วนทุน ทั้งสิ้น ๖๓๑,๓๗๓,๗๐๐.๔๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๑ ของหนี้สินและ 

ส่วนทุน เพิ่มข้ึน ๑๐๖,๙๐๔,๑๖๕.๓๔บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๓๘  เมื่อเทียบกับปีก่อน  
 ๑.๒ ผลการด าเนินงาน 
 - มีรายได้ จ านวนทั้งสิ้น ๑๘๔,๓๙๑,๗๘๑.๗๐ บาท มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๑๔๔,๔๔๐,๐๓๕.๔๕ บาท   

มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ๓๙,๙๕๑,๗๔๖.๒๕ บาท  มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายลดลง คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๕                                 
เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 - มีรายได้จากการด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น ๑๘๔,๓๙๑,๗๘๑.๗๐ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 
๒๕๕๘  จ านวน ๓๙,๒๑๘,๗๙๐.๖๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๕๔ เมื่อเทียบกับปีก่อน 
 - มีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานทั้งสิ้น ๑๔๔,๔๔๐,๐๓๕.๔๕ บาท  เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ จ านวน ๑๙,๘๔๔,๔๖๙.๘๗  คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๙๓ เมื่อเทียบกับปีก่อน 

 - มีรายได้ สูงกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  ๓๙,๙๕๑,๗๔๖.๒๕ บาท ลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 
จ านวน  ๕๙,๐๖๓,๒๖๐.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๕๙.๖๕ เมื่อเทียบกับปีก่อน           

 ๑.๓ อัตราส่วนทางการเงิน 
 - การวิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน มีความคล่องตัวทางการเงินสูงขึ้นจากปีก่อน  
เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 
 - การวิเคราะห์อัตราวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน วิทยาลัยฯใช้ทรัพย์สินที่มีอยู่ก่อให้เกิด
รายได้เพ่ิมข้ึน 
                  - วิเคราะห์… 



๖ 
 

 - วิเคราะห์อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน  วิทยาลัยฯ มีการก่อหนี้รวมลดลง ส่วนใหญ่ซึ่งเป็นหนี้สิน             
ที่ไมม่ีภาระดอกเบี้ยจ่าย ที่ยืมจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

              - วิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการหาก าไร  วิทยาลัยฯ มีผลตอบแทนในการท าก าไรลดลง 
เนื่องจากรายได้รวมลดลงและค่าใช้จ่ายจากการท างานเพ่ิมข้ึน 

 ๑.๔ ความเห็นและข้อเสนอแนะจากส านักงานตรวจสอบภายใน 
๑. จากผลการวิเคราะห์รายงานการเงินในปี พ.ศ.  ๒๕๕๙ วิทยาลัยฯ มีรายได้สุทธิลดลงจาก                

ปีก่อนส่วนใหญ่รายได้มาจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลัก และมีแนวโน้มได้รับเงินงบประมาณแผ่นดินลดลง                                       
ส่วนรายได้จากแหล่งอ่ืนโดยเฉพาะรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาลดลงเนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ได้จัดสรรเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษารหัส ๕๘ - ๕๙ ที่ลงทะเบียนเรียนแบบเหมาจ่ายให้แก่วิทยาลัยฯ ประกอบกับมีค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงานที่เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะค่าตอบแทน ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรพิจารณาการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาให้แก่วิทยาลัยฯ อย่างถูกต้อง ส าหรับวิทยาลัยฯ ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์หรือทรัพยากรที่มีอยู่
สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นและพิจารณาลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็นลง เพ่ือมีรายได้จากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 

๒. รายงานการเงินของวิทยาลัยฯ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นอย่างมีเง่ือนไข ว่า วิทยาลัยฯ  
บันทึกบัญชี “เงินฝากกองคลัง” (เงินฝากส่วนกลาง-กองคลัง) ไม่สอดคล้องกับรายงานจากกองคลัง อีกทั้งไม่สามารถ
ตรวจบัญชี “ทุน”  เนื่องจากวิทยาลัยฯ ไม่ได้บันทึกบัญชีด้วนระบบคู่ ไม่สามารถหารายละเอียดที่มาของบัญชี“ทุน”           
ได้และไม่สามารถหาวิธีการสอบตรวจอ่ืนเพ่ือตรวจสอบถึงความถูกต้องของบัญชีดังกล่าว เพ่ื อให้ได้ผลเป็นที่พอใจได้ 
นั้น การวิเคราะห์รายงานการเงินจึงอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีข้างต้น ส่งผลให้ผู้ ใช้ข้อมูล
จากการวิเคราะห์รายงานการเงินได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์รายงานการเงินอย่างไม่สมบูรณ์ 
ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูลจึงควรพิจารณาเหตุการณ์ในอนาคตเป็นส าคัญในการตัดสินใจ และวิทยาลัยฯ ควรเร่งด าเนินการ
บันทึกบัญชี   “เงินฝากกองคลัง” และทุนให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีต่อไป 

๓. มหาวิทยาลัย มิได้วางหลักเกณฑ์ให้หน่วยงานระดับคณะ ส านัก วิทยาลัย ด าเนินการวิเคราะห์ 
งบการเงิน เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหาร  การวิเคราะห์งบการเงินด้วยตนเองของหน่วยงาน                   
มีประโยชน์ในการน าผลการด าเนินงานมาทบทวนในเรื่องที่มีนัยส าคัญได้ ทั้งนี้ ผู้ตรวจสอบภายในควรท าหน้าที่                     
สอบทานความถูกต้องของข้อมูลตัวเลข รูปแบบการจัดท ารายงาน เพ่ือให้รายงานมีความเหมาสมกับลักษณะของ
หน่วยงานมีบรรทัดฐานเดียวกัน และท าหน้าที่สอบถามถึงสาเหตุบางประการที่อาจแสดงไว้ไม่เพียงพอในผลการ
วิเคราะห์งบการเงิน เพ่ือยกระดับความน่าเชื่อถือ และเพ่ิมความเชื่อมั่นในการน ารายงานไปใช้ในการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ รายงานผลการสอบบัญชีและผลการวิเคราะห์        
งบการเงนิ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. การรายงานงบประมาณการเงินของมหาวิทยาลัย ควรจัดท ารายงานงบกระแสเงินสดด้วยเพ่ือจะ 

ได้ทราบสถานะทางการเงินที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงาน        

              ๒. มอบวิทยาลัย… 



๗ 
 

๒. มอบวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  รวบรวมข้อมูลและหลักฐานในประเด็นต่างๆ ที่ 
ผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความคิดเห็นไว้ว่าข้อมูลและหลักฐานที่ยังไม่ชัดเจน แล้วจัดส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีพิจารณา
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจนกว่าข้อมูลต่างๆ จะมีความชัดเจน 

๓. มอบคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย  พิจารณาด าเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่อง 
ความถูกต้องของข้อมูลตัวเลข และรูปแบบการจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้รายงานมี รูปแบบ
และบรรทัดฐานเดียวกัน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารการตัดสินใจของผู้บริหารและน าไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องต่อไป 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ๑.๒.๒  รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงินคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปี 

 งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน 
 คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 นายฐิติพล  ภักดีวานิช  คณบดีคณะรัฐศาสตร์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ            
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารและการด าเนินงานของส่วนของส่วนภายในที่มีสถานะ
เทียบเท่าคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๒๘ ได้ก าหนดว่าให้คณะวางแผนและรักษาไว้ซึ่งระบบการบัญชีอันถูกต้องตาม
มาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด แยกตามประเภทงาน ส่วนที่ส าคัญที่สมุดบัญชีลงรายการรับจ่ายเงิน 
สินทรัพย์ และหนี้สิน ที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามที่ควร ตามประเภทงาน พร้อมด้วยข้อความ
อันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการการตรวจบัญชีรับรองทั่วไป และข้อ ๒๙ ให้คณบดีเสนออธิการบดีแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีภายนอกเป็นผู้สอบบัญชีของคณะท าการตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของคณะทุกรอบปี
บัญชี และข้อ ๓๐ ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินของคณะ เพ่ือเสนอต่อ                                
สภามหาวิทยาลัยในเก้าสิบวันนับวันสิ้นปีบัญชี 
 เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นไปตามข้อบังคับดังกล่าว อธิการบดีแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์ -        
เจนศิริศักดิ์ เป็นผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                      
ที่ ๓๘๖๒/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคณะรัฐศาสตร์ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ บัดนี้คณะรัฐศาสตร์                     
ได้ด าเนินการตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการตรวจสอบโดยสรุปดังนี้ 

๑. งบรายได้ – ค่าใช้จ่าย ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
รายได้จากการด าเนินงาน    ๗,๖๘๗,๕๑๗.๕๔  บาท 
ค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน  ๑๙,๑๒๓,๐๓๓.๙๔  บาท 
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย     (๑๑,๔๓๕,๕๑๖.๔๐)  บาท 

๒. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
สินทรัพย์หมุนเวียน   ๑๒,๐๙๔,๘๓๓.๓๙  บาท 
 

         สินทรัพย์… 



๘ 
 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน   ๓๒,๗๐๒,๒๙๔.๒๒  บาท 
รวมสินทรัพย์     ๔๔,๗๙๗,๑๒๗.๖๑  บาท 
หนี้สินหมุนเวียน   ๒๙,๓๔๗,๒๖๑.๙๐  บาท 
ส่วนทุน     ๑๕,๔๔๙,๘๖๕.๗๑  บาท  
รวมหนี้สินและส่วนทุน  ๔๔,๗๙๗,๑๒๗.๖๑  บาท  

๓. รายงานผลการวิเคราะห์งบการเงินของรัฐศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยสรุปดังนี้  
  ๓.๑ วิเคราะห์จากฐานะทางการเงิน 

๓.๑.๑  ณ วันที่  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์ฯ มีสินทรัพย์รวมทั้ งสิ้ น 
๔๔,๗๙๗,๑๒๗.๖๑ บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๕,๓๘๖,๖๐๓.๙๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๗ เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของ 
อาคาร ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

๓.๑.๒  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์ มีหนี้สินรวม ๒๙,๓๔๗,๒๖๑.๖๐ บาท  
เพ่ิมข้ึน  จากปีก่อน ๑๐,๒๕๘,๙๐๗.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๗๔ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของเจ้าหนี้กองคลัง 

          ๓.๑.๓  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์ฯ มีส่วนทุนทั้งสิ้น ๑๕,๔๔๙,๘๖๕.๗๑  
บาท  ลดลงจากปีก่อน ๔,๘๗๒,๓๐๓.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙๘ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินและรายได้ต่ า
กว่าค่าใช้จ่ายหรือขาดทุนสะสมต่อเนื่อง 

๓.๒  วิเคราะห์จากผลการด าเนินงาน 
๓.๒.๑  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะมีรายได้จากการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  

๗,๖๘๗,๕๑๗.๕๔ บาท ลดลงจากปีก่อน ๔,๘๓๖,๔๓๕.๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๒  
๓.๒.๒  ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ คณะมีค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น  

๑๙,๑๒๓,๐๓๓.๙๔ บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๒๔๘.๗๕ ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากค่าใช้บุคลากร ค่าใช้จ่ายใน                                         
การฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายโครงการ ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทน        
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุตามล าดับ 

   ๓.๓  วิเคราะห์จากอัตราส่วนทางการเงิน 
๓.๓.๑  วิเคราะห์อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์  

มีอัตราส่วนสภาพคล่องที่ ๐.๔๑ เท่า ปรับลดลง ๑.๐๒ เท่า และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็วที่ ๐.๔๑ เท่า 
ปรับลดลง ๑.๐๑ เท่า แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีความคล่องตัวทางการเงินลดลง และสามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ช้าลง 
เนื่องจากมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มข้ึน 

๓.๓.๒  การวิเคราะห์อัตราส่วนวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙   
คณะรัฐศาสตร์ มีการใช้สินทรัพย์รวมก่อให้เกิดรายได้ ๐.๒๐ เท่า ปรับลดลงจากปีก่อน ๐.๑๒ เท่า แสดงว่าคณะฯ 
สามารถใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง 

๓.๓.๓  อัตราส่วนวัดภาระหนี้สิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ คณะรัฐศาสตร์ มีอัตราส่วน 
หนี้สินต่อทุน เท่ากับ ๑.๙๐ เท่า เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ๐.๙๖ เท่า แสดงให้เห็นว่าคณะฯ มีการก่อหนี้เพ่ิมขึ้น จึงมีความ
เสี่ยงในการจ่ายหนี้คืนในอนาคตที่ช้าลง หรืออาจมีความเสี่ยงในการกู้ยืมเงินมาใช้ในการด าเนินงานเพ่ิมขึ้น เนื่องจาก 
                คณะฯ มีเงิน… 



๙ 
 
คณะฯ มีเงินรับฝากที่ต้องจ่ายคืนเพิ่มข้ึน และมีอัตราส่วนหนี้รวมต่อสินทรัพย์รวมที่ ๐.๗๕ เท่า ปรับเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
๐.๒๗ เท่า แสดงให้เห็นว่า คณะฯ มีการก่อหนี้เพิ่มข้ึน  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะรัฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ             
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. คณะรัฐศาสตร์ควรพิจารณาจัดท าประมาณการ รายรับ-รายจ่าย ของคณะที่จะเกิดขึ้นในอีก                

๔ – ๕ ปี ข้างหน้าว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจ านวนมากน้อยเพียงใด  เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่อไป 
 ๒. มอบทุกคณะพิจารณาก ากับดูแล เรื่อง การยืมเงินทดรองจ่าย เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับเดินทาง
ไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้การเบิกจ่ายทันตามระยะเวลาที่กระทรวงการคลังก าหนดไว้  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง   
 ๓. มอบคณะรัฐศาสตร์ก ากับติดตามเรื่องลูกหนี้เงินยืมมหาวิทยาลัยส าหรับผู้ที่ออกจากราชการตั้งแต่
ปี ๒๕๕๑  ถ้าหากไม่คืนเงินยืมให้ด าเนินการส่งฟ้องทางแพ่ง  เพ่ือบังคับช าระหนี้ เนื่องจากจะหมดอายุความทางแพ่ง
ใน ๑๐ ปี คือปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   ๑.๒.๓  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    นางจุฑามาศ  หงษ์ทอง  รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๕๙ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) นั้น 
 ส านักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ก.พ.ร. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนรวม  ๓.๙๗๘๒ คะแนน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากผลการประเมินปีงบประมาณ         
พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้คะแนนเท่ากับ๓.๘๓๐๒ โดยมีผลการประเมินรายมิติการประเมินเปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙ ดังนี้ 
 
 
 

                 ๑.๑ จ านวน... 



๑๐ 
 

๑.๑ จ านวนและตัวบ่งชี้ท่ีจัดท าค ารับรอง 
      ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จ านวน ๖ ตัวชี้วัด ค่าน าหนัก ๑๐๐ 

แยกเป็น 
- มิติภายนอก มี ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่  
๑) นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๒) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา (ด้านการผลิต

บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
๓) คุณภาพการให้บริการ (ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา) 
- มิติภายใน มี ๓ ตัวบ่งชี้ ได้แก่  
๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ (การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และ รายจ่ายภาพรวม) 
๒) การประหยัดพลังงาน 
๓) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ 

 

ส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ จ านวน ๕ ตัวชี้วัด ค่าน าหนัก ๙๗.๕        
แยกเป็น 

- มิติภายนอก มี ๑ ตัวบ่งชี้  
๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน CHE QA Online หรือระบบอ่ืนที่สภาสถาบันฯ และ คปภ.

รับรอง  
- มิติภายในมี ๔ ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 
๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ แบ่งเป็น ๒ ประเด็นคือ การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน และ

รายจ่ายภาพรวม) 
๒) การประหยัดพลังงาน 
๓) การประหยัดน้ า (ได้รับการยกเว้นไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้นี้)  
๔) ระดับคุณภาพและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

๑.๒ ตารางเปรียบเทียบผลการผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กับ ๒๕๕๙ ดังนี้ 

 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
( ร้ อ ย
ละ) 

ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

มิติภายนอก       
๑. นโยบายส าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล 
ภารกิจหลักของกระทรวง/ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ระดับ ๑๕ ๓.๖๖๖๗ ๐.๕๕๐๐ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 



๑๑ 
 

ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการ หน่วยวัด 
น้ าหนัก 
( ร้ อ ย
ละ) 

ผลการประเมิน 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ค่าคะแนน

ที่ได้ 
ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าถ่วง
น้ าหนัก 

๒. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน CHE QA Online หรือระบบอ่ืน
ที่สภาสถาบันฯ และ คปภ.รับรอง 

ระดับ ๔๕ ๔.๒๕๐๐ ๐.๔๖๗๒ ๓.๘๖๐๐ ๓.๓๖๕๑ 

- การผลิตบัณฑิต   ๓.๕๗๐๐ ๐.๔๐๑๖ ๓.๖๖๐๐ - 
- การวิจัย   ๔.๐๔๐๐ ๐.๔๕๔๕ ๔.๓๒๐๐ - 
- การบริการวิชาการ   ๔.๐๐๐๐ ๐.๔๕๐๐ ๕.๐๐๐๐ - 
- การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   ๕.๐๐๐๐ ๐.๕๖๒๕ ๓.๐๐๐๐ - 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในด้านการบริหารจัดการ 
  - - ๓.๖๓๐๐ - 

๓. ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ  ๑๐ ๔.๒๕๐๐ ๐.๔๒๕๐ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 
- ความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตต่อ

บัณฑิต 
ระดับ ๕ ๔.๒๕๐๐ ๐.๔๒๕๐ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

- ความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อ
สถาบันอุดมศึกษา 

ระดับ ๕ ๔.๒๕๐๐ ๐.๔๒๕๐ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

มิติภายใน       
๔. การเบิกจ่ายงบประมาณ       
- กา ร เบิ ก จ่ า ย เ งิ น งบประมา ณ

รายจ่ายลงทุน 
ร้อยละ ๒.๕ ๑.๐๐๐๐ ๐.๐๒๕๐ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๘๒ 

- กา ร เบิ ก จ่ า ย เ งิ น งบประมา ณ
รายจ่ายภาพรวม 

ร้อยละ ๒.๕ ๒.๒๑๕๐ ๐.๐๕๕๔ ๕.๐๐๐๐ ๐.๑๒๘๒ 

๕. การประหยัดพลังงาน ระดับ ๕ ๔.๒๐๔๐ ๐.๒๑๐๒ ๓.๙๑๑๐ ๐.๑๐๐๓ 
๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในด้านการบริหารจัดการ 

ระดับ ๒๐ ๓.๔๘๐๐ ๐.๖๙๖๐ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 

๗. ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงาน 

ระดับ ๕ ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน ๕.๐๐๐๐ ๐.๒๕๖๔ 

 
 

 ค ะ แ น น
รวม 

๓.๘๓๐๒ คะแนนรวม ๓.๙๗๘๒ 

            ๑.๓ การด าเนิน... 



๑๒ 
 

๑.๓ การด าเนินงานการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ           
พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดค ารับรองการปฎิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                    
ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดเดียวกับค ารับรองการปฎิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  ซึ่งผลการด าเนินการ 
ส่วนใหญ่ “ใช้ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายในจากระบบฐานข้อมูล CHE QA ของ สกอ.” ซึ่งจักประเมินคุณภาพ
ภายในทุกระดับแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

 ๑.๒.๔  รายงานผลการด าเนนิงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 

       อุบลราชธานี 
            ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                  

สภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  งานประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์  กองกลาง ส านักงานอธิการบดี  
เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อหรือช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายนอก มหาวิทยาลัย โดยการ
สื่อสารภายใน มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากร 
ภายในมหาวิทยาลัย  เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัดประชุม และการจัดช่องทาง
รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร          
การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชน ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน 
และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งภายในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง  เพ่ือสร้างความเข้าใจและความ
เชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ให้ด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งนี้ ขอรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ             
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่างๆ ในรูปแบบของวีดิทัศน์รายงานผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                             
เพ่ือรับทราบ 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

มติที่ประชุม         รับทราบ        
 
 
                   ระเบียบวาระท่ี  ๒... 

  



๑๓ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐  
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
  

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       - 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา   
  ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
  ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 
       ๔.๑.๑.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย 

     งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓  
     ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐) 

                   นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙               
เมื่อวันที่  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ได้เห็นชอบกรอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐                        
เพ่ือด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐ บาท  และส านักงบประมาณได้อนุมัติ
เงินประจ างวดตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามกรอบ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรดังกล่าว 
 มหาวิทยาลัยจึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 

๑) ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด จ านวน ๑๗ ผลผลิต/ 
โครงการ  ๕๙ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย ๑๒ ตัวชี้วัด, ไม่บรรลุเป้าหมาย ๑ ตัวชี้วัด และที่ยังไม่สรุปผล             
๔๖ ตัวชี้วัด  ซึ่งพบว่าบางตัวชี้วัดยังไม่อยู่ในช่วงรายงานข้อมูล เช่น จ านวนนักศึกษาที่เข้าใหม่, จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา จะทราบผลในเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ส าหรับโครงการอื่นๆ อยู่ระหว่างด าเนินการโครงการ และ
โครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด คือ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ มีแผนการรับนักเรียน จ านวน ๙๐ คน แต่สามารถรับนักเรียนได้ ๗๕ คน 
ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข หาแนวทางแก้ไขเพ่ือให้การรับนักเรียนเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
หากไม่สามารถรับนักเรียนได้ตามแผนอาจจะมีการปรับแผนการรับนักเรียนในปีต่อไป   
 
 
                 ๒) ผลการ.. 



๑๔ 
 

๒) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ : จากผลการด าเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๓  มีการเบิกจ่าย 
ทั้งสิ้น ๗๔๕,๐๒๗,๒๘๓.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๔๑  ซึ่งการเบิกจ่ายดังกล่าวต่ ากว่าเป้าหมายในภาพรวมที่
รัฐบาลก าหนดร้อยละ ๕.๕๙ (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๗๓) โดยรายละเอียดการเบิกจ่าย จ าแนกตาม                                
งบรายจ่าย ดังนี้  
 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละการ
เบิกจ่าย 

ก. รายจ่ายประจ า ๗๙๑,๖๔๒,๕๐๐.๐๐  ๔๙๔,๒๕๕,๓๘๔.๘๓  ๒๙๗,๓๘๗,๑๑๕.๑๗  ๖๒.๔๓  
งบบุคลากร ๒๓๙,๔๓๓,๕๐๐.๐๐ ๑๘๑,๗๐๗,๙๑๕.๒๐    ๕๗,๗๒๕,๕๘๔.๘๐ ๗๕.๘๙  
งบด าเนินงาน ๗๘,๖๙๐,๙๐๐.๐๐ ๔๖,๕๙๐,๕๐๔.๔๐    ๓๒,๑๐๐,๓๙๕.๖๐ ๕๙.๒๑  
งบเงินอุดหนุน ๓๖๐,๒๔๘,๔๐๐.๐๐ ๑๘๘,๕๖๓,๖๒๑.๐๕ ๑๗๑,๖๘๔,๗๗๘.๙๕ ๕๒.๓๔  
งบรายจ่ายอื่น ๑๑๓,๒๖๙,๗๐๐.๐๐ ๗๗,๓๙๓,๓๔๔.๑๘    ๓๕,๘๗๖,๓๕๕.๘๒ ๖๘.๓๓ 

ข. รายจ่ายลงทุน ๓๑๓,๕๙๓,๙๐๐.๐๐ ๒๕๐,๗๗๑,๘๙๙       ๖๒,๘๒๒,๐๐๑ ๗๙.๙๗ 
รวม ๑,๑๐๕,๒๓๖,๔๐๐.๐๐ ๗๔๕,๐๒๗,๒๘๓.๘๓ ๓๖๐,๒๐๙,๑๑๖.๑๗ ๖๗.๔๑  

   
 

๒.๑ รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๗๙๑,๖๔๒,๕๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย  
๔๙๔,๒๕๕,๓๘๔.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๔๓ ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑๓.๕๗ (เป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๗๖) จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๓ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด โดยใน
ไตรมาสที่ ๓ รัฐบาลก าหนดเบิกจ่ายสะสม ร้อยละ ๙๘  

 ๒.๒ รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๓๑๓,๕๙๓,๙๐๐ บาท มีการเบิกจ่าย 
๒๕๐,๗๗๑,๘๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๙๗ ซึ่งเกินเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ ๑๖.๙๗ (เป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ ๖๓)    
   ทั้งนี้ ส าหรับงบลงทุน มหาวิทยาลัยมีเงินเหลือจ่ายจากด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จ านวน ๕,๐๐๖,๐๒๖ 
บาท และได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้โอนไปช าระหนี้ค่าสาธารณูปโภคแล้ว และมหาวิทยาลัยจะได้
ด าเนินการตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘  ต่อไป  

จากสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดินจ าแนกตามผลผลิต มีทั้งหมด ๑๗ ผลผลิต สามารถ
เบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด จ านวน ๑๐ ผลผลิต และยังไม่สามารถเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่
รัฐบาลก าหนด จ านวน ๖ ผลผลิต คือ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โครงการปรับปรุงการ
เรียนรู้  โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ผลงานการให้บริการ
รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการศึกษาและวิจัย และโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์
(โดยมีรายละเอียดการเบิกจ่ายจ าแนกตามผลผลิต/โครงการ  
        
 
 
 
 

            จึงเสนอ... 



๑๕ 
 
  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ (๓๐ มิถุนายน 
๒๕๖๐) และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตามเป้าหมายที่ก าหนด   
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
  - ส าหรับการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยควรเร่ง
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่ก าหนดไว้ 
 

   มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบมหาวิทยาลัยพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

     

   ๔.๑.๑.๒  ขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี 
              งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓  

         นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  น าเสนอที่
ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๓                                     
ในระหว่างปีงบประมาณ กรณีมีเหตุจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการต้องปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
โดยมีวงเงินเพ่ิมเติม ให้เสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยแสดงเหตุผลและความจ าเป็นประกอบการพิจารณา
รวมไว้ในค าขออนุมัติด้วย ซึ่งในไตรมาสที่ ๓ มีการขออนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีโดยมีวงเงินเพ่ิมเติม                           
จ านวน ๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๔๑๑,๘๒๒ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทถ้วน)             
โดยสรุปได้ดังนี้ 

ล าดับที่ คณะ/หน่วยงาน ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

๑ คณะศิลปศาสตร์ ค่าลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ 

โครงการประชุม
วิชาการท่องเที่ยว
ระดับชาติการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่าง
สร้างสรรค์และ
ยั่งยืนสู่ศตวรรษท่ี 
๒๑ 

ไม่ได้ประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการโดยใช้
งบประมาณจากรายรับที่ได้จาก
ค่าลงทะเบียนดังกล่าว 

๑๕,๐๐๐ 

๒ กองการเจ้าหน้าที่ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

ค่าลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ 

โครงการจัดการ
ความรู้ Mini 
UKM ครั้งที่ ๑๕ 

๑๔๗,๐๐๐ 



๑๖ 
 

ล าดับที่ คณะ/หน่วยงาน ประเภทรายรับ ชื่อโครงการ เหตุผลความจ าเป็น จ านวนเงิน 
(บาท) 

๓ ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

ค่าตอบแทน
ผลงานวิจัย เรื่อง 
“เครื่องสกัด
น้ ามัน
อเนกประสงค์” 

 โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
งานวิจัย 

ไม่ได้ประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
เบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือเป็น
ค่าตอบแทนนักวิจัยให้แก่ 
นักวิจัย : คณะ : มหาวิทยาลัย 
ในสัดส่วน ๗๐ : ๑๕ : ๑๕ 

๕,๐๐๐ 

๔ ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัยฯ 
ส านักงาน
อธิการบดี 

ค่าตอบแทน
ผลงานวิจัย เรื่อง 
“การปรับปรุง
คุณภาพเส้น
กวยจั๊บโดยใช้
ไฮโดรคอลลอยด์” 

โครงการพัฒนา
ระบบบริหาร
งานวิจัย 

๒,๖๒๒ 

๕ ส านักบริหาร
ทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ 

ค่าบ ารุงการใช้
พ้ืนที่ 

โครงการบริหาร
จัดการการใช้
สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เอฟ
ซี 

ไม่ได้ประมาณการรายรับและ
ประมาณการรายจ่ายในแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่
เนื่องจากมีความจ าเป็นต้อง
ด าเนินโครงการบริหารจัดการ
การใช้สนามกีฬากลาง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี             
เอฟซี โดยใช้งบประมาณจาก
รายรับที่ได้จากค่าบ ารุงการใช้
พ้ืนที่ดังกล่าว 

๒๔๒,๒๐๐ 

รวม   ๔๑๑,๘๒๒ 
 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  การปรับแผนงบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๓ จ านวนทั้งสิ้น ๔๑๑,๘๒๒ บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบ-
สองบาทถ้วน) 

 

   มติที่ประชุม  อนุมัติ 
                 ระเบียบวาระท่ี  ๔... 



๑๗ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย 
     ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ 

  ๔.๑.๒.๑  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
                                                ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๐  
        (ครั้งที่ ๑  ณ สิ้นไตรมาส ๓) 

   นางสาวจรวยพร  แสนทวีสุข  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ  
น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ 
ในวันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐  มีมติเห็นชอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ณ สิ้นไตรมาส ๓  และให้น าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยนั้น 

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ตัวชี้วัดที่ ๕.๑ การบริหารของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มหาวิทยาลัยพัฒนา
แผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว  เพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรคในการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัย  และน าประกอบการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางเงินของมหาวิทยาลัย
ในระยะต่อไป  กองแผนงานขอเสนอผลการด าเนินงานในภาพรวมตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ รอบ ๙ เดือน ณ สิ้นไตรมาสที่ ๓ รวมทั้งสิ้น ๓๘ ตัวชี้วัด จ าแนกเป็นรายละเอียด
ดังนี้  
  ๑. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด รวมจ านวน ๑๖ ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ ๔๓.๒๔   

๒. ตัวชี้วัดที่ยังไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้  (อยู่ระหว่างประมวลผลข้อมูล) รวมจ านวน         
๒๑ ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๗๖   
 ๓. ตัวชี้วัดที่ไม่นับรวมเพ่ือเป็นฐานในการค านวณ  คือตัวชี้วัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย          
ตามยุทธศาสตร์ รวมจ านวน ๑ ตัวชี้วัด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยของความคลาดเคลื่อนจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย            
ร้อยละ ๐.๗๒  เนื่องจากมีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนที่จะมีการจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔  จึงท าให้ผลการจัดสรรงบประมาณมี
ความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยร้อยละ ๐.๗ 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผน
กลยุทธ์ทางการเงินของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (๑ กันยายน ๒๕๕๙ -                    
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐)  และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

 

              มติที่ประชุม... 



๑๘ 
 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ   
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
      ๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 
         ๔.๒.๑  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา  
    ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๙)   

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการ                                        
สภามหาวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาฯ กองบริการการศึกษา ได้ตรวจทานและตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๙) มีผู้ที่ผ่านเงื่อนไขส าเร็จการศึกษา จ านวน ๕ คน จ าแนกเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน ๒ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน ในการนี้ ได้ตรวจสอบและ
รับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะ โดยผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ แล้ว ดังนี้ 

ระดับปริญญาโท  จ านวน ๒ คน 
๑.  คณะบริหารศาสตร์ 

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- หลักสูตร  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    จ านวน    ๑  คน 

๒.  คณะรัฐศาสตร์ 
ปริญญา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  การปกครอง     จ านวน    ๑  คน 

 

ระดับปริญญาเอก  จ านวน ๓ คน 
๑.  คณะวิทยาศาสตร์ 

ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  ฟิสิกส์      จ านวน    ๒  คน 

๒.  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   จ านวน  ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
- สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล    จ านวน    ๑  คน 

 

 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๙) จ านวน ๕ คน จ าแนกเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท                                          
จ านวน ๒ คน และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน 

 

  มติที่ประชุม อนุมัติ 
 

                 ระเบียบวาระท่ี  ๔... 



๑๙ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา  
    - 
        

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
          - 
        

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ 

   -  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  วาระลับ 

 ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๖/๒๕๖๐ (ลับ) 
       เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 
 

ทั้งนี้ รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ (ลับ) 
 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่  ๘/๒๕๖๐ ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน 
๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 เลิกประชุม… 



๒๐ 
 
 
เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๔๐  น. 
 
 
 
 
        ….....................................................      …..…......................................................... 
          (นายธีระศักดิ์  เชียงแสน)       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส  จิตต์เจริญ) 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน          รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
        ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย                         กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
              ผู้จดรายงานการประชุม    ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ ๘/๒๕๖๐ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  


