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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  ครั้งที ่๘/๒๕๖4  

วันเสาร์ที่  ๒๕  กันยายน  ๒๕๖๔   เวลา ๐๙.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี 

และการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

 

 

 

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

 - คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาประชุม ณ ห้องประชุมวารินช าราบ ชั้น ๓  ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

 

๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
๑๔. นายจิรศักดิ์  บางท่าไม ้ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง 
      ประธานสภาอาจารย์ 
๑๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล  ปุษยตานนท์     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
๑๖. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 
๑๗. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  ค าคง     กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร 
      คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
๑๘. ศาสตราจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง       กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  ทิพราช   กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 
                ๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์... 
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๒๐. รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์  พงษ์รัตน์ กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายประดิษฐ์  แป้นทอง  กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า 
 

ผู้เข้าร่วมการประชุม 
๑. นายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย 
๒. นายธีระศักดิ์  เชียงแสน   ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. รองศาสตราจารย์อดุลย์  จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
๔. นายฐิติเดช  ลือตระกูล  รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร 
๕. นายอรรถพงศ์  กาวาฬ  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
๖. นางสาวจรวยพร  แสนทวสีุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ณัฏฐ์  ดิษเจริญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
๘. รองศาสตราจารย์รุ่งรัศมี  บุญดาว คณบดีคณะบริหารศาสตร์ 
๙. นายภาคภูมิ  สืบนุการณ์ รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
๑๐. นายชาติชาย  เมาลีชาต ิ นิติกรปฏิบัติการ ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
 

เริ่มการประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
  

ก่อนเริ่มการประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระเบียบวาระ ฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุม                           
สภามหาวิทยาลัย ว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมสภามหาวิทยาลัยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งด าเนินการตาม
พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓  โดยกรรมการได้แสดงตนเพื่อร่วมการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจ านวน ๑๒ คน และประชุมทีม่หาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน ๘ คน ครบองค์ประชุม  

 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

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. นายประดิษฐ์  แป้นทอง 
               

 มติที่ประชุม         รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

                 ๑.๑.๒  การอนุญาต... 
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    ๑.๑.๒  การอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม 
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ  เนื่องจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ดังนั้น จึงอนุญาตให้ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้  

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๓  การประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๔ 
 ประธานแจ้ งที่ประชุม เ พ่ือทราบ ตามที่ สภามหาวิทยาลั ยในการประชุม                          

ครั้ งที่  ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ ได้มีมติ เห็นชอบนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
พ.ศ. 2564 - 2565 โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม 2564                     
ที่ผ่านมา ดังนั้น เพ่ือเป็นการแถลงนโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 - 2565 และก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนเพ่ือการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายฯ ดังกล่าว อีกท้ัง เพื่อเป็นการน าเสนอระบบสารสนเทศ
ด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและออกแบบการน าเสนอข้อมูล (Dashboard) เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ทีร่องศาสตราจารย์ธนชาติ  นุ่มนนท ์และคณะได้พัฒนาขึ้นเพื่อน ามาประกอบการตัดสินใจและก าหนด
นโยบายการบริหารให้กับมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปี ๒๕๖๔ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ – 
๑๒.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๔ หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความ
คิดเห็นต่อร่ างกฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน ๗ ฉบับ 

               ประธานแจ้งที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้ด าเนินการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายล าดับรองที่
เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม (https/www.mhesi.go.th) โดยผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ  จ านวน ๗ ฉบับ ดังนี้ 
 

           (๑) ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. .... 
           (๒) ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 
 

                 (๓) ร่างระเบียบ… 

http://www.mhesi.go.th/
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           (๓) ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. .... 
           (๔) ร่างประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง  แนวทางการบริหาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
          (๕) ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสู่
มาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
          (๖) ร่างระเบียบกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
        (๗) ร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... 
                    โดยก าหนดการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายล าดับรองที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มีดังนี้ 

๑. วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. (ฉบับที่ ๑ – ๕) 
            ๒. วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น. (ฉบับที่ ๖ - ๗) 

 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 

  ๑.๑.๕  การจัดงานเกษียณอายุราชการให้แก่บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 
       ประธานมอบอธิการบดี แจ้ งที่ ประชุม เ พ่ือทราบ  เมื่ อวันที่  ๒๓  กันยายน 
๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับบุคลากรที่สร้าง
คุณประโยชน์จนเกษียณอายุราชการให้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๓            
ห้อง 3C 10 – 11 (Smart Classroom) ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือเชิดชูเกียรติ
และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้มีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการมาจนครบเกษียณอายุราชการ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความเสียสละของบุคลากรที่เกษียณอายุราชการทุกๆ ท่านเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งสิ้นจ านวน ๒๓ ราย โดยแบ่งเป็น            
สายวิชาการ จ านวน ๑๒ ราย สายสนับสนุน จ านวน ๑๑ ราย โดยมีผู้บริหารของผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมงานรวมทั้ง
มีพิธีการมอบโล่เชิดชูเกียรติ รวมทั้งได้มีการจัดท าวิดีทัศน์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้เกษียณอายุราชการ
เพ่ือเป็นการเผยแพร่ประวัติและผลงาน  และการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน 
จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมงานโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ด้วย 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
 

 มติที่ประชุม         รับทราบ   
 
 
              ๑.๒  เรื่องแจ้ง... 
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 ๑.๒  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
        ๑.๒.๑  การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

          ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
             ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ งานประชาสัมพันธ์และชุมชน

สัมพันธ์ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการประชาสัมพันธ์  
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่ มเป้าหมายประชาชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือสื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการลงสู่
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม การจัด
ประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่างๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนต่างๆ ตลอดจนการจัดกิจกรรม
ร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการด าเนินงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตาม วัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

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

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดทราบ 
                    

มติที่ประชุม         รับทราบ    
 

  ๑.๒.๒  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ 
    หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  
    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

    รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ตามที่คณะกรรมการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดการแถลงข่าวและประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 นั้น 

บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้เสร็จสิ้นแล้ว  

ผลการประเมิน ITA 2564 ในภาพรวมระดับประเทศ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน ซึ่งสูงขึ้น
กว่าปีที่ผ่านมา 13.35 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ก าหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไว้ว่า หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องมีค่ าคะแนน ITA 85 คะแนนขึ้นไป เป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด 
หรือราว 5,395 แห่ง ผลปรากฏพบว่ามีหน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 4,146 หน่วยงาน หรือคิดเป็น 49.95% 
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา 36.76% 

โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 89.96 ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานระดับ A และอยู่ในล าดับที่ 42 จากจ านวนทั้งหมด 83 หน่วยงานประเภทสถาบันอุดมศึกษา                      
ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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คะแนนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คะแนน) 

 
89.96 

ระดับผลการประเมิน  A 
ล าดับ ตัวช้ีวัด  คะแนน 

1 การปฏิบัติหน้าที่ 

IIT 

91.55 
2 การใช้งบประมาณ 85.99 
3 การใช้อ านาจ 88.94 
4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.22 
5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.97 
6 คุณภาพการด าเนินงาน  79.77 
7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT 82.50 
8 การปรับปรุงระบบการท างาน  75.89 
 9 การเปิดเผยข้อมูล 

OIT 
100.00 

10 การป้องกันการทุจริต 100.00 

     
คะแนนสูงสุด (คะแนน)  คะแนนต่ าสุด (คะแนน) 

100  75.89 
 
 

 
 
 
 
            รายงาน... 
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เปรียบเทียบผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564 
 

  ปี งปม. 2562 ปี งปม. 2563 ปี งปม. 2564   
ภาพรวม  

คะแนนเฉลีย่รวม 87.65 82.12 89.96  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 0.00 7.98  
คะแนนสูงสดุ 100.00 95.57 100.00  
คะแนนต่ าสุด 72.76 50.00 75.89  

รายตัวชี้วัด  
การปฏิบัตหิน้าท่ี 86.62 87.87 91.55  

IIT 
การใช้งบประมาณ 79.92 79.63 85.99  
การใช้อ านาจ 83.63 83.64 88.94  
การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.80 78.62 83.22  
การแก้ไขปัญหาคอรร์ัปชัน 77.64 78.94 85.97  
คุณภาพการด าเนินงาน 82.10 93.76 79.77  

EIT ประสิทธิภาพการสื่อสาร 72.76 95.57 82.50  
การปรับปรุงระบบการท างาน 77.05 95.47 75.89  
การเปิดเผยข้อมลู 100.00 95.56 100.00  

OIT 
การป้องกันทุจริต 100.00 50.00 100.00  

 
 

                                           เปรียบเทียบ… 

การปฏิบัติหน้าที่ 91.55

การใช้งบประมาณ 85.99

การใช้อ านาจ 88.94

การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
83.22

การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.97

คุณภาพการด าเนินงาน 79.77

ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.50

การปรับปรุงระบบการท างาน 
75.89

การเปิดเผยข้อมูล 100

การป้องกันการทุจริต 100

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ระดับผลการประเมินจ าแนกตามแบบวัดการรับรู้ 
ระดับผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) อยู่ที่ 
87.13 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 

 

ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 
1 การปฏิบัตหิน้าท่ี 91.55 - ส่งเสริมการท างานท่ีค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก 

- พึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาพฤติกรรมการมุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน การให้
ความส าคญักับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และความพร้อมรับผิดรับชอบหากความ
ผิดพลาดเกิดจากตนเองของบุคลากรในหน่วยงานของท่านมากขึ้น 

2 การใช้งบประมาณ 85.99 - ส่งเสริมการประชาสมัพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของหน่วยงานของท่านมากข้ึน 
- ส่งเสริมใหห้น่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้มสี่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยเพิม่การใหส้อบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
- เพิ่มกลไกก ากับให้หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยค านงึถึงความ
คุ้มค่า และไม่บดิเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้

3 การใช้อ านาจ 88.94 - พัฒนากระบวนการการคดัเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดงูาน หรือ
การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม 
- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตามต าแหน่งหนา้ที่จาก ผูบ้ังคับบญัชาอย่างเปน็
ธรรม 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน
อย่างถูกต้อง 
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เปรียบเทียบผลการประเมินประจ าปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 
2564

ปี งปม. 2562 ปี งปม. 2563 ปี งปม. 2564



9 
 

ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 
4 การใช้ทรัพย์สินของทาง

ราชการ 
83.22 - เพิ่มการอ านวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยมืทรัพย์สิน

ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
- ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้
ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
- เพิ่มมาตรการก ากับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง 
- เพิ่มการก ากับตดิตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน 
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง 

5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 85.97 - สร้างช่องทางการร้องเรียน การติดตามผลการร้องเรียน และสร้างความมั่นใจ
ในการจัดการการทุจรติ ตลอดจนปกป้องผู้กระท าการร้องเรียน โดยหากพบการ
ทุจริตในหน่วยงาน 
- แก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านอย่างจริงจัง 
- เพิ่มมาตรการส่งเสรมิให้หน่วยงานของท่าน มีการด าเนินการเฝ้าระวังการ
ทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต 

 

ระดับผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) อยู่ที่ 79.39 โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 
ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน ข้อเสนอแนะของหน่วยงานที่ปรึกษาฯ 

6 คุณภาพการด าเนินงาน 79.77 - ก ากับติดตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานว่ามีการติดตอ่ ปฏิบัติงาน 
และให้บริการแก่ประชาชนเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนด 
- ให้ตรวจสอบวา่บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบตัิงาน/ให้บริการ แกผู่้มาตดิต่อ
ทั่ว ๆ ไป กับผูม้าตดิต่อที่รูจ้ักเป็นการสว่นตวัอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด  
- เพิ่มมาตรการก ากับตดิตามการท างานของเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานในการ
ท างานอย่างตรงไปตรงมา ไมป่ิดบงัหรือบิดเบือนข้อมูล 

7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 82.50 - เพิ่มมาตรการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับ
การด าเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพรผ่ลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน
มากขึ้น 
- ส่งเสริมการเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม
ช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 

8 การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

75.89 - เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มาตดิต่อ หรือผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี เข้าไปมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
- เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดี
ขึ้น 
- เพิ่มการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น 
- ส่งเสริมใหม้ีการน าผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน ไปปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 

 

ระดับผลคะแนนแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้คะแนนการประเมินจากแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ที่ 100 

โดยในแต่ละตัวชี้วัดได้คะแนนดังต่อไปนี้ 
                 ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัด หัวข้อตัวชี้วัด คะแนน 
9 การเปิดเผยข้อมลู 100 

10 การป้องกันการทุจริต 100 
 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนตามตัวชี้วัดแต่ละตัวชี้วัดแล้ว ปรากฏว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนการ
ประเมินต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช. ได้ก าหนดไว้ ที่ 85 คะแนน ทั้งสิ้นจ านวน 4 ตัวชี้วัด คือ 

1. ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 83.22 คะแนน 
2. ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน  79.77 คะแนน 
3. ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  82.50 คะแนน 
4. ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 75.89 คะแนน 

 

การวิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับได้ดังนี้ 

ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มกีารน าทรัพยส์ินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ

อนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด 
96.80 

2 I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพยส์ินของราชการ ไปเปน็ของส่วนตัว หรือ
น าไปให้กลุม่หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

93.82 

3 I21 ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพยส์ินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน 
มีการขออนุญาตอยา่งถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 

83.14 

4 I24 หน่วยงานของท่าน มีการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยส์ินของราชการ เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการน าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด 

79.92 

5 I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
มากน้อยเพียงใด 

77.11 

6 I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรพัย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานของ
ท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 

68.54 

 

จากประเด็นค าถามทั้ง 6 ข้อ ที่ก าหนดในตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พบว่า มี 4 ประเด็นการ
ประเมินที่มีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่ทราบถึง
แนวปฏิบัติ ขั้นตอน ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงขั้นตอนการอนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานยังไม่มีความสะดวกเท่าที่ควร อีกทั้งมาตรการในการก าหับ ติดตาม ดูแล 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการยังไม่ดีเท่าที่ควร 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ควรสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว 
และควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานจัดท าแนวปฏิบัติในการใช้ การยืมทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน โดยอาจพิจารณา
ลดขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืมทรัพย์สินของทางราชการให้มีความสะดวกต่อการท างานมากยิ่งขึ้ น มีการก าหนด
ผู้รับผิดชอบที่ก ากับดูแล ตรวจสอบ ทรัพย์สินของทางราชการ เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มีการ
จัดท ารายงานสถิติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบ 
 

การวิเคราะห์ระดับผลคะแนนจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ตัวช้ีวัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับได้ดังนี้ 
             ล าดับ... 

85 คะแนน 
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ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 E4 ในระยะเวลา 1 ปีท่ีผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อร้องขอให้

จ่ายหรือใหส้ิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนญุาต หรือให้บริการ 
หรือไม ่
- เงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อ่ืน ๆ อันอาจค านวนเป็นเงินได้ 

98.16 

2 E1 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- เป็นไปตามขั้นตอนท่ีก าหนด/เปน็ไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

78.51 

3 E3 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน
อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด 

74.87 

4 E2 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาตดิต่ออ่ืน ๆ 
อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด 

74.74 

5 E5 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการด าเนนิงาน โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ
ส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด 

72.83 

 

ตัวช้ีวัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับได้ดังนี้ 

ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 E8 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังค าติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

ด าเนินงาน/การให้บริการ หรือไม ่
97.55 

2 E10 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจรติของเจ้าหน้าท่ีใน
หน่วยงานหรือไม ่

93.25 

3 E6 การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มลีักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด 
- เข้าถึงง่าย/ไม่ซับซ้อน/มีช่องทางหลากหลาย 

78.29 

4 E7 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลทีส่าธารณชนควรรับทราบอย่าง
ชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

72.64 

5 E9 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบค าถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด 

70.79 

 

ตัวช้ีวัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน 
ประกอบด้วยข้อค าถามจ านวน 5 ข้อ โดจ าแนกผลคะแนนรายข้อ และจัดอันดับได้ดังนี้ 

ล าดับ ข้อ ประเด็นค าถาม คะแนน 
1 E13 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด

ความสะดวกรวดเร็วมากข้ึน หรือไม่ 
96.93 

2 E12 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการดี
ขึ้น มากน้อยเพียงใด 

71.8 

3 E15 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการด าเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใส
มากขึ้น มากน้อยเพียงใด 

71.4 

4 E11 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏบิัติงาน/การ
ให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด 

71.19 

5 E14 หน่วยงานท่ีท่านติดต่อ เปดิโอกาสให้ผู้รับบริการ ผูม้าตดิต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เข้า
ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น 
มากน้อยเพียงใด 

68.12 

 

     จากผล... 

85 คะแนน 

85 คะแนน 

85 คะแนน 
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จากผลคะแนนตามประเด็นการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเห็นว่า 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปลอดจากการกระท าทุจริต มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการ
ให้บริการ และมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินการหรือการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยมีคะแนนที่
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวอยู่ระดับที่เกิน 90 คะแนน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยยังมีประเด็นที่ต้องพัฒนา ดังนี้ 

1) ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการด าเนินงาน มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นข้อค าถามที่มี
คะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 4 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกมองว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยปฏิบัติงาน หรือให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ ก าหนด 
รวมทั้งยังไม่มีการให้ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการมากเพียงพอ 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดท าขั้นตอนและมาตรฐานการ
ท างาน/การให้บริการอย่างชัดเจน และเพ่ิมการสร้างการรับรู้ โดยต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวกับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกให้รับทราบอย่างทั่วถึง 

2) ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นข้อค าถามที่มี
คะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 3 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอกต้องการให้มหาวิทยาลัยเผยแพร่ข้อมูลอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย มีช่องทางในการเข้าถึงที่หลากหลาย และควรเพิ่ม
การชี้แจงและตอบค าถามให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารมากขึ้น โดย 
1. ก าหนดให้ทุกหน่วยงานก าหนดข้อมูลที่ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบ 
2. มีการก าหนดแผนในการเผยแพร่การด าเนินการส าคัญในแต่ละช่วงเวลา เพ่ือเผยแพร่ให้มีส่วนได้  

ส่วนเสียภายนอกรับทราบ อาทิ ผลการด าเนินงานประจ าปี การรับนักศึกษา เป็นต้น 
3. รวบรวมค าถาม-ค าตอบ ที่มีข้อสงสัยหรือได้รับการซักถามบ่อยจากการด าเนินงานหรือการให้บริการ 

เผยแพร่ผ่านช่องทางที่หลากหลายขึ้น 
4. ข้อมูลส าคัญที่มหาวิทยาลัยต้องการเผยแพร่ให้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกรับทราบควรอยู่ในจุดที่

สามารถเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และเพ่ิมช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น 
3) ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการท างาน มีข้อค าถามในตัวชี้วัดนี้อยู่ 5 ข้อ โดยมีประเด็นข้อ

ค าถามที่มีคะแนนต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ส านักงาน ป.ป.ช.ก าหนด จ านวน 4 ข้อค าถาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกยังไม่ทราบว่ามหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการให้บริการให้ดีขึ้น 
หรือโปร่งใสมากขึ้นหรือไม่อย่างไร และยังเปิดโอกาสให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการหรือการ
ให้บริการน้อย 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรก าหนดให้ทุกหน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน/การให้บริการ 
(แผนผังการปฏิบัติงานที่ระบุข้ันตอน วิธีการ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนให้ชัดเจน) รวมถึงสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
การรับรู้ในการปรับปรุงวิธีการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ และความโปร่งใส รวมไปถึง มหาวิทยาลัยควร
ด าเนินการเปิดโอกาส หรือสร้างโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงานทั้งในระดับหน่วยงาน และในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นถึงการด าเนินงานที่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมทั้งน าข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในด้านต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลประกอบในการพัฒนา
หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) กรอบแนวทาง... 
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(ร่าง) กรอบแนวทางการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด า เนินงานของหน่ วยงานภาครั ฐ  ( integrity and Transparency Assessment:  ITA)  ประจ าปี งบประมาณ                         
พ.ศ. 2564 

  

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการวิเคราะห์จุดอ่อนในการด าเนินงานของหัวข้อตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนผลการ

ประเมินที่ต่ า และก าหนดแนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในหัวข้อตัวชี้วัดดังกล่าว เช่น หัวข้อตัวชี้วัดด้านคุณภาพ                         
การด าเนินงาน หัวข้อตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงระบบการท างาน เป็นต้น เพ่ือให้การประเมินผลในรอบปีต่อไปมีค่าคะแนน
การประเมินทีสู่งขึ้น 

 

มติที่ประชุม รับทราบ   และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ๑.๒.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการใช้บริการ ห้องเรียน 
    ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี 

       คณบดีคณะบริหารศาสตร์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ  ด้วยคณะบริหารศาสตร์ 
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2563 - 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 8 
มหาวิทยาลัยมีเสถียรภาพทางการเงินเพ่ือการจัดการศึกษาสู่ความยั่งยืน เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีเสถียร ภาพทาง
การเงินการคลังที่เพียงพอต่อการด าเนินงานและพัฒนาในอนาคต กลยุทธ์ที่ 4 เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างโอกาสใน
การสร้างรายได้และการบริหารสินทรัพย์ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
                  ในการประชุม... 
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 ในการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563                     
มีมติเห็นชอบอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุม และมีล าดับขั้นตอนการเสนอประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการใช้บริการ ห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ล าดับที ่ เร่ือง รายการเอกสาร 
1 คณะบริหารศาสตร์ ขอความอนเุคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการ 

ตรวจสอบข้อมูลอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุม 
อว. 0604.13/0777  
ลงวันที่ 16 มกราคม 2563 

2 ส านักงานกฎหมายและนิติการ แจ้งความเห็นและข้อเสนอการตรวจสอบ
อัตราค่าบ ารุงการใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมคณะบริหารศาสตร์ 
ดังนี้  
ห้องเรียนและห้องประชุมของคณะบริหารศาสตร์ เปน็ทรัพย์สนิประเภท
อสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลยั ตามข้อ 4 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วา่ด้วยการบริหารและด าเนนิงานส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ พ.ศ.2557 และตามบัญชีรายการทรัพยส์ิน ประเภท ข 
ล าดับที่ 14 แห่งประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง ทรัพย์สินที่อยู่ใน
อ านาจการบริหารจัดการของขิงส านักบริหารทรัพย์สินและสทิธปิระโยชน์ 
ก าหนดให้สิทธิการใช้ประโยชนจ์ากที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลยัเชิงพาณิชย์อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์  

อว. 0604.1.10/136 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 

3 คณะบริหารศาสตร์ ขอความอนเุคราะห์คณะกรรมการส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์พิจารณาอนุมัติแนวทางจัดเก็บรายได้ค่าบ ารุง
การใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมของคณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

อว 0604.13/2804 
ลงวันที่ 12 มนีาคม 2563 

4 คณะกรรมการส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธปิระโยชน์ แจง้(ร่าง) 
ข้อเสนอแนะและมติทีป่ระชุม เห็นว่า การก าหนดหลักเกณฑ์วิธกีารและ
อัตราค่าบ ารุงการใช้บริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ของคณะบริหาร
ศาสตร์ไม่อยู่ในอ านาจการบริหารจัดการของส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ เนื่องจากเปน็การด าเนินการใช้ทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย
ในเชิงวิชาการเพื่อการเรียนการสอนและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
1.การใช้บริการห้องประชุมเพื่อประโยชน์ทางบริการวิชาการแก่หน่วยงาน
ภาครัฐ ให้เสนออธิการหรือผู้มีอ านาจเพื่อขออนุมัติปรับลดอัตราค่าใช้
บริการได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของอัตราที่ก าหนด 
2.อัตราค่าใช้บริการไม่ควรจัดเก็บเป็นรายชั่วโมงเนื่องจากอาจจะไม่คุ้มค่า
กับการบริหารจัดการ ควรก าหนดอัตราการใช้บริการต่อวัน 

อว 0604.23.1/1953 
ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

5 คณะบริหารศาสตร์ ขอความอนเุคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
พิจารณาข้อมูลอัตราค่าบ ารุงการใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมพร้อม
ประกาศแนบท้าย 

อว. 0604.13/8406  
ลงวันที่ 6 ตลุาคม 2563 

6 ส านักงานกฎหมายและนิติการ แจ้งผลการพิจารณาการออกประกาศ
ก าหนดอัตราค่าบ ารุงการใชบ้ริการห้องเรียนและห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์
ของคณะบริหารศาสตร์ โดยใหค้ณะบริหารศาสตร์เสนอร่างประกาศ

อว. 0604.1.10/1446 
ลงวันที่ 25 ธนัวาคม 2563 
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ล าดับที ่ เร่ือง รายการเอกสาร 
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพจิารณา จากนัน้จึงเสนอ
ร่างประกาศให้ส านักงานกฎหมายและนิติการและที่ปรึกษากฎหมายของ
สภามหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา และเสนออธิการบดีพจิารณาลงนามออกประกาศตามล าดับ
ต่อไป 

7 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เม่ือ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  
ให้คณะ/ส านัก ตรวจสอบว่าความประสงค์จะเสนอประกาศมหาวิทยาลัย
ในการเสนออัตราค่าบริการ ให้ด าเนินการเพื่อรวบรวมน าเสนอในคราว
เดียวกัน โดยอธิการบดี จะมอบให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณา
ตรวจสอบรูปแบบการเขียนประกาศ เพื่อก าหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ร่วมกัน 
มติที่ประชุม 
มอบคณะบริหารศาสตร์ น ากลบัไปพิจารณาทบทวนอัตราคา่บริการ และ
ประสานส านักงานกฎหมายและนิติการเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเขียน
ประกาศต่อไป 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 

8 คณะบริหารศาสตร์ ขอความอนเุคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
พิจารณารูปแบบประกาศมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ์ 
วิธีการใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ของคณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

อว. 0604.13/1160  
ลงวันที่ 2 มนีาคม 2564 

9 ส านักงานกฎหมายและนิติการ แจ้งผลการพิจารณาการออกประกาศ
มหาวิทยาลยัอุบลราชลธานี เร่ือง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน
และห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ของคณะบริหารศาสตร์ โดยให้เสนอการ
ทบทวนอัตราอัตราค่าบริการต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหาร
ศาสตร์ และแจ้งผลการพิจารณาร่างประกาศให้ส านักงานกฎหมายและนิติ
การ ตรวจสอบเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั
ต่อไป 

อว. 0604.1.10/421 
ลงวันที่ 2 เมษายน 2564 

10 คณะบริหารศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ส านักงานกฎหมายและนิติการ 
พิจารณารูปแบบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ของคณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยพิจารณาการทบทวนอัตราค่าบริการ
ใหม่ เพิ่มเติมเนื้อหาดังนี้ 
1. คณะบริหารศาสตร์ด าเนินการปรับค่าบริการให้สอดคล้องกับประมาณ
การต้นทุน  
2. เดิมระบุอัตราค่าบริการแยกรายห้องเป็นปรับค่าบริการแบ่งตามจ านวน
ที่นั่งให้คล้ายกับประกาศค่าบริการการใช้อาคารเรียนรวม  เดิมก าหนด
ค่าบริการต่อ 1 วันปรับเป็นค่าบริการต่อคร่ึงวันและต่อ 1 วัน 
3. เพิ่มเติมนิยามของค าส าคัญ  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการให้มีความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการคณะบริหาร

อว. 0604.13/2135  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 



16 
 

ล าดับที ่ เร่ือง รายการเอกสาร 
ศาสตร์ ระบุระยะเวลาการบริการให้ชัดเจนและก าหนดผู้รักษาการตาม
ประกาศ  รวมทั้งก าหนดอัตราค่าปรับ 

11 ส านักงานกฎหมายและนิติการ แจ้งผลการพิจารณาการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชลธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน
ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างประกาศฯ พร้อมทั้งเสนอให้ที่ปรึกษากฎหมายสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นแล้ว 

อว. 0604.1.10/628 
ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 

12 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ ๑๒/๒๕๖๔ วาระ
พิเศษ เมื่อวันพุธที่ ๑6 มิถุนายน ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง หลักเกณฑ์  วิธีการใช้บริการ 
ห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์  คณะบริหารศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. ข้อ ๓ แก้ไขเป็น “การขอใช้ห้องเรียน ห้องประชุม และห้องคอมพิวเตอร์ 
นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนปกติของคณะบริหารศาสตร์จะต้อง
เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้” 
๒. ข้อ ๔ ให้ตัดค าว่า “ห้องโถง” ออก 
๓. ข้อ ๙ ให้พิจารณาผลได้ผลเสียของการคิดค่าปรับ ตามวรรคสอง 
เนื่องจากเมื่อก าหนดอัตราค่าปรับไว้ แล้วมีเหตุไม่สามารถจัดเก็บได้อาจมี
ผลกระทบเป็นการเพิ่มภาระในการด าเนินการล้างหนี้ซึ่งเป็นกระบวนการที่
ใช้เวลานาน 
๔. ปรับการเขียนในข้อ ๑๑ โดยอาจเพิ่มเติมข้อยกเว้นในการไม่ต้องช าระ
ค่าธรรมเนียมตาม    ประกาศฯ หรือให้อ านาจอธิการบดีสามารถวินิจฉัย
เป็นประการอ่ืนใดนอกเหนือจากประกาศถ้ามีเหตุผลและความจ าเป็น 
๕. ตัดข้อ ๒ ในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ “เกณฑ์การพิจารณาอัตราค่าบ ารุง 
(ด้วยวิธีวิเคราะห์ต้นทุนและการเสื่อมราคา)” ออก 
มีมติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ และมอบ 
๑ .  คณะบริ ห า รศ าสตร์ ป รั บแก้ ไ ขต ามข้ อ เ สนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และประสานส านักงานกฎหมายและนิติการ 
ตรวจสอบก่อนน า เสนออธิการบดี เพื่ อลงนาม และน า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบต่อไป 
๒. มอบส านักงานกฎหมายและนิติการจัดท ารูปแบบประกาศในลักษณะ
ดังกล่าว ให้เป็นรูปแบบที่หน่วยงานสามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้เป็น
มาตรฐานและรูปแบบเดียวกัน พร้อมทั้งเชิญคณะ/หน่วยงานประชุมเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นต่อรูปแบบดังกล่าว ทั้งนี้ การก าหนดหลักเกณฑ์ หรือ
อัตราค่าบริการสามารถพิจารณาก าหนดเพิ่มเติมได้ภายหลังตามความ
เหมาะสม 

วันที่ ๑6 มิถุนายน ๒๕๖๔ 

13 ส านักงานกฎหมายและนิติการ แจ้งผลการพิจารณาการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชลธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน
ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารศาสตร์ โดยได้แก้ไขเพิ่มเติม
ร่างประกาศฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน

อว. 0604.1.10/1030 
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 
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ล าดับที ่ เร่ือง รายการเอกสาร 
การประชุมคร้ังที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อให้คณะ
บริหารศาสตร์เสนอร่างประกาศต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน                
พ.ศ. 2560 ข้อ 8 วรรคท้าย และเสนออธิการบดีเพื่อลงนามต่อไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                         
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และห้องคอมพิวเตอร์คณะบริหารศาสตร์  
   

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 - มอบคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุมและห้องคอมพิวเตอร์  คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ข้อที่ ๙                 
โดยเพ่ิมเติมข้อความในวรรคสอง ตาม ร่าง ประกาศฯ เดิมที่ส านักงานกฎหมายและนิติการได้ด าเนินการตรวจสอบแก้ไข
ไว้ ในกรณีที่ก าหนดให้ผู้ขอใช้ที่ไม่ช าระค่าบริการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้ขอใช้จะต้องช าระค่าปรับในอัตราที่
ก าหนด  ซึ่งการก าหนดข้อความเป็นสภาพบังคับทางกฎหมายที่จะต้องก าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ขอใช้เร่งด าเนินการช าระ
ค่าบริการให้เป็นไปตามที่ประกาศฯ ได้ก าหนดไว้ ส าหรับอัตราค่าปรับนั้น มอบให้คณะบริหารศาสตร์พิจารณาก าหนด
อัตราค่าปรับที่เหมาะสม และสอดคล้องกับอัตราค่าปรับของคณะต่างๆ ที่ได้ก าหนดไว้ ส าหรับการให้บริการห้องเรียน 
และห้องประชุมฯ เป็นต้น 
 

   มติที่ประชุม  รับทราบ  และมอบคณะบริหารศาสตร์ด าเนินการแก้ไข (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการห้องเรียน ห้องประชุม และห้องคอมพิวเตอร์            
คณะบริหารศาสตร์  ตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป  และเม่ือด าเนินการแก้ไข
(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จัดส่งให้ส านักงานกฎหมายและนิติการ
ตรวจสอบอีกครั้ง ก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป 

 

  ๑.๒.๔  ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ 
    ห้องบรรยาย ห้องปฏิบัติการ และห้องโถง อาคารต้นแบบอาคารถ่ายทอด 
    เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 
 

    - ขอถอนเรื่อง เพื่อน าไปเพิ่มเติมรายละเอียดให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 

  ๑.๒.๕  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ อบ.๑๗๙/๒๕๖๑  
    คดีหมายเลขแดงท่ี อบ.๒๒๓/๒๕๖๔ ระหว่าง รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร  
    ที่ ๑ กับพวก รวม ๒ คน ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑ กับ 
    พวกรวม ๒ คน ผู้ถูกฟ้องคดี 

     ส านักงานกฎหมายและนิติการ  โดยนายชาติชาย  เมาลีชาติ  นิติกรปฏิบัติการ  
น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือทราบ  ดังนี้ 

๑. เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร อดีตข้าราชการพลเรือน              
ในสถาบันอุดมศึกษา ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์ และนายสุภชัย หาทองค า ต าแหน่งอาจารย์ 
สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้ยื่นฟ้องสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และนายกสภามหาวิทยาลัย 

 
          อุบลราชธานี… 
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อุบลราชธานี เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต่อศาลปกครองอุบลราชธานี กล่าวหาว่าการด าเนินกระบวนการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการ
สรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด ๔๐ คน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
มีมติในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ที่ถูกคือ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ)        
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมิได้ถือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการอันเป็นสาระส าคัญส าหรับการด าเนินการสรรหาผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีตามที่ก าหนดในข้อ ๖ (๖.๓) ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยไม่ด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ และไม่จัดท าบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี อีกท้ังไม่พิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดีโดยค านึงถึงภาระหน้าที่
ของมหาวิทยาลัยในช่วงวาระการด ารงต าแหน่ง และไม่รับฟังข้อเสนอแนะจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนด
ในข้อ ๖ (๖.๔) ของข้อบังคับดังกล่าว แต่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีกลับด าเนินการพิจารณาบุคคลผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจากจ านวน ๔๐ คน ให้เหลือ ๙ คน และทาบทามบุคคลดังกล่าวเข้ารับการสัมภาษณ์เพ่ือ
คัดเลือกให้เหลือเพียง ๓ คน คือ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา และ               
รองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันท์ และให้บุคคลทั้งสามแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีและประชาคม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จากนั้นได้มีมติเห็นชอบให้เสนอชื่อบุคคลทั้งสามต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพ่ือพิจารณา                             
โดยคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คะแนนสัมภาษณ์ไม่เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อบังคับ
ดังกล่าว นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์นงนิตย์เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งอธิการบดี เนื่องจากถูกศาลจังหวัด
อุบลราชธานีพิพากษาลงโทษจ าคุก แต่ให้รอการลงโทษจ านวน ๓ คดี คือ คดีหมายเลขด าที่ อ. ๖๖๖/๒๕๕๖                             
คดีหมายเลขด าที่ อ. ๑๘๔๙/๒๕๕๕ และคดีหมายเลขด า ที่ อ. ๔๖๓/๒๕๕๖ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่เสนอ
แต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย                        
ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงน าคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีค าพิพากษาหรือค าสั่งเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ที่ถูกคือ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ) เมื่อวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗) ที่เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๒. เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ศาลปกครองอุบลราชธานีมีค าพิพากษาสรุปได้ว่า การมีมติของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ ที่เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นไปโดยถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือ
วิธีการอันเป็นสาระส าคัญที่ก าหนด และเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบ ดังนั้น มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ 
๖/๒๕๕๗ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว จึงพิพากษายกฟ้อง เป็นคดี
หมายเลขด าท่ี บ.๒๗/๒๕๕๗ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๘/๒๕๖๑ 

๓. เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านค าพิพากษาศาลปกครอง
อุบลราชธานี ต่อศาลปกครองสูงสุด 

๔. ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปกครองอุบลราชธานี ๑ ได้มีหนังสือที่ อส ๐๐๔๖.๑/๑๙๔๙ ลงวันที่ ๓๑ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งมายังมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่า บัดนี้  ศาลปกครองสูงสุดมีค าพิพากษาแล้ว                            
คดีหมายเลขด าที่ อบ.๑๗๙/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงท่ี อบ.๒๗๓/๒๕๖๔ ซึ่งศาลปกครองอุบลราชธานีได้อ่าน  

 

ค าพิพากษา…   
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ค าพิพากษาเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ พิพากษายืนตามค าพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นที่ให้ยกฟ้อง โดยสรุป                   
ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดได้ดังนี้ 

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุม
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข 
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ นั้น เป็น
การกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่  

โดยมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า การที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด าเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวน 9 คน จากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมด                         
จ านวน ๔๐ คน เพ่ือส่งหนังสือทาบทามและสัมภาษณ์นั้น เป็นการกระท าที่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีก ารอัน
เป็นสาระส าคัญ ตามท่ีกฎหมายก าหนดในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหรือไม่  

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๑๕ บัญญัติว่า 
สภามหาวิทยาลัยมีอ านาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย และโดยเฉพาะให้มี อ านาจและหน้าที่ 
ดังนี้ (๒) วางระเบียบและออกข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วาง
ระเบียบและออกข้อบังคับส าหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่อง ๆ ไปก็ได้... (๗) พิจารณาเสนอเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งตั้งและพิจารณาถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการบดี... และมาตรา 
๓๖ บัญญัติว่า วิธีการสรรหาบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ในกรณีวาระ
การด ารงต าแหน่งอธิการบดีเหลือเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน หรืออธิการบดีพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ                                           
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี” ประกอบด้วย.... 
และ ข้อ 5 วรรคหนึ่ง ก าหนดว่า ให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีด าเนินการสรรหาอธิการบดี ดังต่อไปนี้ (๖.๑) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอชื่อให้ทราบก่อนการเสนอชื่อไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อทราบวัน 
เวลา และสถานที่ในการเสนอชื่อ (๖.๒) ก าหนดแบบฟอร์มการเสนอชื่อเพ่ือให้เสนอชื่อพร้อมกับให้ข้อมูล รายละเอียด 
และเหตุผลที่ควรพิจารณาประกอบ (๖.๓) พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ ที่บัญญัติ
ไว้ในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)                        
พ.ศ. ๒๕๕๑ และจัดท าบัญชีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไว้ (๖.๔) พิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับ
การเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในช่วงวาระการด ารงต าแหน่ง                                 
วรรคสอง ก าหนดว่า คณะกรรมการสรรหาสามารถรับฟังข้อเสนอแนะจากแหล่งภายนอกมหาวิทยาลัยได้ และอาจ
พิจารณาเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อมาพบกับคณะกรรมการหรือบุคลากรของคณะหรือวิทยาลัย เพื่อสัมภาษณ์หรืออภิปราย
หรือสัมมนาก็ได้  

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิ ทยาลัยอุบลราชธานี                         
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ครั้งที่พิพาท มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี จ านวน ๔๐ ราย คณะกรรมการ        
สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตามค าสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗                
จึงจัดท าบัญชีรายชื่อและตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่ละราย แล้วคัดเลือกรายชื่อจากบัญชีผู้ได้รับการ
เสนอชื่อที่มีค่าคะแนนความถี่จากมากสุดเรียงลงไปตามล าดับจ านวน 9 ราย ซึ่งทั้ง 9 ราย มีคะแนนใกล้เคียงกันหรือ
เกาะกลุ่มกัน ส่วนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่ออีก ๓๑ ราย ซึ่งรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสอง คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีไม่คัดเลือก
เพ่ือส่งหนังสือทาบทาม เนื่องจากเห็นว่ามีค่าคะแนนความถี่ในการได้รับการเสนอชื่อน้อยและไม่เกาะกลุ่ม จากนั้น
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ส่งหนังสือทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 9 ราย พร้อมทั้งแนบใบตอบรับการ 
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ทาบทาม และแจ้งก าหนดวันสัมภาษณ์ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ปรากฏว่ามีผู้ตอบรับการทาบทาม จ านวน ๗ ราย 
ปฏิเสธการทาบทามจ านวน ๑ ราย และไม่ส่งหนังสือตอบรับหรือปฏิเสธจ านวน ๑ ราย ต่อมาคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีได้สัมภาษณ์ผู้ตอบรับการทาบทามและพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของกรรมการทุกคนรวมกัน ปรากฏว่าคะแนน
ของผู้เข้าสัมภาษณ์แยกได้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบน 5๘ คะแนน ๔๗ คะแนน ๓๔ คะแนน และกลุ่มล่าง ๒๐ คะแนน 
๑๖ คะแนน ๑๓ คะแนน 8 คะแนน คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงเชิญผู้ที่ได้รับคะแนน ๓ ล าดับแรก ได้แก่                 
รองศาสตราจารย์นงนิตย์ รองศาสตราจารย์สถาพร โภคา และรองศาสตราจารย์อดุลย์ อภินันท์ ให้แสดงวิสัยทัศน์ต่อ
ประชาคมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยน าเสนอคนละไม่เกิน ๔๐ นาที และตอบ
ค าถามของประชาคมที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๖ ค าถาม ในเวลาไม่เกิน ๒๐ นาที และจัดให้มี
การถ่ายทอดสดการแสดงวิสัยทัศน์ผ่านเครือข่าย UBU CABLE และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตลอดช่วงเวลาการแสดง
วิสัยทัศน์ และให้มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย จากนั้นคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้มีมติในการประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี ที่ได้แสดง
วิสัยทัศน์แล้วทั้ง ๓ ราย และส่งวีดีทัศน์การแสดงวิสัยทัศน์พร้อมเอกสารเกี่ยวกับประวัติ ผลงาน และกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของผู้แสดงวิสัยทัศน์ ไปให้ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณา ซึ่งในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ (ลับ)                      
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประธานกรรมการสรรหาอธิการบดีได้รายงานผลการด าเนินการและเสนอรายชื่อบุคคล
จ านวน ๓ ราย เพ่ือให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาเลือก ๑ ราย แต่เนื่องจากนายไท แสงเทียน ได้ยื่นหนังสือคัดค้าน
กระบวนการสรรหา ที่ประชุมจึงมีมติให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีตอบหนังสือคัดค้านของนายไทเป็นลายลักษณ์
อักษร และให้พิจารณาด าเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และน าเสนอที่ประชุมในครั้งต่อไป 
ต่อมาในการประชุมผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ) เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้แจ้งให้ที่
ประชุมทราบว่า รองศาสตราจารย์สถาพร ขอถอนตัวจากกระบวนการสรรหา ซึ่งที่ประชุมรับทราบ ประธานกรรมการ
สรรหาอธิการบดีจึงเสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณา ดังนี้ (๑) เสนอรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี เพ่ือ
พิจารณาคุณสมบัติผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีและให้ความเห็นชอบเสนอชื่อเพ่ือขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง จ านวน ๒ 
ราย คือ รองศาสตราจารย์นงนิตย์ และรองศาสตราจารย์อดุลย์ (๒) สรุปประมวลความคิดเห็นประกอบการเสนอรายชื่อผู้
สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดี (๓) พิจารณาข้อคัดค้านของนายไท และ (๔) พิจารณาข้อคัดค้านตามหนังสือส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๙๒(๓)๓.๙/๓๕๑๒ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑                 
ได้มีการอภิปรายและเสียงส่วนใหญ่ให้ลงคะแนนแบบลับ ผลการลงคะแนน ปรากฏว่ารองศาสตราจารย์นงนิตย์ ได้รับ
เลือก ๑๓ คะแนน และรองศาสตราจารย์อดุลย์ ได้รับเลือก ๗ คะแนน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบเสนอชื่อรอง
ศาสตราจารย์นงนิตย์ เพ่ือเสนอขอทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เห็นว่า ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีครั้งพิพาท คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเป็นผู้
มีอ านาจหน้าที่ตามท่ีได้รับแต่งตั้งจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือเสนอให้ผู้ถูกฟ้อง
คดีที่ ๑ พิจารณาในขั้นตอนต่อไป ซึ่งเมื่อพิจารณาตามข้อ ๖ วรรคหนึ่ง (๖.๔) และวรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕   
ที่ก าหนดให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี 
โดยค านึงถึงภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในช่วงวาระการด ารงต าแหน่ง และอาจพิจารณาเชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อมาพบ
กับคณะกรรมการหรือบุคลากรของคณะหรือวิทยาลัย เพ่ือสัมภาษณ์หรืออภิปรายหรือสัมมนาแล้ว เห็นได้ว่า แม้ข้อบังคับ
ดังกล่าวจะมิได้ก าหนดให้อ านาจคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในการใช้ดุลพินิจพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีไว้อย่างชัดเจนว่า ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นจ านวนมากแล้ว คณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดีจะสามารถคัดเลือกบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีออกจากกระบวนการสรรหา 
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ก่อนที่คณะกรรมการ จะพิจารณาความเหมาะสมได้ก็ตาม แต่เนื่องจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีอ านาจ
หน้าที่บริหารงานของมหาวิทยาลัยและปกครองข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้ที่จะ
ด ารงต าแหน่งดังกล่าวจึงควรได้รับการยอมรับจากบุคลากรในมหาวิทยาลัยเป็นจ านวนพอสมควร ประกอบกับเมื่อมีผู้ที่
ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นจ านวนมากถึง ๔๐ ราย หากจะตีความในท านองบังคับให้ 
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกคน ตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองกล่าว
อ้าง ย่อมเกิดข้อขัดข้องหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาเกินสมควร ทั้งยังเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่มีอ านาจหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมมากท่ีสุดเสนอให้ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ พิจารณา ซึ่งการ
ด าเนินการของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีในขั้นตอนนี้ ถือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกระบวนการสรรหาอธิการบดี
เท่านั้น ดังนั้น ในกรณีนี้จึงต้องรับฟังว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการก าหนดวิธีการ
กลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีได้ตราบเท่าที่วิธีการดังกล่าวเป็นไปอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม และโดยที่การกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีได้ใช้วิธีการพิจารณาจากความถี่ ของค่าคะแนนที่ได้รับการเสนอชื่อ แล้ว
คัดเลือกรายชื่อจากบัญชีผู้ถูกเสนอชื่อที่มีค่าคะแนนความถี่จากมากสุดเรียงลงไปตามล าดับจ านวน 9 ราย จากทั้งหมด 
๔๐ ราย และได้ส่งหนังสือทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อทั้ง 9 ราย เข้ารับการสัมภาษณ์และกลั่นกรองเป็นผู้สมควรได้รับการ
แสดงวิสัยทัศน์และเสนอชื่อต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นวิธีการที่มีเหตุผลเพียงพอ มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งอธิการบดี และเป็นธรรมกับผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว และเมื่อผู้ฟ้องคดีทั้ง
สองมีความถ่ีของค่าคะแนนที่ได้รับการเสนอชื่อไม่อยู่ในเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีใช้ในการพิจารณา จึง
ไม่ได้รับหนังสือทาบทามเพ่ือเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ด าเนินการคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีจ านวน 9 คน จากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดจ านวน 
๔๐ คน เพ่ือส่งหนังสือทาบทามและสัมภาษณ์ จึงเป็นการกระท าที่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการอันเป็น 
สาระส าคัญตามที่กฎหมายก าหนดในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว  ส่วนกรณีการใช้สิทธิลงคะแนน
เลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของกรรมการของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑  ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหา
อธิการบดีตามค าสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่ ๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๗ นั้น เห็นว่า คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีดังกล่าว ประกอบไปด้วยกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จ านวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ วรรค
หนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยก าหนดให้มีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือด ารง
ต าแหน่งอธิการบดี ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดังกล่าว ซึ่งเป็นคน
ละขั้นตอนกับการพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีและการให้ความเห็นชอบในฐานะกรรมการของผู้ถูก
ฟ้องคดีที่ ๑ อันถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยอิสระในการคัดเลือกบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในฐานะกรรมการของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึง
หาได้เป็นการใช้สิทธิ ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย ตามท่ีผู้ฟ้องคดีท้ังสองอุทธรณ์แต่อย่างใดไม่  

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามในการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือไม่  

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                  
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า อธิการบดีนั้น จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งโดย
ค าแนะน าของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม บัญญัติว่า นอกจากการพ้นจากต าแหน่ง 

   ตามวาระ… 
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ตามวาระตามวรรคสอง อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ (๔) กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุด
ให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และมาตรา ๒๐ บัญญัติว่า อธิการบดี รอง
อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ (๑) ได้รับปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า
สามปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือ (๒) ได้ปริญญาชั้นหนึ่งชั้นใดหรือ
เทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง และได้ท าการสอนหรือมีประสบการณ์
ด้านการบริหารมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง 
หรือเคยด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาแล้วรวมเป็นเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี  

เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจาก
มหาวิทยาลัยอินเดียนา ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้ท าการสอนในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาแล้วเป็นระยะเวลา ๒๒ 
ปีเศษ รวมทั้งมีประสบการณ์ด้านการบริหารในต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นระยะเวลา ๔ ปี และใน
ต าแหน่งคณบดีคณะเภสัชศาสตร์เป็นระยะเวลา 5 ปี จึงมีคุณสมบัติในการด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ส่วนกรณีที่รองศาสตราจารย์นงนิตย์ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาต่อศาลนั้น คดีถึงที่สุดแล้ว โดยไม่ปรากฏว่ารอง
ศาสตราจารย์นงนิตย์กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกแต่อย่างใด อีกทั้ งกรณี กระท า
ความผิดอาญาจนได้รับโทษโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกนั้น ก็เป็นเรื่องของการให้อธิการบดีพ้นจากต าแหน่ง ตาม
มาตรา ๑๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งแม้การได้รับโทษดังกล่าวอาจจะแสดงว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มี
คุณสมบัติบกพร่อง หรือมีลักษณะอันไม่เหมาะสมในการด ารงต าแหน่งอธิการบดีก็ตาม แต่ก็มิใช่คุณสมบัติต้องห้ามในการ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแต่อย่างใด และเม่ือฟังได้
ว่ารองศาสตราจารย์นงนิตย์มิได้เป็นผู้มีคุณสมบัติบกพร่องหรือมีลักษณะไม่เหมาะสมในการด ารงต า แหน่งอธิการบดี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบกับกระบวนการสรรหาอธิการบดีเป็นไปโดยชอบตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติ
เดียวกัน ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ แล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ (ลับ) เมื่อวันที่ 
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งรองศาสตราจารย์นงนิตย์ ด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ จึงเป็นการกระท าที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 
อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีท้ังสองจึงฟังไม่ข้ึน  

ศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาว่า การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องนั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้อง
ด้วย พิพากษายืน 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขด าที่ 
อบ. ๑๗๙/๒๕๖๑ คดีหมายเลขแดงที่ อบ. ๒๒๓/๒๕๖๔ ระหว่าง รองศาสตราจารย์สัมมนา มูลสาร ที่ ๑ กับพวก รวม ๒ 
คน ผู้ฟ้องคดี สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ๑ กับพวกรวม ๒ คน ผู้ถูกฟ้องคดี   
 

  ที่ประชุมขอให้บันทึกข้อเสนอแนะของนางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ และศาสตราจารย์พิเศษอมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และ                 
นายจิระศักดิ์ บางท่าไม้ ประธานสภาอาจารย์  เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการสรรหาอธิการบดีในครั้งต่อไป  ดังนี้ 

- นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  สรุปหลักปฏิบัติในการ      
สรรหาอธิการบดีตามค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าว ๒ ข้อ ดังนี้ 

 
 

              ๑. ในการ… 
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๑. ในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
หน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาในขั้นตอนต่อไป และเนื่องจาก
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีอ านาจหน้าที่บริหารงานของมหาวิทยาลัยและปกครองข้าราชการพนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนั้น ผู้ที่จะด ารงต าแหน่งดังกล่าวจึงควรได้รับการยอมรับจากบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยเป็นจ านวนพอสมควร ประกอบกับเมื่อมีผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเป็นจ านวนมาก 
หากจะตีความในท านองบังคับให้คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีต้องพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อทุก
คน ย่อมเกิดข้อขัดข้องหรือสร้างภาระให้เกิดขึ้นในกระบวนการสรรหาเกินสมควร ทั้งยังเป็นกรณีที่ไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีที่มีอ านาจหน้าที่ในการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความเหมาะสมมากที่สุดเสนอให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา ดังนั้น 
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีจึงสามารถที่จะใช้ดุลพินิจในการก าหนดวิธีการกลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสม
ของผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีได้ตราบเท่าที่วิธีการดังกล่าวเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม และโดยที่การ
กลั่นกรองและพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีได้ใช้วิธีการพิจารณาจากความถี่ของค่าคะแนนที่ได้รับการเสนอชื่อ แล้วคัดเลือกรายชื่อจากบัญชีผู้ถูกเสนอ
ชื่อที่มีค่าคะแนนความถ่ีจากมากสุดเรียงลงไปตามล าดับจ านวน 9 ราย จากทั้งหมด ๔๐ ราย และได้ส่งหนังสือทาบทามผู้
ถูกเสนอชื่อทั้ง 9 ราย เข้ารับการสัมภาษณ์และกลั่นกรองเป็นผู้สมควรได้รับการแสดงวิสัยทัศน์และเสนอชื่อต่อสภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีดังกล่าวถือเป็นวิธีการที่มีเหตุผลเพียงพอ มีความเหมาะสม สอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะ
ด ารงต าแหน่งอธิการบดี และเป็นธรรมกับผู้ได้รับการเสนอชื่อแล้ว  ดังนั้น การด าเนินการของคณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเป็นการกระท าที่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนและวิธีการอันเป็น สาระส าคัญ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดในการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแล้ว  

๒. กรณีการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสรรหาอธิการบดีนั้น เห็นว่า คณะกรรมการสรรหาอธิการบดีดังกล่าว ประกอบไปด้วย
กรรมการของสภามหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่งตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
โดยก าหนดให้มีหน้าที่ในการพิจารณาความเหมาะสมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพ่ือด ารงต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งเป็นคนละ
ขั้นตอนกับการพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งอธิการบดีและการให้ความเห็นชอบในฐานะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย อันถือเป็นการใช้ดุลพินิจโดยอิสระในการคัดเลือกบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมที่จะได้รับการเสนอชื่อเพ่ือ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนั้น การที่คณะกรรมการสรรหา
อธิการบดีใช้สิทธิลงคะแนนเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงหา
ได้เป็นการใช้สิทธิ ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นการต้องห้ามตามกฎหมายแต่อย่างใดไม่ 

-  ศาสตราจารย์พิเศษอมร  จันทรสมบูรณ์  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มีข้อสังเกต
เกี่ยวกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวว่า  ศาลปกครองสูงสุดไม่ได้พิจารณาเกี่ยวกับเนื้อหาของคดีอาญาที่ศาล
ยุติธรรมพิพากษาในคดีที่รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ถูกฟ้องว่าเนื้อหาของคดีเกี่ยวกับการถูกกล่าวหาว่าหมิ่น
ประมาท ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการสรรหาให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดีเลย อีกทั้ง คดีอาญาดังกล่าวก็
ได้มีค าพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่า รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ไม่มีความผิด 

- นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้  ประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทโดยต าแหน่ง                           
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวว่า  ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาคดีดังกล่าว ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ๒๕๓๓ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๔๕… 
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พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงข้อบังคับฯ ดังกล่าวมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์การยอมรับจากบุคลากรภายในไว้ว่าควรมีเกณฑ์อย่างไรในการ
ทาบทามผู้ถูกเสนอชื่อ เหมือนกับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในหลักเกณฑ์
การสรรหา สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาล และป้องกันการใช้ดุลพินิจของคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีเกินสมควร 
จึงเห็นควรแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดี เพ่ือให้มีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น 
 

มติที่ประชุม รับทราบ    
 

  ๑.๒.๖  ผลการเลือกกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ ด้วยวาระ
การด ารงต าแหน่งของกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  ครบก าหนดในวันที่ 5 กันยายน ๒๕๖4  อธิการบดีจึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและ
อนุกรรมการสภาอาจารย์ที่จะมาด ารงต าแหน่งในวาระต่อไป  คณะกรรมการด าเนินการเลือกตั้งฯ ได้ด าเนินการรับสมัคร
กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์ และได้ด าเนินการเลือกตั้งกรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์  เมื่อวันที่ 13 
กันยายน  ๒๕64  ผลปรากฏดังนี้ 

๑. กรรมการสภาอาจารย์ 
๑.๑ ประเภทผู้แทนคณะ จ านวน ๑๑ ต าแหน่ง 

 

ที ่ คณะ/ส านัก ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 

๑ คณะเกษตรศาสตร์ นายชวลิต  ศิริบูรณ์ อาจารย์ 
๒ คณะเภสัชศาสตร์ นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล อาจารย์ 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ นายชาญชัย  ศุภอรรถกร รองศาสตราจารย์ 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายอิทธิพงศ์  พันธ์นิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๕ คณะศิลปศาสตร์ นายจักรพันธ์  แสงทอง อาจารย์ 
๖ คณะบริหารศาสตร์ นางนภาพร  หงษ์ภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
๗ คณะนิติศาสตร์ นางสาวรัชกร  โชติประดิษฐ์ อาจารย์ 
๘ คณะรัฐศาสตร์ นางสาววิภาพรรณ ตระกูลสันติรัตน์ อาจารย์ 
๙ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ นางสาวพัชริดา  ปรีเปรม อาจารย์ 

๑๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา อาจารย์ 
๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ นายสมปอง  พะมุลิลา อาจารย์ 

 

๑.๒ ประเภทผู้แทนทั่วไป   จ านวน ๑๑ ต าแหน่ง 
 

ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง คณะ/ส านัก 
๑ นายอารี บุตรสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
๒ นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้ อาจารย์ คณะนิติศาสตร์ 
๓ นางสุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ รองศาสตราจารย์ คณะนิติศาสตร์ 
๔ นายขวัญชัย  เกิดแดน  อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ 

       ล าดับ... 
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ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง คณะ/ส านัก 
๕ นายปริวรรต  สมนึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 
๖ นางรุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล   รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

๗ นายกฤษดา  รัตนางกูร    อาจารย์   
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

๘ นางสาวกติกา  สระมณีอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 
๙ นายอาทิตย์  บุญเริง   อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

๑๐ นางสาวรชยา  อินทนนท์   อาจารย์ คณะบริหารศาสตร์ 
๑๑ นายพัน  พงษ์ผล อาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ 

 

๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๒.๑ ประเภทผู้แทนคณะ/ส านัก จ านวน ๑๕ ต าแหน่ง 

 

ที่ คณะ/ส านัก ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
๑ คณะเกษตรศาสตร์ นายจิรเสกข์  อินทนิน นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ปฏิบัติการ 
๒ คณะเภสัชศาสตร์ นางวิรัตน์  จันทร์ตรี นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ 
๓ คณะวิทยาศาสตร์ นายคีรีวัฒน์  จันทร์ตรี ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ช านาญงานพิเศษ 
๔ คณะวิศวกรรมศาสตร์ นายเอกลักษณ์  สมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 
๕ คณะศิลปศาสตร์ นางวรารัตน์ พรหมสาขา ณ 

สกลนคร 
นักวิชาการพัสดุช านาญการ 

๖ คณะบริหารศาสตร์ นางเบญจมาศ  นามมณี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
๗ คณะนิติศาสตร์ นางสาวกนกวรรณ ผ่องแผ้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๘ คณะรัฐศาสตร์ นางสาวดวงนภา นิธิยานันท์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
๙ คณะศิลปประยุกต์และ

สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
นางสาวนุชจิรา  ไชยโคตร ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน 

๑๐ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 
การสาธารณสุข 

นางสาวจารุภรณ์  มุ่งหมาย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 

๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ นางสาวนฤมล  ทองงาม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
๑๒ ส านักบริหารทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ 
นายภาคภูมิ  โทนหงสา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปช านาญการ 

๑๓ ส านักวิทยบริการ นายนรา  พิมพ์พันธ์ ช่างพิมพ์ช านาญงานพิเศษ 
๑๔ ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
นายฉัตรชัย  พรหมนา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 

๑๕ ส านักงานอธิการบดี นายอุทัย  กุจะพันธ์ พนักงานการศึกษา  ระดับ 2 
 
 
 

   ๒. อนุกรรมการ... 
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๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
๒.๒ ประเภทผู้แทนทั่วไป จ านวน ๗ ต าแหน่ง 

 

ที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง คณะ/ส านัก 
๑ นายกฤษดา  ฉลวยศรี พนักงานธุรการ ระดับ 2   ส านักงานอธิการบดี 
๒ นางนันทนา  พิมพ์พันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ 
๓ นางสาวเกษสุดา จันดาพันธ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ ส านักงานอธิการบดี 
๔ นางสาวจรูญศรี  นิลกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ 

การสาธารณสุข 
๕ นางสาวศศิภา  ทองให้ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะบริหารศาสตร์ 
๖ นางสาวขนิษฐา  จูมลี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักวิทยบริการ 
๗ นายอนวัช  กาทอง นักเอกสารสนเทศช านาญการ ส านักวิทยบริการ 

  

 อธิการบดี ได้เรียกประชุมสภาอาจารย์ และเป็นประธานการประชุมสภาอาจารย์ ในวันที่ 20 กันยายน  
2564  เพ่ือให้กรรมการและอนุกรรมการสภาอาจารย์เลือกตั้งต าแหน่งตามหมวด ๓  ข้อ ๑๐ ภายใน ๗ วัน หลังจาก
ประกาศผลการเลือกตั้ง  ได้แก่ ต าแหน่งประธานสภาอาจารย์หนึ่งคน รองประธานสภาอาจารย์สองคน เลขานุการ               
สภาอาจารย์หนึ่งคน และผู้ช่วยเลขานุการหนึ่งคน  จากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งกรรมการสภาอาจารย์  และต าแหน่ง
ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์หนึ่งคน รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์สองคน เลขานุการคณะอนุกรรมการหนึ่ง
คน และผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการหนึ่งคน  จากบุคคลที่ด ารงต าแหน่งอนุกรรมการสภาอาจารย์  ผลปรากฏ ดังนี้ 
 

๑. สภาอาจารย์ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ผู้ได้รับเลือก 
๑ ประธานสภาอาจารย์ นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้   
๒ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๑ รองศาสตราจารย์ชาญชัย  ศุภอรรถกร 
๓ รองประธานสภาอาจารย์ คนที่ ๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารี บุตรสอน 
๔ เลขานุการสภาอาจารย์ รองศาสตราจารย์รุ่งนภา  ทิพากรฐิติกุล 
๕ ผู้ช่วยเลขานุการสภาอาจารย์ นางสาวจินตนา  ศิริบูรณ์พิพัฒนา 

 

๒. อนุกรรมการสภาอาจารย์ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง ผู้ได้รับเลือก 
๑ ประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ นายฉัตรชัย  พรหมนา 
๒ รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ คนที่ ๑ นายภาคภูมิ  โทนหงสา 
๓ รองประธานอนุกรรมการสภาอาจารย์ คนที่ ๒ นางสาวเกษสุดา  จันดาพันธ์ 
๔ เลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์ นางสาวขนิษฐา  จูมลี 
๕ ผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการสภาอาจารย์ นางสาวนุชจิรา  ไชยโคตร 

 

   จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ ผลการเลือกกรรมการและอนุกรรมการ                          
สภาอาจารย์ 
 
             ที่ประชุม... 
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  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
- มอบประธานสภาอาจารย์ กรรมการสภาอาจารย์  และอนุกรรมการสภาอาจารย์ ด าเนินงานให้เป็นไป

ตามบทบาทและหน้าที่ของสภาอาจารย์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มติที่ประชุม รับทราบ  และมอบสภาอาจารย์ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
    

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
  ๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๔ 
        เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 

 มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไขหลังจากการรับรองรายงานการ
ประชุม ดังนี้   
 หน้าที่ 25  บรรทัดที่ 18 แก้ไขเป็น ที่ประชุมได้อภิปรายในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
พิจารณาทั้งข้อดีและข้อจ ากัดในการก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุและการปรับอัตราเงินเดือนส าหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย  โดยค านึงถึงการด าเนินงานให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย การบริหารงบประมาณหมวดงบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร
ภาครัฐ ที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์จากการบริหารงบประมาณ
ดังกล่าว อีกทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมทางด้านการเงินและภาระทางการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจาก
การปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วอย่างรอบครอบ จึงมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. มอบมหาวิทยาลัยตรวจสอบภาระทางการงบประมาณในกรณีที่ต้องใช้เงินรายได้มหาวิทยาลัยไป
สมทบในการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ รวมทั้งภาระทางการงบประมาณของงบบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาบริหารงบประมาณแผ่นดิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่าย
บุคลากร ที่ได้รับจัดสรรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
       

ระเบียบวาระท่ี  ๓   เรื่องสืบเนื่อง 
       ๓.๑  โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน 
    แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่สภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติเกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน 
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทีต่ิดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้ 

๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กับ 
การติดตั้งโดยภาคเอกชน ทั้งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด โดยศึกษาตัวอย่าง
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์กับภาคเอกชนไปแล้ ว เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมทั้งศึกษาการขยายขนาดของพ้ืนที่ในการติดตั้งโซล่าเซลล์  เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์           
ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด  

 
 

           ๒. มอบมหาวิทยาลัย… 
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๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือการติดตั้งโซล่าเซลล์ ทั้งที่จะเป็นการด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือภาคเอกชนนั้น  ให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งข้อกฎหมายอื่นๆ  

๓. มอบมหาวิทยาลัยสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปก่อน ครั้นเมื่อผล
การศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบต่างๆ แล้ว จึงพิจารณาการตอบรับการเข้าร่วมโครงการฯ อีกครั้ง 

มหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้คณะท างานส ารวจและศึกษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและ
พัฒนาการใช้พลังงานทดแทน ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 187/2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ด าเนินการตามมติ
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยคณะท างานฯ ได้จัดการประชุม และรายงานผลการด าเนินงานต่ออธิการบดี สรุปได้ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับ การติดตั้งโดย
ภาคเอกชน ทั้งในส่วนข้อดีข้อเสีย ผลประโยชน์ตอบแทนที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด โดยศึกษาตัวอย่างจาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ ได้มีการติดตั้ งโซล่าเซลล์กับภาคเอกชนไปแล้ว เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศ าสตร์  และ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น รวมทั้งศึกษาการขยายขนาดของพ้ืนที่ในการติดตั้งโซล่า เซลล์เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์ใน
พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยและประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับสูงสุด  

คณะท างานฯ มีความเห็นว่า การเปรียบเทียบการติดตั้งโซล่าเซลล์ของแต่ละหน่วยงานที่ด าเนินโครงการ 
จะต้องพิจารณาถึงบริบทของหน่วยงาน รวมทั้งความเป็นไปได้ของการเกิดขึ้นของโครงการ เนื่องจากแต่ละโครงการ
ขึ้นอยู่กับการเจรจาต่อรองให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งพบว่าเอกชนจะค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ท าให้การ
เจรจาต่อรองเป็นไปได้น้อย และมีข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดของหน่วยงานของรัฐที่ร่วมลงทุนในโครงการลักษณะ
ดังกล่าวหลายประการ เช่น การร่วมทุน การจัดหา การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภคของราชการ คณะท างานฯ จึงเห็นว่า
การด าเนินการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับทางมหาวิทยาลัยในด้านการศึกษา วิจัย ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ และจะการเกิดปัญหาในขั้นตอนการด าเนินการน้อยที่สุด 

ส่วนการศึกษาตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ได้มีการติดตั้งโซล่าเซลล์กับภาคเอกชนไปแล้ว  มีเพียง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ด าเนินการแล้ว และพบว่ามีผลตอบแทนน้อยกว่าที่ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคน าเสนอ และ
ทราบว่าในระหว่างการด าเนินการมีปัญหาในเรื่องของระเบียบทางราชการที่ต้องแก้ปัญหาพอสมควร 

ในประเด็นนี้ คณะท างานฯ จึงเห็นควรให้ เข้าร่วมโครงการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยอาจตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย  

ประเด็นที่ ๒ การศึกษาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการติดตั้งโซล่า
เซลล์ ทั้งที่จะเป็นการด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือภาคเอกชนนั้น ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
พิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งข้อกฎหมายอื่นๆ  

ส านักงานกฎหมายและนิติการ มีความเห็นว่า การผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า 
(Solar Floating)  ที่มหาวิทยาลัยตอบรับเข้าร่วมด า เนินโครงการกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภ าคนั้น เป็นการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การท าวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคมให้บรรลุผล ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ดังนั้น               
การด าเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  พ.ศ. 2533 มาตรา 6 

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 มาตรา 10 วรรคสอง และมาตรา 11                  
วรรคแรก บัญญัติให้มหาวิทยาลัยมีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย ทั้งท่ีเป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุและที่เป็นทรัพย์สินอื่น และการจัดการจะต้องเป็นไปเพ่ือ 

 

                                 ประโยชน์… 
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ประโยชน์ภายในขอบวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเมื่อพิจารณาประกอบกับท่ีมหาวิทยาลัยได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่
จากกรมป่าไม้ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ให้ใช้พ้ืนที่ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตป่าที่
คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ เพ่ือเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัยระดับอุดมศึกษา                            
จ านวน ๕,111 ไร่ ตามประกาศกรมป่าไม้ จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้  

(1) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 403/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536  

(2) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 404/2536 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2536 

(3) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าสงวนแห่งชาติ ฉบับที่ 164/2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 ในส่วนขยายเพิ่มเติม  

(4) ประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง ก าหนดบริเวณพ้ืนที่ให้ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐเข้า ใช้ประโยชน์ภายในเขต
ป่าที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้รักษาไว้เป็นสมบัติของชาติ ฉบับที่ 165/2538 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 

หากปรากฏว่าการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมหาวิทยาลัยดังที่ได้กล่าวไว้แล้ว               
ย่อมเป็นอ านาจของมหาวิทยาลัยที่จะด าเนินการได้เอง โดยไม่ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพ่ือด าเนินโครงการผลิตพลังงาน 
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ไปยังส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดอุบลราชธานีหรือส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 สาขาอุบลราชธานี  เพ่ือพิจารณาวินิจฉัยเสียก่อน  

การด าเนินตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริม
พลังงาน พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) เป็นอ านาจ
หน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยจะต้องระบุ 
หน้าที่ดังกล่าวให้ชัดเจนไว้ในสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่มหาวิทยาลัยจะร่วมลงนามกับการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคต่อไป 

ในประเด็นนี้ คณะท างานฯ จึงมีความเห็นตามส านักงานกฎหมายและนิติการเสนอดังกล่าวข้างต้น         
 

ประเด็นที่ 3  มหาวิทยาลัยได้สมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้วตามหนังสือมหา
วิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ อว 0604/1010 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2564 เรื่อง ตอบรับการเข้าร่วมโครงการบริหารจัด
การพลังงาน งานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating)  

เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม 2564 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าส่ง (ร่าง) สัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้า
จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) และต่อมาวันที่ 20 สิงหาคม 2564 การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้น าส่ง (ร่าง) สัญญาให้บริการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตั้งแบบ
ลอยน้ า (Solar Floating) ฉบับปรับปรุง ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน และส านักงาน
กฎหมายและนิติการ     

อนึ่ง คณะท างานส ารวจและศึกษาเพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน            
ได้รายงานผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่ออธิการบดี 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2564     
วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รายงานผลการด าเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

    จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือโปรดทราบ  ผลการด าเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ
โครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการพลังงาน การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า 
(Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมโครงการฯ กับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจักได้ด าเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

    

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
๑. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณา ร่าง สัญญาให้บริการ จัดการพลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งแบบลอยน้ า (Solar Floating) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่จะด าเนินการร่วมกับการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค ในประเด็นต่างๆ เช่น การค านวณค่าบริการด้านจัดการพลังงาน การก าหนดอัตราดอกเบี้ยกรณีการผิดนัด
ช าระเงินค่าบริการด้านจัดการพลังงาน และความรับผิดของผู้ให้บริการ อีกทั้งการโอนกรรมสิทธิ์ของระบบฯ ให้เป็นของ
มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดสัญญาโครงการ  ซึ่งต้องค านึงถึงการจัดการแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ซึ่งในขณะนั้น
อาจเสื่อมสภาพการใช้งานและจะเป็นภาระแก่มหาวิทยาลัยในการรื้อถอน เป็นต้น รวมทั้งพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ที่ตั้งของโครงการ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดท าสัญญาฯ ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีความเป็นธรรมและก่อประโยชน์สูงสุดให้แก่มหาวิทยาลัย และการด าเนิน
โครงการฯ ไม่ส่งผละทบต่อนักศึกษาและบุคลากรที่ใช้ประโยชน์ในบริเวณพ้ืนที่หนองอีเจมซึ่งเป็นที่ตั้งโครงการ 

2. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบอ่ืน เช่น             
บนพ้ืนดิน (On Land) หรือบนหลังคาอาคาร (Rooftop) และรูปแบบการลงทุนที่จะด าเนินงาน เช่น การร่วมลงทุนกับ
กับเอกชนในรูปแบบการลงทุน BOOT Model (Build Own Operate and Transfer) โดยเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง
และเป็นผู้ประกอบการเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าที่ต้องโอนกรรมสิทธิ์ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอ่ืนๆ ในที่ดินให้
มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นสุดสัญญาการด าเนินโครงการ โดยการก าหนดอัตราค่าตอบแทนจากการร่วมลงทุนและระยะเวลาที่ 
เหมาะสมซึ่งจะท าให้มหาวิทยาลัยได้รับประโยชน์ หรือการลงทุนด าเนินการเองของมหาวิทยาลัยในอนาคต เพ่ือเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายในด้านกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบมหาวิทยาลัยศึกษาประสิทธิภาพข้อดีและข้อด้อยของ
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบต่างๆ รูปแบบการลงทุน ความเหมาะสมของที่ตั้งของโครงการ 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย แล้วเสนอ
ทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งต่อไป 

         

   3.๒.  ขอทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในการส่งคืนพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัย 
              อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร  

       ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ระเบียบวาระที่ 3.1 
รายงานผลการด าเนินงานโครงการจัดตั้ง วิทยาเขตมุกดาหาร ที่ประชุมมีมต ิดังนี้  

1) ให้ยุติการจัดเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร 
      ฯลฯ  ฯลฯ  ฯลฯ   

2) ให้มหาวิทยาลัยท าบันทึกเสนอต่อคณะรัฐมนตรี (ผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ) เพ่ือพิจารณา
สั่งการการด าเนินการของโครงการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา โดยจัดท ารายละเอียดทุกด้าน 
ทั้งการบริหารจัดการการก่อสร้าง ผลการด าเนินการด้านการจัดการเรียนการสอน ความร่วมมือของประชาคมมุกดาหาร 
และการประมาณงบประมาณที่จะต้องใช้เพ่ิมเติม เพ่ือให้การก่อสร้างส าเร็จและเปิดใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลจริง 

            3) ให้มหาวิทยาลัย… 
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3) ให้มหาวิทยาลัยปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในประเด็นการใช้ประโยชน์พ้ืนที่และอาคารใน
พ้ืนที่ที่จะมีการส่งมอบคืนให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดมุกดาหารต่อไป เพ่ือน าแนวคิดนี้ มาประกอบการเสนอการจัดท า
รายงานที่มหาวิทยาลัยจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 

๔) ให้มหาวิทยาลัยสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับประชาคมชาวมุกดาหาร โดยอาจจัดท า
เอกสาร และ/หรือ ใช้วิธีการสื่อสารหลากหลายรูปแบบ ในการด าเนินการที่มหาวิทยาลัยได้ทุ่มเทเพ่ือก่อตั้งวิทยาเขต
มุกดาหารมาโดยตลอด จนถึงมาตรการที่ต้องกระท าตามมติของสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งนี้ 
    มหาวิทยาลัยจึงขอยุติการด าเนินงานก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมหาวิทยาลัยได้ท าหนังสือไปยังเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529/6018 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560  และมหาวิทยาลัย
ได้มีการติดตามทวงถามความคืบหน้าเป็นระยะ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ขอข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประกอบการด าเนินงาน รวมทั้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ให้ความเห็นชอบในการยุติโครงการก่อสร้างรายการฯ 
ดังกล่าว 
    สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563                   
ระเบียบวาระที่ 3.1 การยุติการด าเนินงานก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเฉลิม             
พระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีมติว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีนัยที่ถือได้
ว่าเป็นการยุติการด าเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา แล้ว และมอบมหาวิทยาลัยยืนยันมติ
การประชุมในครั้งดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการยุติการด าเนินการรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา มหาราชา ต่อไป  

ภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยได้มีมติให้ยุติการจัดเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
จังหวัดมุกดาหาร ตามที่กล่าวข้างต้นแล้ว จังหวัดมุกดาหาร ได้ประสานมหาวิทยาลัยเป็นระยะๆ เพ่ือขอทราบ ความ
ประสงค์ที่จะเข้าใช้ประโยชน์ต่อไปในพ้ืนที่ดังกล่าวของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการขอคืนพ้ืนที่ที่ใช้เพ่ือการจัดตั้งวิทยาเขต
มุกดาหารจากมหาวิทยาลัย จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งจากศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 
(ขอนแก่น) และองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีความประสงค์ที่จะเข้าท าประโยชน์ในเขตพ้ืนที่ดังกล่าว                    
ในการด าเนินโครงการปลูกป่าเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาจัดตั้งศูนย์การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โรงเรียนกีฬาศูนย์การกีฬาสวนสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์แบบบูรณาการจังหวัดมุกดาหาร  
ทั้งนี้  ส านักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ได้มีหนังสือที่ กค 0318.42/647 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เพื่อแจ้ง
เกี่ยวกับกรณีที่มหาวิทยาลัยได้น าที่ดินที่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร แปลงหมายเลขทะเบียนเลขที่ มห.489 ต าบลมุกดาหาร อ าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมกุดาหาร เนื้อที่ 1,110 – 2 - 23 ไร่ แต่จากการตรวจสอบข้อมูลตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 มีนาคม 
2535 เรื่อง การจ าแนกเขตการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและท่ีดินป่าไม้ จ านวน 25 จังหวัด ไม่ปรากฏว่าที่ดินเขตป่า
ในจังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่ที่ได้รับการจ าแนกการใช้ประโยชน์ออกจากเขตป่า ดังนั้น เม่ือข้อเท็จจริงปรากฏว่า 
ที่ดินแปลงดังกล่าวมีสถานะเป็นพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จึงขอให้มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีใช้ประโยชน์ที่ดินโดยปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของกรมป่าไม้โดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ส านักงาน            
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหารจะได้พิจารณาด าเนินการเพิกถอนทะเบียนที่ราชพัสดุตามระเบียบของกรมธนารักษ์ต่อไป  

จากข้อเท็จจริงดังกล่าวมหาวิทยาลัยจึงได้ตรวจสอบการด าเนินงานการขอขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยในการขอใช้พ้ืนที่เพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร และได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นที่ราชพัสดุจากส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่มุกดาหาร จนได้รับหนังสือดังกล่าวข้างต้น  
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ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มหาวิทยาลัยได้ประชุมร่วมกับจังหวัดมุกดาหารผ่านระบบออนไลน์ โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นประธานในที่ประชุม ผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดมุกดาหารให้ข้อมูลว่า เมื่อหน่วยงานราชการได้รับอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ป่าไม้ กรมป่าไม้จะต้องติดตามการได้รับ
อนุญาตว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีได้รับอนุญาตหรือไม่อย่างไร และตามข้อเท็จจริง ปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้พื้นที่
ตามวัตถุประสงค์ที่ขอไว้กับทางกรมป่าไม้ กรมป่าไม้สามารถเรียกคืนพื้นที่ได้ แต่หากกระท าตามขั้นตอนนั้น จะต้อง
เกิดผลเสียกับทางมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาต อีกทั้งปัจจุบันมี
การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ดังกล่าว เช่น การน าสัตว์เข้าไปเลี้ยงในพ้ืนที่ดังกล่าว ซึ่งหากไม่รีบด าเนินการอาจจะมีปัญหาตามมา
ในภายหลัง จึงเสนอให้มหาวิทยาลัยส่งคืนพ้ืนที่ให้กรมป่าไม้เพ่ือให้กรมป่าไม้สามารถเข้าไปดูแลจัดการตามอ านาจหน้าที่
ต่อไป อนึ่ง พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ผืนดังกล่าว ทางจังหวัดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะใช้พ้ืนที่ดังกล่าว หากมหาวิทยาลัยสามารถคืนพ้ืนที่ดังกล่าวให้กรมป่าไม้ได้เร็ว ก็จะเกิดประโยชน์แก่ทางราชการและ
ทางจังหวัดมุกดาหารต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้การรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานประกอบการพิจารณาส่งคืนพ้ืนที่จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้แต่งตั้ง คณะท างาน
รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพ่ือประกอบการพิจารณาส่งคืนพ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขต
มุกดาหาร ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 1101/2564 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 โดยมีอ านาจร้องขอและ
ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร พยานหลักฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้องจากหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานอ่ืนเพิ่มเติม รวมทั้งขอให้
บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา และจัดท ารายงานข้อเท็จจริงพยานหลักฐาน
เสนอความเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย                

คณะท างานฯ ได้ด าเนินการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณาส่งคืน
พ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหารแล้วมีความเห็นว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติว่า สภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่เสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้ยุติ
การ จัดการเรียนการสอนของหน่วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร และเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามมติของสภามหาวิทยาลัยโดยท าหนังสือแจ้งต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มี
หนังสือถึงมหาวิทยาลัยให้จัดท ารายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ต่อมาสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใน
การประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 มีมติว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามติการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 มีนัยที่ถือได้ว่าเป็นการ
ยุติการด าเนินการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา แล้ว และมอบมหาวิทยาลัยยืนยันมติการ
ประชุมในครั้งดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือพิจารณา
ด าเนินการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติการยุติการด าเนินการรายการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ 
พรรษา มหาราชา ต่อไป และปรากฏข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติแล้วว่า เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร
ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ซึ่งอยู่ในความดูแลของส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) ตามหนังสือที่ได้รับแจ้งจาก
ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่มุกดาหาร อนึ่ง มหาวิทยาลัยได้เคยส่งคืนพ้ืนที่บางส่วน จ านวน 300 ไร่ ให้แก่เจ้าของพ้ื นที่ 
(ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่มุกดาหาร) ตามแบบส่งมอบ – รับมอบที่ราชพัสดุ ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  

คณะท างานฯ จึงเห็นว่า มหาวิทยาลัยควรท าหนังสือแจ้งการไม่ประสงค์ท่ีจะใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ทั้งหมด 
ในต าบลมุกดาหาร อ าเภอมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เนื้อท่ี 1,134 ไร่ 0 งาน 77 ตารางวา แก่ส านักจัดการทรัพยากร
ป่าไม้ที่ ๗ (ขอนแก่น) เพ่ือใช้ประโยชน์ทางราชการต่อไป 
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  18/ 2564                               
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2564 จึงมีมติเห็นชอบ ให้น าเสนอสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาการส่งคืนพ้ืนที่จัดตั้ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ให้แก่กรมป่าไม้ 
      

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  ทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม 
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 
เพ่ือที่มหาวิทยาลัยจักได้ด าเนินการส่งคืนพ้ืนที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ให้แก่กรมป่าไม้  ให้
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  ดังนี้ 
- มอบมหาวิทยาลัยประสานการด าเนินงานกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม ในการด าเนินการยุติการก่อสร้างรายการก่อสร้างผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการอาคารเฉลิม                     
พระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชา ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดท า
รายละเอียดเพื่อรายงานผลการด าเนินงานเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบในล าดับต่อไป 

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ  การทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม                      
ครั้งที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เม่ือวันที่ 24 ตุลาคม 2563 
เพื่อที่มหาวิทยาลัยจักได้ด าเนินการส่งคืนพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิทยาเขตมุกดาหาร ให้แก่กรมป่าไม้  
พร้อมสินทรัพย์ต่างๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป และมอบมหาวิทยาลัย
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

       

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
   ๔.๑.๑  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายด้านงบประมาณและการเงิน 

     ๔.๑.๑.๑  (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี 
   งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

         ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา ตามที่
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 17/2564  เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 มีมติ
เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี นั้น ทั้งนี้ กองแผนงานรวบรวมและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ของคณะ/หน่วยงานแล้ว สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
  ภาครายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น  1,916,407,000 บาท 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น  744,034,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 38.82 ของ 
ประมาณการรายรับทั้งหมด) 

2. ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น  1,172,372,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 61.18  
ของประมาณการรายรับทั้งหมด) ประกอบด้วย 

(1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน  585,822,100 บาท   
  (คิดเป็นร้อยละ 30.57 ของประมาณการรายรับทั้งหมด) 

(2) ประมาณการรายรับรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) จ านวน    
  482,793,300 บาท (คิดเป็นร้อยละ 25.19 ของประมาณการรายรับทั้งหมด) 
 

              (๓) เงินรายได้… 
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(3) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 103,757,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.41 ของ  
  ประมาณการรายรับได้ทั้งหมด) 

รายละเอียดสรุปประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามตารางที่ 1 – 4 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

แผนภูมิที่ 1 ประมาณการรายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                                                                                                                 

2. เงินรายได ้

38.82 % 
2.1) ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

30.57 % 2.2) ประมาณการรายรับจาก
แหล่งอืน่ 25.19 % 

2.3) เงินรายไดค้งเหลือ
สะสม 

5.41 % 2. เงินงบประมาณ
แผน่ดนิ 

61.18 % 
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ตารางท่ี 1  สรุปแผนภาครายรับประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ (ตั้งงบประมาณ 100%) 
 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
รวมเงินรายได้

ทั้งสิ้น  
 

งบประมาณรวม รายได้จาก
ค่าธรรมเนียม 

การศึกษา 

รายได้จากแหล่งอื่น 
(นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

เงินรายได้คงเหลือ
สะสม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8)=(3)+(7) 
1 ส านักงานอธิการบด ี 132,653,100 195,563,500 156,448,500 6,914,200 358,926,200 491,579,300 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 110,039,800 34,176,800 60,965,000 8,483,400 103,625,200 213,665,000 
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 64,992,000 10,866,600 37,132,700 1,792,000 49,791,300 114,783,300 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 78,954,900 42,567,200 10,465,300 12,763,500 65,796,000 144,750,900 
5 คณะศลิปศาสตร ์ 72,491,600 42,836,600 7,439,500 25,180,300 75,456,400 147,948,000 
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 59,777,200 30,028,700 16,513,000 5,799,300 52,341,000 112,118,200 
7 คณะบริหารศาสตร ์ 29,334,000 61,885,000 10,052,500 3,269,700 75,207,200 104,541,200 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 138,336,200 39,939,800 108,209,600 17,924,200 166,073,600 304,409,800 
9 คณะศลิปประยุกตฯ์ 6,185,300 11,422,900 1,105,000 100,000 12,627,900 18,813,200 

10 คณะนติิศาสตร ์ 5,632,700 26,939,300 6,330,000 - 33,269,300 38,902,000 
11 คณะรัฐศาสตร ์ 9,331,500 27,811,200 3,546,000 - 31,357,200 40,688,700 
12 คณะพยาบาลศาสตร ์ 12,666,000 24676900 6,030,000 - 30,706,900 43,372,900 
13 ส านักวิทยบริการ 16,297,200 18,553,800 77,300 10,821,000 29,452,100 45,749,300 
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6,925,800 18,553,800 100,000 3,925,000 22,578,800 29,504,600 
15 ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ 417,200  -    40,668,900 6,784,500 47,453,400 47,870,600 
16 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ -  -    12,210,000 - 12,210,000 12,210,000 
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย -  -    5,500,000 - 5,500,000 5,500,000 

รวมท้ังหมด 744,034,500 585,822,100 482,793,300 103,757,100 1,172,372,500 1,916,407,000 
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ตารางที่ 2 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายรับงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 

 
 

 
 
แผนภาพที่ 2 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายรับงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายรับเงินรายได้  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  

    ประมาณการเงินงบประมาณแผ่นดิน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ                            
(ก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย) จ านวน 745,524,500 บาท และในการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยถูกปรับลดงบประมาณรายจ่าย จ านวน 
1,490,000 บาท ในแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี ผลผลิต/โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการ
ทางด้านสาธารณสุข รายการอาคารโภชนาการ ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย (หลังการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อคณะกรรมาธิการฯ) จ านวน 744,034,500 บาท ซ่ึงได้รับ
พิจารณาจัดสรรลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 45,597,700 บาท (ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้รับจัดสรรงบประมาณ รวมจ านวน 789,632,200 บาท) ลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.77 จ าแนกตามแผนงานต่างๆ 
ดังนี้    

(1) แผนงานบุคลากรภาครัฐ จ านวน 537,367,300 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จ านวน  2,494,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.47   

(2) แผนงานพื้นฐาน จ านวน  91,203,600 บาท  ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน  
48,586,800 บาท  คิดเป็นร้อยละ  34.76  

(3) แผนงานยุทธศาสตร์ จ านวน 115,463,600 บาท สูงกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 
494,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.43 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ตารางท่ี 3... 

แหล่งรายรับงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 
เปรียบเทียบ 

ปี 2564 กับ ปี 2565 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 793,781,700 789,632,200 744,034,500 -45,597,700 -5.77 
2.เงินรายได ้ 1,017,369,500 1,087,695,400 1,172,372,500 84,677,100 7.79 

ผลรวมท้ังหมด  1,811,151,200   1,877,327,600  1,916,407,000 39,079,400 2.08 
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ตารางท่ี 3 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 
 

 
 

 
 
 

แผนภูมิที่ 3   เปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินตามแผนงานที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     และ 2565 
 

  ส าหรับประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อเทียบเคียงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประมาณการรายรับเงินรายได้เพ่ิมขึ้น จ านวน  84 ,677,100 บาท  
เพิ่มข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.79 จ าแนกตามประเภทที่มาของประมาณการรายรับจากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้    

(1) ประมาณการรายรับเงินรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 537,367,300 บาท สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  31,531,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.96   

(2) ประมาณการรายรับจากรายได้จากแหล่งอ่ืน  จ านวน 482 ,793 ,300 บาท สูงกว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  67,007,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.12   

(3) การขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม น ามาสมทบประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณการ
รายจ่าย จ านวน 103 ,757 ,100บาท ต่ ากว่าปีงบประมาณ พ.ศ.  2564 จ านวน  
13,861,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.78  
 

ตารางท่ี 4...   

รวมท้ังส้ิน  789,632,200 รวมท้ังส้ิน  744,034,500 -45,597,700 -    5.77

แผนงานบุคลากรภาครัฐ  534,873,000 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  537,367,300    2,494,300      0.47

แผนงานพ้ืนฐาน  139,790,400 แผนงานพ้ืนฐาน    91,203,600 -48,586,800 -  34.76

 แผนงานพืน้ฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

   139,790,400  แผนงานพืน้ฐานด้านการพฒันาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     91,203,600 -  48,586,800 -   34.76

แผนงานยุทธศาสตร์   114,968,800 แผนงานยุทธศาสตร์  115,463,600       494,800      0.43

 แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี      74,350,600  แผนงานยทุธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี      68,284,800 -    6,065,800 -     8.16

 แผนงานยทุธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีิต                      -    แผนงานยทุธศาสตร์พฒันาศักยภาพคนตลอดชว่งชวีิต           886,200         886,200   100.00

 แผนงานยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     18,008,000  แผนงานยทุธศาสตร์เพือ่สนับสนุนด้านการพฒันาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

     16,090,900 -    1,917,100 -   10.65

 แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา            254,700  แผนงานยทุธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา           254,700                    -              -   

 แผนงานยทุธศาสตร์พฒันาพืน้ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

     22,355,500  แผนงานยทุธศาสตร์พฒันาพืน้ท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

     29,947,000      7,591,500   100.00

 ร้อยละ ปีงบประมาณ 2564  ปีงบประมาณ 2565  การเพ่ิม-ลด
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ตารางท่ี 4  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
 

 
 

 ทั้งนี้ คณะ/หน่วยงาน ขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบประมาณการรายรับเพ่ือตั้ง
ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงิน
และทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 หมวด 5 วิธีการงบประมาณ ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต้องไม่
เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี และในขณะเมื่อจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี        
หากปรากฏว่าเงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
หรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขออนุมัติแผนงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีด้วย รายละเอียดตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
  ดังนั้น  จึงสรุปงบประมาณการรายรับ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่สามารถน ามาตั้ง
ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รวมทั้งสิ้น  1,752,533,700 บาท ดังนี้ 
   ภาครายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมทั้งสิ้น  1,752,533,700 บาท  

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน รวมทั้งสิ้น 744 ,034,500 บาท (คิดเป็นร้อยละ 42.45 ของ
ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 

2.  ประมาณการรายรับเงินรายได้ รวมทั้งสิ้น 1,008,499,200 บาท ประกอบด้วย (คิดเป็นร้อย
ละ 57.55 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 
(1) ประมาณการรายจ่ายจากค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวน 476,640,700 บาท   
  (คิดเป็นร้อยละ 27.20 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 
(2) ประมาณการรายจ่ายรายได้จากแหล่งอ่ืน (นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

จ านวน 428,101,400 บาท (คิดเป็นร้อยละ 24.43 ของประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 
(3) เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม จ านวน 103 ,757,100 บาท (คิดเป็นร้อยละ 5.92 ของ

ประมาณการรายจ่ายทั้งหมด) 
 

ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
แผนภูมิที่ 4 ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(เปรียบเทียบปี พ.ศ. 
2564 และ ปี 2565)

 คิดเป็นร้อยละ
(%)

1.เงินงบประมาณ      793,781,700      789,632,200       744,034,500 - 45,597,700 -      5.77
2. เงินรายได้    1,017,369,500    1,087,695,400   1,172,372,500   84,677,100 7.79       
 2.1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนยีมการศึกษา 541,684,500           554,291,100 585,822,100 31,531,000 5.69          

 2.2) ประมาณการรายรับจากแหล่งอื่น 350,660,600           415,785,900 482,793,300 67,007,400 16.12        

 2.3)  เงินรายได้คงเหลือสะสม 125,024,400           117,618,400 103,757,100 -13,861,300 11.78-        

รวมท้ังส้ิน    1,811,151,200   1,877,327,600    1,916,407,000   39,079,400 2.08       

1. เงินงบประมาณ
แผน่ดนิ 

42.45 % 

2. เงินรายได ้

47.55 % 
2.1) ประมาณการรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศกึษา 

27.20 % 

2.2) ประมาณการรายรับจาก
แหล่งอืน่ 24.43 % 

2.3) เงินรายไดค้งเหลือสะสม 

5.92 % 
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ตารางท่ี 5  สรุปแผนภาครายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ  
  

ที ่ คณะ/หน่วยงาน 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้ 
รวมเงินรายได้

ทั้งสิ้น  
 

งบประมาณรวม จากค่าธรรมเนียม 
การศึกษา 

จากแหล่งอื่น 
(นอกเหนือจาก

ค่าธรรมเนียมการศึกษา) 

เงินรายได้คงเหลือ
สะสม 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4)+(5)+(6) (8)=(3)+(7) 
1 ส านักงานอธิการบด ี 132,653,100 164,679,300 134,492,700 6,914,200 306,086,200 438,739,300 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 110,039,800 27,341,400 50,304,600 8,483,400 86,129,400 196,169,200 
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 64,992,000 8,693,300 35,550,000 1,792,000 46,035,300 111,027,300 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 78,954,900 34,053,800 9,625,500 12,763,500 56,442,800 135,397,700 
5 คณะศลิปศาสตร ์ 72,491,600 34,269,300 7,231,600 25,180,300 66,681,200 139,172,800 
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 59,777,200 23,777,600 14,038,000 5,799,300 43,614,900 103,392,100 
7 คณะบริหารศาสตร ์ 29,334,000 49,508,000 8,066,000 3,269,700 60,843,700 90,177,700 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 138,336,200 31,951,800 107,733,100 17,924,200 157,609,100 295,945,300 
9 คณะศลิปประยุกตฯ์ 6,185,300 9,138,300 904,000 100,000 10,142,300 16,327,600 

10 คณะนติิศาสตร ์ 5,632,700 21,551,400 5,104,000 - 26,655,400 32,288,100 
11 คณะรัฐศาสตร ์ 9,331,500 22,249,000 2,836,800 - 25,085,800 34,417,300 
12 คณะพยาบาลศาสตร ์ 12,666,000 19,741,500 4,864,000 - 24,605,500 37,271,500 
13 ส านักวิทยบริการ 16,297,200 14,843,000 61,800 10,821,000 25,725,800 42,023,000 
14 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 6,925,800 14,843,000 80,000 3,925,000 18,848,000 25,773,800 
15 ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ 417,200  -   33,041,300 6,784,500 39,825,800 40,243,000 
16 สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ  -    -   9,768,000 - 9,768,000 9,768,000 
17 โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย  -    -   4,400,000 - 4,400,000 4,400,000 

ผลรวมท้ังหมด 744,034,500 476,640,700 428,101,400 103,757,100 1,008,499,200 1,752,533,700 
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 กองแผนงาน จึงสรุปเปรียบเทียบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายจ่าย
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 พบว่า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเงินจัดสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดิน มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง และมีประมาณการ
รายจ่ายเงินรายได้ในภาพรวม มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางของประมาณการรายรับดังกล่าวข้างต้น 
โดยสรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 25645 รายละเอียดตามตารางที่ 6 
ดังนี้ 

 

ตารางที่ 6 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 

 

 
 

แผนภาพที่ 5 สรุปเปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และประมาณการรายจ่ายเงินรายได้  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2565  
 

    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 โดยมีแผนงบประมาณการรายจ่ายภาพรวม มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเม่ือเทียบเคียงจากที่ผ่านมา                
ในปี งบประมาณ พ.ศ.  2564  พบว่า  ปีงบประมาณ พ.ศ .  2565 มีประมาณการรายจ่ ายสู งขึ้ น                                 
จ านวน  21,987,800 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.27  โดยมีประมาณการรายจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน                    
จ านวน 45,597,700 บาท  ลดลงร้อยละ 5.77 และประมาณการรายจ่ายงบประมาณเงินรายได้เพิ่มขึ้น                    
จ านวน 67,585,500 บาท  เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.18 ซึ่งประมาณการรายจ่ายที่สูงขึ้น มาจากการประมาณการรายจ่าย
เงินรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา เพ่ิมขึ้นจ านวน 25 ,902,200 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.75 และประมาณการ
รายจ่ายจากรายได้จากแหล่งอ่ืน เพ่ิมขึ้นจ านวน 55,544,600 บาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 14.91 และคณะ/หน่วยงานขอ
อนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมทบเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
103,757,100 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จ านวน  13,861,300 บาท ลดลงคิดเป็น             

             ร้อยละ... 

แหล่งรายรับงประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2563 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

เปรียบเทียบ 
ปี 2564 กับ ปี 

2565 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.เงินงบประมาณแผ่นดิน 793,781,700 789,632,200 744,034,500 - 45,597,700 -5.77 
2.  เงินรายได ้ 869,554,600 940,913,700 1,008,499,200 67,585,500 7.18 

ผลรวมท้ังหมด 1,663,336,300 1,730,545,900 1,752,533,700 21,987,800 1.27 
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ร้อยละ 11.78 เนื่องจากคณะ/หน่วยงาน มีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการภายใต้กรอบ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน ตามตารางท่ี 7 -8 
 

ตารางท่ี 7  สรุปเปรียบเทียบประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565  
 

 
 

ตารางที่ 8  สรุปประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จ าแนกตาม
คณะ/หน่วยงาน และแหล่งงบประมาณ 
 

 
 

คณะ/หน่วยงานที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบ เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์     
คณะศิลปศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข                         
คณะศิลปประยุกต์ฯ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และ
เครือข่าย และส านักงานอธิการบดี รวมทั้งสิ้น 103,757,100 บาท เนื่องด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565                
คณะ/หน่วยงาน ได้รับผลกระทบจากการจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดินลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                       
ในส่วนของหมวดค่าวัสดุการศึกษา ลดลงร้อยละ 50 คิดเป็นจ านวน 17,620,800 บาท และค่าสาธารณูปโภค  

 

     ลดลง… 

แหล่งงบประมาณ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565

(เปรียบเทียบปี พ.ศ. 
2564 และ ปี 2565)

 คิดเป็นร้อยละ
(%)

1.เงินงบประมาณ      793,781,700      789,632,200       744,034,500 - 45,597,700 -      5.77
2. เงินรายได้       869,554,600       940,913,700    1,008,499,200   67,585,500 7.18       
 2.1) ประมาณการรายรับค่าธรรมเนยีมการศึกษา 441,191,100        450,738,500 476,640,700 25,902,200 5.75        
 2.2) ประมาณการรายรับจากแหล่งอื่น 303,339,100        372,556,800 428,101,400 55,544,600 14.91      
 2.3)  เงินรายได้คงเหลือสะสม 125,024,400        117,618,400 103,757,100 -13,861,300 11.78-      
รวมท้ังส้ิน   1,663,336,300    1,730,545,900   1,752,533,700   21,987,800 1.27       

  เงินงบประมาณ
แผ่นดิน

 เงินรายได้ ผลรวมท้ังหมด
  เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
  เงินรายได้  ผลรวมท้ังหมด

1    ส านกังานอธกิารบดี 132,653,100   306,086,200      438,739,300    7.57           17.47      25.03     
2    คณะวทิยาศาสตร์ 110,039,800   86,129,400        196,169,200     6.28           4.91        11.19     
3    คณะเกษตรศาสตร์ 64,992,000     46,035,300        111,027,300     3.71           2.63        6.34       
4    คณะวศิวกรรมศาสตร์ 78,954,900     56,442,800        135,397,700    4.51           3.22        7.73       
5    คณะศิลปศาสตร์ 72,491,600     66,681,200        139,172,800     4.14           3.80        7.94       
6    คณะเภสัชศาสตร์ 59,777,200     43,614,900        103,392,100     3.41           2.49        5.90       
7    คณะบริหารศาสตร์ 29,334,000     60,843,700        90,177,700       1.67           3.47        5.15       
8    วทิยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 138,336,200   157,609,100      295,945,300     7.89           8.99        16.89     
9    ศิลปประยกุต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6,185,300       10,142,300        16,327,600       0.35           0.58        0.93       

10  คณะนติิศาสตร์ 5,632,700       26,655,400        32,288,100       0.32           1.52        1.84       
11  คณะรัฐศาสตร์ 9,331,500       25,085,800        34,417,300       0.53           1.43        1.96       
12  คณะพยาบาลศาสตร์ 12,666,000     24,605,500        37,271,500      0.72           1.40        2.13       
13  ส านกัวทิยบริการ 16,297,200     25,725,800        42,023,000       0.93           1.47        2.40       
14  ส านกัคอมพวิเตอร์และเครือขา่ย 6,925,800       18,848,000        25,773,800      0.40           1.08        1.47       
15  ส านกับริหารทรัพยสิ์นและสิทธปิระโยชน์ 417,200          39,825,800        40,243,000       0.02           2.27        2.30       
16  สถานปฏบิัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว 9,768,000          9,768,000         -             0.56        0.56       
17  โรงพมิพม์หาวทิยาลัยอบุลราชธานี 4,400,000          4,400,000         -             0.25        0.25       

744,034,500  1,008,499,200  1,752,533,700 42.45        57.55     100.00   ผลรวมท้ังหมด

แหล่งงบประมาณ (บาท) คิดเป็นร้อยละ (%)

หน่วยงานท่ี
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ลดลงร้อยละ ๑0 คิดเป็นจ านวน807,000 บาทรวมเป็นงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงจากทั่งสองหมวดรายจ่าย
ดังกล่าว จ านวน 18,427,800 บาท ประกอบกับ คณะ/หน่วยงาน มีแผนการด าเนินงานที่ส าคัญและจ าเป็นเร่งด่วน
ต้องด าเนินการภายใต้กรอบงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด ไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน  จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้เงิน
รายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยมีรายละเอียดการ
ตามตารางท่ี 9 และตารางที่ 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     ตารางที่ ๙... 
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ตารางท่ี 9  สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทียบเคียงกับเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
31 สิงหาคม 2564  

 
หมายเหตุ : ข้อมูลเงินรายได้สะสมของคณะ/หน่วยงาน จากกองคลัง ณ  31 ส.ค. 64 
 
 
 
 
 
 

 ครุภัณฑ์  ส่ิงก่อสร้าง งบลงทุน ผลรวม
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) = (6) +(7) (9) = (4+5+8) (10) = (9)/(3)*100

1  ส านักงานอธกิารบดี 491,539,031     97,500          1,536,700   2,400,000     2,880,000      5,280,000       6,914,200         1.41                 
2  คณะวทิยาศาสตร์ 54,977,489       5,100,000     -              3,383,400     -                 3,383,400       8,483,400         15.43               
3  คณะเกษตรศาสตร์ 26,239,280       1,500,000     -              292,000       -                 292,000          1,792,000         6.83                  
4  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 171,285,320    -                 -              3,163,500     9,600,000      12,763,500     12,763,500       7.45                 
5  คณะศิลปศาสตร์ 137,486,660     -                 -              8,180,300     17,000,000    25,180,300     25,180,300       18.31               
6  คณะเภสัชศาสตร์ 101,530,147    4,099,300     -              500,000       1,200,000      1,700,000       5,799,300         5.71                 
7  คณะบริหารศาสตร์ 326,162,476     -                 -              339,700       2,930,000      3,269,700       3,269,700         1.00                 
8  วทิยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 86,541,682       10,824,600   -              3,299,600     3,800,000      7,099,600       17,924,200       20.71               
9  คณะศิลปประยกุต์ (14,253,339)      100,000        -              -                -                 -                   100,000            (0.70)                

10  ส านักวทิยบริการ 79,733,842       -                 -              6,400,000     4,421,000      10,821,000     10,821,000       13.57               
11  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือขา่ย 33,653,046       -                 -              3,925,000     -                 3,925,000       3,925,000         11.66               
12  ส านักบริหารทรัพยสิ์นฯ 48,994,600       -                 6,784,500   -                -                 -                   6,784,500         13.85               

1,543,890,235  21,721,400   8,321,200   31,883,500 41,831,000   73,714,500     103,757,100    6.72                 
20.93            8.02            30.73           40.32             71.05              100.00              

ช่ือหน่วยงานหลักท่ี
งบลงทุน เงินรายได้สะสม 

ณ 31 ส.ค.64
 คิดเป็นร้อยละ

ของเงินรายได้สะสม

ผลรวมท้ังหมด
คิดเป็นร้อย

ผลรวมท้ังหมด งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน
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จากแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
หน่วยงานขออนุมัติเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมมาสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การเงินและทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 ข้อ 20 การจัดท าแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการรายรับในแต่ละปี ในขณะเม่ือจัดท าแผนงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี หากปรากฏว่า เงินรายจ่ายสูงกว่าเงินรายรับในปีนั้น มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องขอ
อนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสมสมทบเป็นรายจ่ายในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้สมดุล ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการจะต้องแสดงให้เป็นประจักษ์ว่ามีเหตุอันจ าเป็นอย่างยิ่งรวมไว้ในค าขอ
อนุมัติ แผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีด้วย จากตารางที่ 9 พบว่า หน่วยงานที่มีการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน 103,757,100 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 13,861,300 
บาท คิดเป็นร้อยละ 11.78 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 น าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม มาสมบเพ่ือตั้งแผนงบประมาณ
รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 117,618,400 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หน่วยงานที่มีการขอ
ใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สูงสุดที่ 3 อันดับแรก ได้แก่  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์ฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ 24.24  คิดเป็นร้อยละ 17.28 และร้อยละ 12.33 
ตามล าดับ ของการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
  ส าหรับคณะศิลปประยุกต์ฯ มีเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564  จ านวน
14,353,339 บาท คณะศิลปประยุกต์ฯ ขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  
100,000 บาท เนื่องจากคณะศิลปประยุกต์ฯ ได้รับเงินบริจาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจะต้องด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา และเป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ดังนั้น คณะศิลปประยุกต์ฯ จึงมีความจ าเป็นต้องขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ านวน  100,000 บาท 
    โดยสรุปเปรียบเทียบการขออนุมุติใช้ เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามตารางที่ 10 
ตารางที่ 10 สรุปเปรียบเทียบการขออนุมติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เปรียบเทียบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ท่ี หน่วยงาน  ปี 2564  ปี 2565
 เพิมข้ึน/ลดลง

(ปี 2565 เทียบกับปี 
2564)

 ร้อยละ
(ปี 2565 เทียบกับปี

 2564)

 สัดส่วนปี 
2565

1 ส านักงานอธกิารบดี 13,525,500    6,914,200     6,611,300-       48.88-         6.66          
2 คณะวทิยาศาสตร์ 13,037,300    8,483,400    4,553,900-       34.93-         8.18          
3 คณะเกษตรศาสตร์ 218,600         1,792,000     1,573,400       719.76        1.73          
4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 9,800,000      12,763,500   2,963,500       30.24         12.30        
5 คณะศิลปศาสตร์ 5,097,100      25,180,300   20,083,200     394.01        24.27        
6 คณะเภสัชศาสตร์ 32,696,300    5,799,300    26,897,000-     82.26-         5.59          
7 คณะบริหารศาสตร์ 9,322,400      3,269,700    6,052,700-       64.93-         3.15          
8 วทิยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 14,082,900    17,924,200   3,841,300       27.28         17.28        
9 คณะศิลปประยุกต์ฯ -               100,000       100,000         100.00        0.10          
10 ส านักวทิยบริการ -               10,821,000   10,821,000     100.00        10.43        
11 ส านักคอมพวิเตอร์ฯ 9,500,000      3,925,000    5,575,000-       58.68-         3.78          
12 ส านักบริหารทรัพย์สินฯ 10,338,300    6,784,500    3,553,800-       34.38-         6.54          

117,618,400 103,757,100 13,861,300-    11.78-         100.00      รวม
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จากตารางที่ 10 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะ/หน่วยงานขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
117,618,400 บาท ทั้งนี้ ในระหว่างปีงบประมาณ 2564 คณะ/หน่วยงานได้ขออนุมัติน าเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม ตั้งแผนงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม จ านวน 11,499,100 บาท รวม
งบประมาณที่ขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 129,117,500 บาท ทั้งนี้ จากการติดตามผลการด าเนินงานการขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พบว่า คณะ/หน่วยงาน  ด าเนินการเบิกจ่าย/ผูกพันงบประมาณรายจ่าย/กันเงินเหลื่อมจ่ายในปีงบประมาณ   พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น จ านวน 93,964,558 
บาท คิดเป็นร้อยละ 94.09 และมีงบประมาณเงินรายได้เหลือจ่ายสะสม คงเหลือจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 7 ,634,945 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.13 ทั้งนี้ 
งบประมาณคงเหลือจากการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น ได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระลอกใหม่ ส่งผลให้การด าเนินงานการจัดซื้อ
จัดหาครุภัณฑ์ และการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องชะลอการปรับปรุงพื้นที่ต่าง ๆ /การจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ ยกเลิกการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์บางรายการ เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงจากแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และรวมงบประมาณคงเหลือจ่ายการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ โดยมีรายละเอียดการตารางที่ 11 
ตารางท่ี 11  สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณจากการขออนุมัติใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
หมายเหตุ :  
การกันเงินเหลื่อมจ่าย 
1. ส านักงานอธิการบดี : เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนนิงานทางพัสดุ การเงิน งานก่อสรา้ง งบประมาณคงเหลือ 2,034,950 บาท 
2. คณะวิทยาศาสตร์ : เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานทางพัสดุ การเงิน ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ งบประมาณคงเหลือ 2,100,000 บาท 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ : เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานทางพัสดุ การเงิน งานก่อสร้าง งบประมาณคงเหลือ 15,228,517 บาท 
4. คณะเภสัชศาสตร์ : เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานทางพัสดุ การเงิน งานก่อสร้าง งบประมาณคงเหลือ 955,000 บาท 
5. คณะบริหารศาสตร์ : เนื่องจากอยู่ระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานทางพัสดุ การเงิน งานก่อสร้าง งบประมาณคงเหลือ 5,385,330 บาท 
6. วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ : เนื่องจากอยู่ระหวา่งขั้นตอนการด าเนินงานทางพัสดุ การเงิน ในการจัดซ้ือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ฯ งบประมาณคงเหลือ 814,200 บาท 

งบเงินอุดหนุน
ช าระเงินคืน
มหาวิทยาลัย

ครุภัณฑ์
ค่าท่ีดินและ
ส่ิงก่อสร้าง

ขอใช้เงินสะสม
ต้นปี

ขอใช้เงินสะสม
กลางปี

รวมขอใช้เงินสะสม เบิกจ่าย/ผูกพัน
คาดว่าจะเบิกจ่าย เดือน

ก.ย.64 +กันเงิน
รวมเบิกจ่าย

1 ส านักงานอธกิารบดี 1,323,100 2,302,400   9,900,000    13,525,500       13,525,500 10,352,610 2,034,950        12,387,560    1,137,940 
2 คณะวทิยาศาสตร์ 4,813,300 8,224,000   13,037,300       2,100,000     15,137,300 9,157,642   2,100,000        11,257,642    3,879,658 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 218,600      218,600                  218,600 218,600      -                   218,600         -            
4 คณะวศิวกรรมศาสตร์ 9,800,000    9,800,000      8,399,100        18,199,100 2,960,583   15,228,517     18,189,100    10,000      
5 คณะศิลปศาสตร์ 4,627,100   470,000       5,097,100            5,097,100    5,097,100 -                   5,097,100      -            
6 คณะเภสัชศาสตร์ 226,300    32,470,000 32,696,300       32,696,300 30,324,400 955,000           31,279,400    1,416,900 
7 คณะบริหารศาสตร์ 7,672,400   1,650,000    9,322,400            9,322,400 3,164,570   5,385,330        8,549,900      772,500    
8 วทิยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 5,000,000 5,000,000   4,082,900   14,082,900       14,082,900 12,850,753 814,200           13,664,953    417,947    
9 ส านักคอมพวิเตอร์ฯ 9,500,000   9,500,000          1,000,000     10,500,000 9,500,000   1,000,000        10,500,000    -            
10 ส านักบริหารทรัพยสิ์นฯ 10,338,300 10,338,300       10,338,300 10,338,300 10,338,300    -            

9,813,300 1,549,400 15,338,300 36,627,400 54,290,000 117,618,400   11,499,100   129,117,500  93,964,558      27,517,997   121,482,555 7,634,945 
คิดเป็นร้อยละ 100.00           94.09              8.13          

ผลการเบิกจ่าย/ผูกผัน
คงเหลือ

รวม

ท่ี คณะ/หน่วยงาน งบด าเนินงาน
งบเงินอุดหนุน งบลงทุน รวม
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ตารางท่ี 12   สรุปคณะ/หน่วยงานขอใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม เพื่อตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

ที ่ หน่วยงาน งบด าเนนิงาน งบเงินอดุหนนุ งบลงทุน รวม รายการการขออนุมตัิใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
  1    ส านักงานอธิการบดี    2,400,000 2,400,000 ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง :  จ านวน 1 รายการ 

1. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จ านวน 1 คัน ๆ ละ  2,400,000 บาท  
97,500   97,500 งบด าเนนิงาน: ค่าตอบแทน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับนักศึกษา  

 1,536,700  1,536,700 เงินอดุหนนุทั่วไป :  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการจัดสรรเป็นกองทุนสวัสดิการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสมทบ
กองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

  2,880,000 2,880,000 สิ่งก่อสร้าง :  จ านวน 4 รายการ 
1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสนามเทนนิส 4 คอร์ท จ านวน 1 งาน ๆ ละ  1,200,000 
บาท 
2. โครงการปรับเปล่ียนพลังงานทดแทน(Solar cell) จ านวน 1 งาน ๆ ละ  800,000 
บาท 
3.  โครงการปรับปรุงระบบแสงสว่างกลุ่มท่ีพักอาศัย จ านวน 1 งาน ๆ ละ  530,000 บาท 
4. โครงการปรับปรุงระบบแสงงสว่างอาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค์ จ านวน 1 งาน ๆ ละ  
350,000 บาท 

 ผลรวม  97,500 1,536,700 5,280,000 6,914,200   
2 คณะวิทยาศาสตร์ 5,100,000   5,100,000 ครภุัณฑก์ารศกึษา : จ านวน 16 รายการ 

1. เครื่องส่องเจล (Gel transiluminator) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท รวมเป็น
จ านวน 44,000 บาท 
2. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 43,880 บาท รวมเป็นจ านวน 
219,400 บาท 
3. เครื่องตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 265,000 บาท 
4. เครื่องวัดเสียง (Sound level meter) จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 165,100 บาท 
5. เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบมือถือ  (Hand held dispenser) ปริมาตร 5 มิลลิลิตร 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
6. เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าแรงดันสูง (Autoclave) ความจุไม่ต่ ากว่า 45 ลิตร จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 180,000 บาท  
7. ตู้อบลมร้อน จ านวน 2  ตู้ ๆ ละ 250,000 บาท รวมเป็นจ านวน 500,000 บาท 
8. อ่างน้ าล้างด้วยความถี่สูง (ultrasonic bath) จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 100,000 บาท 
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ที ่ หน่วยงาน งบด าเนนิงาน งบเงินอดุหนนุ งบลงทุน รวม รายการการขออนุมตัิใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
9. แอร์แทรคพร้อมปั๊มลมและเครื่องจับเวลา จ านวน 22 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รวม
เป็นจ านวน 440,000 บาท 
10. อ่างลอยชิ้นตัวอย่างพร้อมระบบอุ่นสไลด์ (Paraffin tissue floating bath) จ านวน 1 
ตัว ๆ ละ 70,000 บาท 
11. เครื่องบันทึกเวลาการท างานด้วยใบหน้าพร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 13,000 บาท รวมเป็นจ านวน 26,000 บาท 
12. หัววัดค่า pH จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
13. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 10-100 ไมโครลิตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 7,800 
บาท   
14. เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
7,800  บาท 
15. อิเล็กโทรดส าหรับวิเคราะห์ไนเตรท จ านวน 1 28,700 บาท  เครื่อง ๆ ละ 28,700 
บาท 
16. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง UV-vis จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  250,000 บาท   
ครภุัณฑ์ส านกังาน : จ านวน 5 รายการ 
1. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร จ านวน  3 ตู้ ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นจ านวน 24,000 บาท 
2. โต๊ะประชุม  จ านวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท รวมเป็นจ านวน 42,000 บาท 
3. เก้าอี้ส านักงาน จ านวน 20 ตัว ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นจ านวน 30,000 บาท 
4. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 BTU จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 30,000 
บาท รวมเป็นจ านวน 60,000 บาท 
5. เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 BTU  จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 
42,400 บาท รวมเป็นจ านวน 254,400 บาท 
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จ านวน 9 รายการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท  
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2 จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 30,000 
บาท รวมเป็นจ านวน 180,000 บาท 
3. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 1 จ านวน 8 เครื่อง ๆ ละ 10,900 บาท รวมเป็นจ านวน 
87,200 บาท 
4. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2 (จอ 7.9 น้ิว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท 
รวมเป็นจ านวน  30,000 บาท 
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ที ่ หน่วยงาน งบด าเนนิงาน งบเงินอดุหนนุ งบลงทุน รวม รายการการขออนุมตัิใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
5. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบท่ี 2 (จอ 10.8 น้ิว) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท 
รวมเป็นจ านวน 32,000 บาท 
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลเฉพาะทาง (Mac mini) จ านวน 2 เครื่อง ๆ 
ละ 28,000 บาท รวมเป็นจ านวน 56,000  
7. ชุดแว่นเสมือนจริงออลอินวัน (แว่น VR Virtual Reality) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 20,000 
บาท   
29. เครื่องพิมพ์ 3 มิติ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท   
8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 6 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
102,000 บาท  
9. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  75,000 บาท   

    3,383,400 3,383,400 งบด าเนนิงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ ปรับปรุงและซ่อมบ ารุง
อาคารสถานท่ีกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์ 

 ผลรวม 5,100,000  3,383,400 1,792,000  

3 คณะเกษตรศาสตร์ 1,500,000   1,500,000 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จ านวน 3 รายการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  1 เครื่อง ๆ ละ 17,000 บาท 
2. เครื่องโปรเจคเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 16,000  บาท 
3. กล้องวงจรปิด จ านวน 1 ระบบ ๆ ละ 205,000 บาท 
ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : จ านวน 1 รายการ 
1. เครื่องโทรทัศน์ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 55 น้ิว จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท 
รวมเป็นจ านวน 54,000 บาท 

  292,000 292,000 งบด าเนนิงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือวัสดุการศึกษา 

 ผลรวม 1,500,000  292,000 1,792,000  

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์   12,763,500 12,763,500 ครภุัณฑก์ารศกึษา : จ านวน 41 รายการ 
1. ชุดเตาหลุมให้ความร้อน และกวนสารละลาย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 134,600 บาท 
2.เครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน (Hotplate Stirrer) จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ  25,000 
บาท รวมเป็นจ านวน 75,000 บาท 
3.เครื่องวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 30,500 บาท   
4. เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 4 ต าแหน่ง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 66,900 บาท   
5. เครื่องชั่งดิจิตอล ทศนิยม 2 ต าแหน่ง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 36,400 บาท   
6. เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 71,200 บาท   
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ที ่ หน่วยงาน งบด าเนนิงาน งบเงินอดุหนนุ งบลงทุน รวม รายการการขออนุมตัิใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
7. ตู้อบลมร้อน (Oven) จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  350,000 บาท   
8. เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 95,800  บาท   
9. ชุดเครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพอากาศ  จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 48,700 บาท   
10. ชุดป๊ัมเก็บตัวอย่างอากาศ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 75,600 บาท   
11. เครื่องกวนสารแม่เหล็ก จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
40,000 บาท 
12. ชุดกรองสุญญากาศ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 28,000 บาท    
13. ตู้เก็บสารเคมีประเภทกรดท่ีกัดกร่อนสูง จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 55,000 บาท   
14. ชุดฝึกปฏิบัติการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จ านวน 7 ชุด ๆ ละ  
35,700 บาท รวมเป็นจ านวน 249,900 บาท  
15. ชุดฝึกการสอนพื้นฐานการปฎิบัติงานเสมือนจริง จ านวน 2 ชุด ๆ ละ 50,000 บาท 
รวมเป็นจ านวน 100,000 บาท  
16. ตู้อบลมร้อน จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ  50,000 บาท   
17. เครื่องล้างอัลตร้าโซนิค จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 12,300 บาท   
18. เครื่องมือฝึกปฏิบัติการผลิต จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  15,000 บาท   
19. เครนล้อเลื่อน ขนาด 2 ตัน  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท  
20 เตาให้ความร้อน Hotplate รุ่น 22720 ยี่ห้อ EGO จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,200 
บาท รวมเป็นจ านวน 8,400 บาท 
21 เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า MAKITA HM0810TA  จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 
บาท   
22 เครื่องตีแป้งอเนกประสงค์ ขนาด 40 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 37,000 บาท 
23 เครื่องทดสอบการไหลของคอนกรีต จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ  26,500 บาท    
24 หัวรถลาก จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท   
25 ชุดเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติด้วย IoT จ านวน 11 เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท รวม
เป็นจ านวน 71,500 บาท 
26 ชุดเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมด้วย PLC จ านวน  5 ชุด ๆ ละ 
80,000 บาท รวมเป็นจ านวน 400,000 บาท 
27 ชุดเรียนรู้ระบบสายพานล าเลียงในอุตสาหกรรม จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 80,000 บาท 
   
28 ชุดปฏิบัติการออกแบบเขียนแบบและค านวณทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 1 ชุด 
ๆ ละ 440,000 บาท   
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ที ่ หน่วยงาน งบด าเนนิงาน งบเงินอดุหนนุ งบลงทุน รวม รายการการขออนุมตัิใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
29 เครื่องพิมพ์ปลอกสายไฟ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 26,000 บาท   
30 โหลดอิเล็กทรอนิกซ์กระแสตรง (DC Electronic Load) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
42,800 บาท 
31. เครื่องมือวัด และตรวจสอบ การส่งภาพแบบเรียลไทม์กล้องถ่ายภาพความร้อน 
(Infrared Thermal Imager) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,100 บาท    
32 เครื่องวัดค่าเหน่ียวน า ค่าประจุ ค่าความต้านทาน แบบมือถือ (Handheld LCR Meter) 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท    
33 เครื่องวัดสนามแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสสลับ ไฟฟ้ากระแสตรง (AC/DC Magnetic 
Meter/Datalogger) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 40,000 บาท   
34 ออสซิลโลสโคปแบบดิจิทัล (Digital Ossilloscope) จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ 15,000 
บาท รวมเป็นจ านวน 75,000 บาท 
35 เครื่องพีแอลซี (PLC OMRON) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 19,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
38,000 บาท 
36 เครื่องพีแอลซี (PLC MITSUBISHI ) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,500 บาท รวมเป็น
จ านวน 33,000 บาท 
37 เครื่องพีแอลซี(Schneider Electric Modicon M221 PLC ) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
14,500 บาท รวมเป็นจ านวน 29,000 บาท 
38 จอสัมผัสสั่งงานส าหรับพีแอลซี (SAMKOON HMI 7" Touch Screen) จ านวน 2 
เครื่อง ๆ ละ 6,500 บาท รวมเป็นจ านวน 13,000 บาท 
39 ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ (Consdensor Microphone) จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 
19,900  บาท  
40 ไมโครโฟนสนาม (Field Microphone) จ านวน 8 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท รวมเป็น
จ านวน 12,800 บาท 
41 เครื่องวิเคราะห์สมรรถนะแบตเตอรี่ (Battery Performance Analyser) จ านวน 1 
เครื่อง ๆ ละ 62600 บาท 
ค่าส่ิงก่อสร้าง : จ านวน 4 รายการ 
1. โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารปฏิบัติการ EN1-EN4 จ านวน 1 งาน ๆ ละ 3,200,000 
บาท   
2. โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารปฏิบัติการ EN5/EN7 จ านวน 1 งาน ๆ ละ 2,900,000 
บาท 
3. โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคารปฏิบัติการ EN6 จ านวน 1 งาน ๆ ละ 1,900,000 บาท 
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4. โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 งาน ๆ ละ 
1,600,000 บาท  

 ผลรวม   12,763,500 12,763,500  

5 คณะศิลปศาสตร์   25,180,300 25,180,300 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จ านวน 5 รายการ 
1. โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ จ านวน 3,500 บาท ระบบ ๆ ละ 285 บาท รวม
เป็นจ านวน 997,500 บาท 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์(ส าหรับงานประมวลผล) แบบท่ี 2 จ านวน 100 เครื่อง ๆ ละ  
30,000 บาท  รวมเป็นจ านวน 3,000,000 บาท 
3. คอมพิวเตอร์ Laptop (ศักยภาพสูง) เพื่องานนอกสถานท่ี จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
33,000 บาท รวมเป็นจ านวน 66,000 บาท 
4. กล่องแปลงสัญญาณภาพเข้าคอมพิวเตอร์ (Card capture) จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 
9,600 บาท  รวมเป็นจ านวน 19,200 บาท 
5. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จ านวน 1 ระบบ ๆ ละ 128,100 บาท   
ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : จ านวน 9 รายการ 
1. กล้องดิจิตอล จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 55,900 บาท   
2. กล้องภาพน่ิง DSLR พร้อมเลนส์ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 27,900 บาท รวมเป็นจ านวน 
83,700 บาท 
3. กล้องวิดีโอพร้อมเลนส์ ส าหรับงาน Streaming Live จ านวน  2 ตัว ๆ ละ 38,900 
บาท     รวมเป็นจ านวน 77,800 บาท  
4. ขาตั้งกล้อง ส าหรับงานภาพน่ิง จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 4,600 บาท รวมเป็นจ านวน 
23,000 บาท 
5. ขาตั้งกล้อง ส าหรับงานวิดีโอ จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 23,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
115,000 บาท 
6. อุปกรณ์แฟลช กล้อง DSLR ส าหรับงานภาพน่ิง จ านวน 5 ตัว ๆ ละ 4,000 บาท รวม
เป็นจ านวน  20,000 บาท 
7. อุปกรณ์กันสั่น 3 แกน ระบบไฟฟ้า (Gimbal Stabilizer)  จ านวน 2 ตัวๆ ละ 15,000 
บาท รวมเป็นจ านวน 30,000 บาท 
8. กล้อง Go Pro เพื่องานวิดีโอ จ านวน 2 ตัว ๆ ละ 15,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
30,000 บาท 
9. อากาศยานไร้คนขับ (Drone) ขนาดเล็ก ส าหรับงาน VDO จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
35,700 บาท    
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ครภุัณฑด์นตรี : จ านวน 22 รายการ 
1. โหวด จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นจ านวน 2,000 บาท 
2. แคน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท รวมเป็นจ านวน 16,000 บาท 
3. พิณอีสานไฟฟ้า จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 15,000  บาท รวมเป็นจ านวน 30,000 บาท 
3. กลองชุดอีสาน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,500 บาท    
4. ฉาบใหญ่ จ านวน 1  เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท    
5. ฆ้องโหม่ง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 1,500  บาท   
6. แฉ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท   
7. ฉาบเล็ก จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 500 บาท   
8. หมากกั๊บแก๊บ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นจ านวน  2,000 บาท 
9. ไหซองพร้อมขาตั้ง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000  บาท 
10. โปงลาง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 10,000 รวมเป็นจ านวน 20,000 บาท 
11. กลองตุ้ม จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท  
12. ฉิ่ง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 500 บาท รวมเป็นจ านวน 1,000 บาท 
13. กีตาร์คลาสิคส าหรับการแสดง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 10,000 บาท   
14. กีตาร์คลาสิคส าหรับฝึกซ้อม จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
20,000 บาท 
15. สแตนโน้ต จ านวน 35 เครื่อง ๆ ละ 600 บาท รวมเป็นจ านวน  21,000 บาท 
16. เครื่องขยายเสียงกีต้าร์ไฟฟ้า จ านวน 5 เครื่อง ๆ ละ  5,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
25,000 บาท 
17. ทรอมโบน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 42,000 บาท รวมเป็นจ านวน 84,000 บาท 
18. เบสทรอมโบน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 80,000 บาท  
19. บีแฟลต ทรัมเปต  จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 28,000 บาท รวมเป็นจ านวน 84,000 
บาท 
20. เทเนอร์ แซกโซโฟน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 79,000 บาท รวมเป็นจ านวน158,000 
บาท 
21. อัลโต แซกโซโฟน จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 55,000 บาท รวมเป็นจ านวน110,000 
บาท 
22. ชุดกลองอะคูสติคและชุดแฉกลองชุด จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 67,500 บาท   
ครภุัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ : จ านวน 5 รายการ 
1. โคมไฟโซล่าเซลล์ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 452,000 บาท   
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2. ไมโครโฟน แบบเหน็บ ระบบไร้สาย  จ านวน1 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท    
3. ไมโครโฟน แบบเหน็บ ระบบมีสาย จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 900 บาท รวมเป็นจ านวน 
2,700 บาท 
4. ล าโพง ส าหรับมอนิเตอร์ฟังเสียงในห้องสตูดิโอ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 6,000 บาท   
5. ชุดโคมไฟ LED ส าหรับงานในห้องสตูดิโอ จ านวน 1 ตัว ๆ ละ 18,800 บาท   
ครภุัณฑ์ยานพาหนะ : จ านวน 1 รายการ 
1. รถจักรยานยนต์  จ านวน 1 คัน ๆ ละ 70,000 บาท  
ครภุัณฑ์ส านกังาน : จ านวน 5 รายการ 
1. เก้าอี้ท างาน จ านวน 30 ตัว ๆ ละ 3,500 บาท รวมเป็นจ านวน 105,000 บาท 
2. เก้าอี้เลคเชอร์ จ านวน 300 ตัวๆ ละ 1,600 บาท รวมเป็นจ านวน 480,000 บาท 
3. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 504,000 Btu. จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 868,500 
บาท 
4. ศาลาน่ังพัก จ านวน 5 หลัง ๆ ละ 50,000 บาท รวมเป็นจ านวน 250,000 บาท 
5. ม่านพร้อมติดตั้ง  จ านวน 1 ม่าน ๆ ละ 490,000 บาท   
ค่าสิ่งก่อสร้าง : จ านวน 1 รายการ 
1. โครงการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู งวดท่ี 1 จ านวน  1 งาน ๆ ละ 17,000,000 
บาท 

 ผลรวม   25,180,300 25,180,300  

6 คณะเภสัชศาสตร์ 3,500,000   3,500,000 งบด าเนนิงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรองรับการช าระหน้ีค่า
สาธารณูปโภค             (ค่าไฟฟ้าอาคารหลังใหม่)  

 599,300  599,300 งบเงินอดุหนนุ :  เพื่อเป็นเงินบริจาคเพื่อด าเนินโครงการ ท่ีเกี่ยวข้องกับหอพระไภสัชคุรุ
ไวฑูรยประภาตถาคต 

  1,700,000 1,700,000 ครุภัณฑ์การศึกษา : จ านวน 4 รายการ 
1. กล้องสเตอริโอก าลังขยายต่ า จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 75,000 บาท รวมเป็นจ านวน 225,000 
บาท 
2. เครื่องแยกโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้าตามแนวตั้ง จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท  
3. เครื่องบดสมุนไพรแห้ง ขนาด 1,000 กรัม จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000 บาท   
4. เครื่องผสมสารละลาย จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,000 บาท รวมเป็นจ านวน 18,000 
บาท 
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ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จ านวน 2 รายการ 
๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ All in one จ านวน 4 เครื่อง ๆ ละ 18,500 บาท รวมเป็นจ านวน 
74,000  บาท 
๒. เครื่องสแกนเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท รวมเป็นจ านวน 32,000 
บาท  
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ : จ านวน 1 รายการ 
๑. เครื่องฉายมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 18,000  บาท   
ครุภัณฑ์ส านักงาน : จ านวน 1 รายการ 
๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 40,000 
บาท รวมเป็นจ านวน 80,000 บาท 
ค่าสิ่งก่อสร้าง : จ านวน 2 รายการ 
๑. โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคาร จ านวน 1 งาน ๆ ละ 700,000 บาท   
๒. โครงการปรับปรุงพื้นท่ี จ านวน 1 งาน ๆ ละ 500,000 บาท  

 ผลรวม 3,500,000 599,300 1,700,000 5,799,300  
7 คณะบริหารศาสตร์   3,269,700 3,269,700 ครภุัณฑ์ส านกังาน : จ านวน 1 รายการ 

1. โต๊ะม้าหินอ่อน จ านวน 23 ตัว ๆ ละ 3,900 บาท รวมเป็นจ านวน 89,700 บาท 
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จ านวน 1 รายการ 
1. ซอฟต์แวร์ส าหรับการเรียนการสอน(SAP) จ านวน 1 ระบบ ๆ ละ 250,000 บาท  
ค่าสิ่งก่อสร้าง : จ านวน 5 รายการ 
1. โครงการห้องเก็บวัสดุครุภัณฑ์ ด้านหลังอาคารคณะบริหารศาสตร์ (ใหม่) จ านวน 1 งาน 
ๆ ละ 650,000 บาท   
2. โครงการปรับปรุงห้องชั้น 2 อาคาร Student Center จ านวน 1 งาน ๆ ละ 220,000 
บาท    
3. โครงการจัดท าป้ายคณะบริหารศาสตร์ หน้าอาคารเรียนรวม 1 จ านวน 1 งาน ๆ ละ 
240,000  บาท   
4. โครงการการปรับปรุงภูมิทัศน์และพื้นท่ีจอดรถ คณะบริหารศาสตร์หลังใหม่ (UBS green 
zone) จ านวน 1 งาน ๆ ละ 840,000 บาท  
5. โครงการปรับปรุงโรงจอดรถด้านหลังคณะฯ อาคารคณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 
งาน ๆ ละ 980,000 บาท 
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8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข 
10,000,000    งบด าเนนิงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อช าระหน้ีค่าสาธารณูปโภค ในการขยายการให้บริการ

ทางการแพทย์ท่ีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายเวลาท าการเป็นตลอด 24 ชั่วโมง การ
ให้บริการผู้ป่วยใน  

 824,600   งบเงินอดุหนนุ :  เพื่อเป็นเงินเพื่อด าเนินโครงการจ้างเหมาบริการโครงการการให้บริการทาง
การแพทย์ (โรงพยาบาล )และเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการเพิ่มศักยภาพแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 24 
ชั่วโมง  

  7,099,600  ครภุัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง : จ านวน 1 รายการ 
1. รถพยาบาล Advanced Ambulance จ านวน 1 คันๆ ละ 2,500,000 บาท   
ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จ านวน 1 รายการ 
1. ชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 
121,200 บาท    
ครภุัณฑ์วิทยาศาสตรท์างการแพทย์ : จ านวน 11 รายการ 
1. ชุดผ้าม่านกั้นเตียง (หอผู้ป่วยชั้น 7 ขนาด 44 เตียง) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 160,000 
บาท   
2. พาเลท (ส าหรับวางยาและเวชภัณฑ์) จ านวน 10 ตัว ๆ ละ 1,200 บาท รวมเป็นจ านวน 
12,000 บาท 
3. เก้าอี้กลม (ห้องเตรียมยา) จ านวน 3 ตัว ๆ ละ 3,050 บาท  รวมเป็นจ านวน 9,200 
บาท 
4. ตู้เก็บอุปกรณ์และสารเคมี (ห้องเตรียมยา) จ านวน 1 ตู้ ๆ ละ 60,100 บาท   
5. เครื่องเป่ามืออัตโนมัติ จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 6,400 บาท รวมเป็นจ านวน 12,800  
บาท 
6. เครื่องชั่งสาร จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 8,000 บาท   
7. เครื่องปริ้นเตอร์ฉลากยา จ านวน 2 เครื่อง ๆ ละ 12,900 บาท รวมเป็นจ านวน 
25,800 บาท 
8. เครื่องติดตามการท างานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 
120,000  บาท 
9. ชุดวัดอัตราการไหลของอากาศ (Airflow Meter) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 4,500  บาท  
10. เครื่องพ่นหมอกควัน จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 23,000 บาท  
11. เครื่องกวนผสมสารเคมี (คลอรีน) จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 78,300  บาท  
ครภุัณฑ์ส านกังาน : จ านวน 1 รายการ 
1. ชุดเครื่องปรับอากาศ จ านวน 1 เครื่อง ๆ ละ 164,700 บาท   
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ที ่ หน่วยงาน งบด าเนนิงาน งบเงินอดุหนนุ งบลงทุน รวม รายการการขออนุมตัิใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 
ค่าสิ่งก่อสร้าง : จ านวน 1 รายการ 
1. โครงการระบบเชื่อมพลังงานไอน้ า Boiler connection จ านวน 1 งาน ๆ ละ 
3,800,000 บาท   

 ผลรวม 10,000,000 824,600 7,099,600 17,924,200  

9 คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

100,000   100,000 งบด าเนนิงาน : เพื่อด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา  
2.เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด
โควิด 19 

 ผลรวม 100,000   100,000  
10 ส านักวิทยบริการ   10,821,000 10,821,000 ครภุัณฑก์่อสร้าง : จ านวน 1 รายการ 

1. ชุดโซล่าเซลล์ จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 6,400,000 บาท 
ค่าสิ่งก่อสร้าง : จ านวน 2 รายการ 
1. โครงการหอประวัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 1 งาน ๆ ละ 2,861,000 บาท 
2. โครงการปรับปรุงเครื่องปับอากาศ ชั้น 3 อาคารข้อมูลท้องถิ่น จ านวน 1 งาน ๆ ละ 
1,560,000 บาท 

 ผลรวม   10,821,000 10,821,000  
11 ส านักคอมพิวเตอร์และ

เครือข่าย 
  3,925,000 3,925,000 ครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ : จ านวน 4 รายการ 

1. ระบบบูรณาการสารสนเทศแบบรวมศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU Single Sign 
On System) ระยะท่ี 2 จ านวน 1 ระบบ ๆ ละ 1,500,000บาท 
2. โปรแกรมป้องกันไวรัส จ านวน 1 ระบบ ๆ ละ 400,000 บาท 
3. โปรแกรมลิขสิทธิ์ส าหรับสถานศึกษา จ านวน1 ระบบ ๆ ละ 900,000 บาท 
4. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 45 เครื่อง ๆ ละ 22,000 บาท  รวมเป็นจ านวน 
990,000 บาท 
ครภุัณฑ์ส านกังาน : จ านวน 1 รายการ 
1. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จ านวน 3 เครื่อง ๆ ละ 45,000 บาท รวมเป็นจ านวน 
135,000 บาท 

 ผลรวม   3,925,000 3,925,000  
12 ส านักบริหารทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ 
  6,784,500 6,784,500 งบเงินอดุหนนุ :   

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสมทบเงินคืนค่าก่อสร้างหอพักนักศึกษาตามแผนการคืนเงินค่าหอพัก
นักศึกษา 



57 
 

 

ที ่ หน่วยงาน งบด าเนนิงาน งบเงินอดุหนนุ งบลงทุน รวม รายการการขออนุมตัิใช้เงินรายได้เหลือจ่ายสะสม 

 ผลรวม   6,784,500 6,784,500  
 รวมท้ังสิ้น 20,200,000 9,745,100 73,714,500 103,757,100  

 
หมายเหตุ  : รายการครุภัณฑ์ทุกรายการ คณะ/หน่วยงาน ได้เสนอเอกสารแนบเพ่ือประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ใบเสนอราคา จ านวน 2-3 ร้าน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

: รายการสิ่งก่อสร้างทุกรายการ คณะ/หน่วยงาน ได้เสนอเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร , แบบแสดงรายการปริมาณงาน (BOQ) 
และแบบรูปรายการก่อสร้าง 
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)  
และการจัดกลุ่มสถาบันการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในกลุ่มที่ 2 ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation)  ซึ่งมีสาระส าคัญ คือ “การสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ (New Startups)”  มิติตามพันธกิจ คือ “การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ” โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบ
นโยบายการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ทั้ง 9 ด้านของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

  

ตารางท่ี 13   สรุปนโยบายการจัดสรรงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี   
(พ.ศ. 2563 - 2567) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
นโยบายการจัดสรร  

ปี 2565 
ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการผลิตบัณฑิต  67.50 
งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ไม่เกินกว่า  45.00  
งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจดัการศึกษา ไม่น้อยกว่า  20.00  
งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภณัฑ ์ ไม่เกินกว่า  2.50  
ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการวิจัย ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  5.00  
ยุทธศาสตร์ที ่3  ด้านการบริการวิชาการ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  5.00  
ยุทธศาสตร์ที ่4  ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า  0.50  
ยุทธศาสตร์ที ่5  ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล ไม่เกินกว่า  1.50  
ยุทธศาสตร์ที ่6  ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เกินกว่า  7.00  
ยุทธศาสตร์ที ่7  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ  1.00  
ยุทธศาสตร์ที ่8  ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน ไม่น้อยกว่า  2.50  
ยุทธศาสตร์ที ่9  ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ไม่เกินกว่า  10.00  

รวม  100.00  
 

คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ได้ประมาณการรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี  (พ .ศ. 2563-2567) ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต คิดเป็นร้อย
ละ 56.76 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย คิดเป็นร้อยละ 5.78 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ คิดเป็นร้อย
ละ 15.17 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คิดเป็นร้อยละ 0.21 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการมุ่งสู่
มหาวิทยาลัยดิจิทัล คิดเป็นร้อยละ 0.78 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
คิดเป็นร้อยละ 5.15 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คิดเป็นร้อยละ 1.11 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้าน
การมีเสถียรภาพทางการเงิน คิดเป็นร้อยละ 4.36 และยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คิดเป็น
ร้อยละ 10.68 รายละเอียดตามตารางที่ 13 

 
 
 
 
 

               ตารางที่ ๑๔...
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ตารางท่ี 14  งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแหล่งงบประมาณ และตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี   
(พ .ศ. 2563  - 2567)  

 

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

ร้อยละการ
จัดสรร 

เงินรายได้ ร้อยละการ
จัดสรร 

รวม ร้อยละการ
จัดสรร 

นโยบาย ข้อสังเกตุ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  ด้านการผลิตบัณฑิต 593,113,700 79.72% 401,657,800 39.83% 994,771,500 56.76%  67.50%  

 (1) งบบุคลากรและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร  537,367,300 72.22% 185,769,000 18.42% 723,136,300 41.26% ไม่เกินกว่า 45.00% เป็นไปตามนโยบายก าหนด 

 (2) งบเพื่อการพัฒนานักศึกษาและจัดการศึกษา  43,151,700 5.80% 168,250,900 16.68% 211,402,600 12.06% ไม่น้อยกวา่ 20.00% ต่ ากวา่นโยบายการจดัสรร 
 (3) งบลงทุนและค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์  12,594,700 1.69% 47,637,900 4.72% 60,232,600 3.44% ไม่เกินกว่า 2.50% สูงกว่านโยบายการจดัสรร 

ยุทธศาสตร์ที ่2  ด้านการวิจัย  0.00% 101,217,300 10.04% 101,217,300 5.78% ไม่น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 

5.00% เป็นไปตามนโยบายก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการบริการวิชาการ 70,036,300 9.41% 195,774,900 19.41% 265,811,200 15.17% ไม่น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 

5.00% เป็นไปตามนโยบายก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 2,700,000 0.36% 1,007,000 0.10% 3,707,000 0.21% ไม่น้อยกว่า 0.50% ต่ ากวา่นโยบายการจดัสรร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล  0.00% 13,629,700 1.35% 13,629,700 0.78% ไม่เกินกว่า 1.50% เป็นไปตามนโยบายก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่ฯ 25,023,900 3.36% 65,275,600 6.47% 90,299,500 5.15% ไม่เกินกว่า 7.00% เป็นไปตามนโยบายก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์  0.00% 19,511,560 1.93% 19,511,560 1.11% ไม่น้อยกว่า 
หรือเท่ากับ 

1.00% เป็นไปตามนโยบายก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการมีเสถียรภาพทางการเงิน  0.00% 76,489,800 7.58% 76,489,800 4.36% ไม่น้อยกว่า 2.50% เป็นไปตามนโยบายก าหนด 

ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็น
เลิศ 

53,160,600 7.14% 133,935,540 13.28% 187,096,140 10.68% ไม่เกินกว่า 10.00% สูงกว่านโยบายการจดัสรร 

ผลรวมทั้งหมด 744,034,500 100.00% 1,008,499,200 100.00% 1,752,533,700 100.00%  100.00%  
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แผนภาพที่ 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                     
ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2563 - 2567)   
 
 
 

ยุทธฯที่ 1 ยุทธฯที่ 2 ยุทธฯที่ 3 ยุทธฯที่ 4 ยุทธฯที่ 5 ยุทธฯที่ 6 ยุทธฯที่ 7 ยุทธฯที่ 8 ยุทธฯที่ 9
เงินงบประมาณแผ่นดิน 593,113,700 70,036,300 2,700,000 25,023,900 53,160,600
เงินรายได้ 401,657,800 101,217,300 195,774,900 1,007,000 13,629,700 65,275,600 19,511,560 76,489,800 133,935,540

สรุปแผนงบประมาณรายจ่าย จ าแนกตามยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ .  2565
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แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีแผนงบประมาณรายจ่ายภาพรวมมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2565  รวมทั้งสิ้น 1 ,752 ,533 ,700 บาท  โดยงบบุคลากร  มีกรอบงบประมาณรายจ่ายสู งที่สุด                             
จ านวน 687,257,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ 39.22 รองลงมาคืองบด าเนินงาน จ านวน  434,597,200 บาท          
คิดเป็นร้อยละ 24.80 และงบเงินอุดหนุน จ านวน 372,387,400 บาท  คิดเป็นร้อยละ 21.25 กรอบงบประมาณ
รายจ่ายต่ าที่สุด คืองบลงทุน จ านวน 258,291,700 บาท  คิดเป็นร้อยละ 14.74 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด 
รายละเอียดตามตารางที่ 14 และรายละเอียดแผนงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตาม                      
คณะ/หน่วยงาน รายละเอียดตามตารางที่ 15 และตารางท่ี 16 
 

ตารางที่ 15 สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ภาพรวมมหาวิทยาลัย  จ าแนกตาม
ประเภทงบรายจ่าย 
 

ประเภทงบประมาณ 
แหล่งงบประมาณ ร้อยละ 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได ้ รวม 
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน เงินรายได ้
รวม 

1. งบบุคลากร  526,838,500   160,418,900   687,257,400   30.06   9.15   39.22  
งบบุคลากร : รายการปกต ิ  238,742,800   20,041,200   258,784,000   13.62   1.14   14.77  
งบบุคลากร : รายการในงบเงิน
อุดหนุน* 

 288,095,700   140,377,700   428,473,400   16.44   8.01   24.45  

2.งบด าเนินงาน  10,528,800   424,068,400   434,597,200   0.60   24.20   24.80  
งบด าเนินงาน : รายการปกต ิ  10,528,800   424,068,400   434,597,200   0.60   24.20   24.80  
3.งบลงทุน  149,977,400   108,314,300   258,291,700   8.56   6.18   14.74  
งบลงทุน : รายการปกต ิ  149,977,400   108,314,300   258,291,700   8.56   6.18   14.74  
4.งบเงินอุดหนุน*  56,689,800   315,697,600   372,387,400   3.23   18.01   21.25  
งบเงินอุดหนุน  56,689,800   315,697,600   372,387,400   3.23   18.01   21.25  

ผลรวมทั้งหมด 744,034,500 1,008,499,200 1,752,533,700 42.45 57.55 100.00 
 

หมายเหตุ: ตารางที่ 15 งบบุคลากร : รายการในงบเงินอุดหนุน* หมายถึง เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงาน จ าแนกตามงบรายจ่ายอยู่
ในงบเงินอุดหนุน * 

 

ตารางที่ 16  สรุปกรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามคณะ/หน่วยงาน                
และหมวดรายจ่าย  
ที ่ คณะ/หน่วยงาน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 
1 ส านักงานอธิการบด ี 89,803,000 98,443,800 191,714,500 58,778,000 438,739,300 

2 คณะวิทยาศาสตร ์ 107,355,900 21,532,800 58,788,400 8,492,100 196,169,200 
3 คณะเกษตรศาสตร ์ 60,108,400 10,489,800 32,900,800 7,528,300 111,027,300 
4 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 76,788,100 24,640,000 13,475,400 20,494,200 135,397,700 
5 คณะศลิปศาสตร ์ 79,304,300 33,251,100 1,437,100 25,180,300 139,172,800 
6 คณะเภสัชศาสตร ์ 52,520,700 27,569,100 11,602,300 11,700,000 103,392,100 
7 คณะบริหารศาสตร ์ 46,414,000 37,109,500 - 6,654,200 90,177,700 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 75,058,900 103,796,000 29,614,800 87,475,600 295,945,300 
9 คณะศลิปประยุกตฯ์ 10,932,000 4,479,600 904,000 12,000 16,327,600 

10 คณะนติิศาสตร ์ 15,352,700 13,983,300 880,000 2,072,100 32,288,100 
11 คณะรัฐศาสตร ์ 18,354,900 11,863,300 3,791,100 408,000 34,417,300 
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ที ่ คณะ/หน่วยงาน งบบุคลากร งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบลงทุน ผลรวมท้ังหมด 
12 คณะพยาบาลศาสตร ์ 19,250,600 5,464,900 12,471,000 85,000 37,271,500 
13 ส านักวิทยบริการ 16,288,200 9,525,300 2,070,600 14,138,900 42,023,000 
14 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 8,737,000 8,103,600 217,400 8,715,800 25,773,800 
15 ส านักบริหารทรัพยส์ิน 6,241,500 15,157,800 12,500,000 6,343,700 40,243,000 
16 โรงแรมฯ 3,529,200 6,025,300 - 213,500 9,768,000 
17 โรงพิมพ์ 1,218,000 3,162,000 20,000 - 4,400,000 

ผลรวมทั้งหมด 687,257,400 434,597,200 372,387,400 258,291,700 1,752,533,700 
คิดเป็นร้อยละ 39.22 24.80 21.25 14.74 100.00 

 

ตารางที่ 17  สรุปงบลงทุน งบประมาณรายจ่าย เพื่อจัดหาครุภัณฑ์, ครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสิ่งก่อสร้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

รหัสหน่วยงานหลัก 

ครุภัณฑ ์
สิ่งก่อสร้าง ผลรวมท้ังหมด 

ICT 
นอกเหนือจาก 

ICT 
รวมครภุัณฑ ์

(1) (2) (3)=(1)+(2) (4) (5)=(3)+(4) 
1. ส านักงานอธิการบดี ② - 35,498,000 35,498,000 23,280,000 58,778,000 

2. คณะวิทยาศาสตร ์ 637,200 7,854,900 8,492,100 - 8,492,100 
3. คณะเกษตรศาสตร ์ 17,000 2,596,300 2,613,300 4,915,000 7,528,300 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 1,750,500 10,743,700 12,494,200 8,000,000 20,494,200 
5. คณะศิลปศาสตร์ ② 4,082,700 4,097,600 8,180,300 17,000,000 25,180,300 

6. คณะเภสัชศาสตร ์ 124,000 11,576,000 11,700,000 - 11,700,000 
7. คณะบริหารศาสตร ์ 625,000 1,019,200 1,644,200 5,010,000 6,654,200 
8. วิทยาลัยแพทยศาสตร ์② 1,161,200 46,173,900 47,335,100 40,140,500 87,475,600 

9. คณะศิลปประยุกต์ฯ - 12,000 12,000 - 12,000 
10. คณะนติิศาสตร ์ 665,600 606,500 1,272,100 800,000 2,072,100 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 200,000 208,000 408,000 - 408,000 
12. คณะพยาบาลศาสตร ์ 85,000 - 85,000 - 85,000 
13. ส านักวิทยบริการ 924,800 8,793,100 9,717,900 4,421,000 14,138,900 
14. ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 7,120,000 665,800 7,785,800 930,000 8,715,800 
15. ส านักบริหารทรัพยส์ินฯ 506,300 2,288,700 2,795,000 3,548,700 6,343,700 
16. สถานปฏิบตัิการโรงแรมฯ - 213,500 213,500 - 213,500 
17.โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยฯ - - - - - 

ผลรวมทั้งหมด 17,899,300 132,347,100 150,246,400 108,045,200 258,291,700 
ร้อยละ 6.93 51.24 58.17 41.83 100.00 

 

หมายเหตุ: ตารางที่ 17 ผลการพิจารณาแผนความต้องการครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อบรรจุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย ในการประชุม
ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564  
 
 
 
 

   จึงเสนอ...
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จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา  อนุมัติในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   1) เ พ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติการขอใช้ เงินรายได้ เหลือจ่ายสะสมของ คณะวิทยาศาสตร์                                  
คณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์  คณะเภสัชศาสตร์  คณะบริหารศาสตร์  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะศิลปประยุกต์ฯ ส านักงานบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ส านักวิทยา
บริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านักงานอธิการบดี  เพ่ือสมทบในประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณ
การรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 103,757,100 บาท  ทั้งนี้ รายการค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ข้อ 20 เงินรายได้เหลือ
จ่ายสะสม 

2) เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ.  2565 มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี  ประกอบด้ วยแผนงบป ระมาณรายจ่ ายเงินงบประมาณแผ่นดิน                                            
จ านวน 744,034,500 บาท และแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ จ านวน  1,008,499,200 บาท งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น 1,752,533,700 บาท 
 

   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการใช้เงินคงเหลือสะสมของมหาวิทยาลัยของ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก 

เพ่ือสมทบในประมาณการรายรับเพ่ือตั้งประมาณการรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของ
มหาวิทยาลัยในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยควรวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยในปีต่อๆ ไปอย่าง            
รอบครอบ และให้เกิดความคุ้มค่ามากท่ีสุด 

๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น หรือแสวงหาวิธีการในการลดค่าใช้จ่ายที่
เป็นภาระทางการงบประมาณจ านวนมาก เช่น การลงทุนหรือร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือลดค่ากระแสไฟฟ้า เป็นต้น 

๓. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาความเสี่ยงในการหารายได้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด เช่น                                                                                                                                            
การลดลงของจ านวนนักศึกษาหรือการรับนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ซึ่งส่งผลต่อรายรับค่าธรรมเนียม
การศึกษา การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งส่งผลต่อรายรับจากการบริการวิชาการ 
เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
   

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบายและการบริหาร 
         ๔.๑.๒  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบายอ่ืนๆ   
        4.๑.๒.๑  (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน  

    ระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
        ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ นายกสภา
มหาวิทยาลัย ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2564 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 16 
มิถุนายน 2564 เพ่ือพบปะกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย โดยผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งในการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย นายกสภามหาวิทยาลัยได้หารือในประเด็นส าคัญต่างๆ ทั้งในเรื่องเกี่ยวกับรายได้ของ
มหาวิทยาลัย และผลกระทบจากรายได้ที่จะส่งผลต่อการด าเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจส่งผลต่อ
ภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และอาจมีความไม่แน่นอนในด้านอื่นเพ่ิมเติม ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการด าเนินการของ 
                  มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างสูง จึงขอให้ผู้บริหารของคณะ/หน่วยงานต่างๆ ได้เตรียมความพร้อมส าหรับผลกระทบที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว และขอให้ประเมินความเสี่ยงและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ         
โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยงด้านต่างๆ  6 ด้าน ดังนี้  
  1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk)                     
  2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ/ปฏิบัติการ (Operational Risk)  
  3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
  4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและกฎหมาย (Compliance Risk)  
  5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk)  
  6) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติ (Security and Disasters Risk)  
  

 ดังนั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จึงด าเนินการประชุมร่วมกันเพ่ือประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และ
พิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงในประเด็นต่างๆ เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และให้ข้อเสนอแนะต่อประกาศ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยพิจารณาผลการประเมินความเสี่ยงด้าน
ต่างๆ 6 ด้าน ดังนี้ (1) ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic risk) (2) ความเสี่ยงด้านการด าเนินการ/ปฏิบัติการ 
(Operational Risk) (3) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) (4) ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบและ
กฎหมาย (Compliance Risk) (5) ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง (Reputation Risk) และ (6) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และภัยพิบัติ (Security and Disasters Risk) และพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 และด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง
และการปรับปรุงควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานถือเป็นนโยบายในการด าเนินงาน
ด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายในต่อไป  
 กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและ
จัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖5  จัดส่งมายังกองแผนงาน 
ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และติดตามครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เพ่ือให้กองแผนงานด าเนินการ
วิเคราะห์ สรุป และจัดท า (ร่าง) แผนการบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
 ทั้งนี้ ในส่วนของประเด็นความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 กองแผนงานได้ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย               
ในการพิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และในประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ ให้พิจารณาทบทวนวิธีการจัดการความเสี่ยง เพ่ือประกอบการจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  
 ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงเพ่ือจัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  มีรายละเอียดดังนี้  
 ๑) แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวนทั้งสิ้น             
1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุตาม                   
 
                   ค่าเป้าหมาย... 



65 
 

 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการ
สร้างนวัตกรรม (ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
  ๒) แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565             
มีประเด็นความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น ๓ ประเด็นความเสี่ยง โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงเดิมปีงบประมาณ 2564 น ามา
ด าเนินการต่อในปี 2565 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ยง คือ (๑) ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่
เป็นไปตามแผน และการใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย (๒) 
ความเสี่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ และ
ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ปีงบประมาณ 2565 จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงของ
ระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 ๑. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 จ านวนทั้งสิ้น 1 
ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านการบรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาอาจไม่บรรลุ
ตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ส่งผลต่อการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม (ประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
เนื่องจากผลการประเมินตนเองในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและการเสริมสร้างการ
สร้างนวัตกรรม ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมคือ High Potential and Low Performance โดยมีตัวชี้วัดศักยภาพการ
ด าเนินงาน (Potential indicators) มีคะแนนเฉลี่ย 5 คะแนน และมีตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance 
indicators) มีคะแนนเฉลี่ย 2.25 คะแนน และก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ                       
2566 – 2570 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ย 3, 3.25, 3.5, 4 และ 4.25 ตามล าดับ รายละเอียดดังตารางสรุป                      
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ                       
พ.ศ. 2566 – 2570 และภาพที่ 1 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

ตารางสรุปค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดกลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
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ภาพที่ 1 ผลการด าเนินงานตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 
 

 เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดด้านผลการด าเนินงานที่มี 4 ตัวชี้วัด พบว่า มีตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มที่อาจจะไม่บรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 2 ตัวชี้วัด ที่มหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยง คือ 
 1. นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ (Student and Graduate Entrepreneur) มีผลการด าเนินงาน 
ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และมีค่าเป้าหมายในปี 2564 – 2565 ระดับ 3 มีนักศึกษาและบัณฑิตเป็น
ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด โดยในการรายงานผลการด าเนินงานการประเมิน
ตนเองในปีที่ผ่านมา ใช้ข้อมูลของผู้ส าเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561 – 2562 เท่านั้น เนื่องจากมีข้อจ ากัดของการ
ติดตามข้อมูลศิษย์เก่า 
ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษาที่เป็นผู้ประกอบการในปีปัจจุบัน ที่จะต้องมีการติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันว่ายังคงด าเนิน
ธุรกิจ/เป็นผู้ประกอบการหรือไม่   
 2. งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ (Startup Co-Investment 
Funding) มีผลการด าเนินงาน ระดับ 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของงบประมาณท้ังหมด ที่เป็นรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่าย
เพ่ือการบริการของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด และมี
ค่ า เป้ าหมายในปี  2564 – 2565 ระดับ 3 มี งบประมาณจากแหล่ งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้ า ง                                             
ผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งหมด ที่เป็นรายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริการ
ของสถาบันอุดมศึกษารอบปีงบประมาณที่ผ่านมา จากเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินทั้งหมด ซึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกลดลง  
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ภาพที่ 2 ผลการประเมินตนเองตามตัวชี้วัด กลุ่มที่ 2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 
(Technology and Innovation) ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ใช้ข้อมูลปีการศึกษา 2562 และปีงบประมาณ 
2563) 
 
 ทั้งนี้ ในตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) อีก 2 ตัวชี้วัดที่ไม่ได้น ามาก าหนดในแผนฯ 
ดังกล่าว คือตัวชี้วัดรางวัลด้านผู้ประกอบการ (Startup Awards) ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 0.04 ของจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งหมด (ระดับ 1 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5) ซึ่งอาจยอมรับความเสี่ยงได้ เนื่องจากข้อจ ากัดของเวทีการประกวด
ผู้ประกอบการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ท าให้การเพ่ิมจ านวนรางวับเพ่ือให้ผลการด าเนินงานเพ่ิมขึ้นได้
ค่อนข้างยาก และตัวขี้วัดบุคลากรสถาบันการศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Talent/ Academic 
Mobility Consultation) ซึ่งมีผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา พบว่า มีจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัยที่ไปถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนความรู้เพ่ือพัฒนาสินค้าและบริการแก่สถานประกอบการในภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม 
จ านวน 235 คน จากจ านวนอาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด 701 คน คิดเป็นร้อยละ 33.52 (ระดับ 4 ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 30) และก าหนดเป้าหมายในปี 2564 – 2565 คือ ระดับ 5 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของอาจารย์และนักวิจัย
ทั้งหมดที่มีการแลกเปลี่ยนความรู้สู่ภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม ซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
     ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาบรรลุตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด จึงควรมีการก าหนดเป็นประเด็นความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สามารถด าเนินการขับเคลื่อน
ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (Performance indicators) ของการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา กลุ่ม 2 การพัฒนาเทคโนโลยี
และการเสริมสร้างการสร้างนวัตกรรม 
             

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่ งชี้ ย่ อยที่  ๑  นั กศึกษาและบัณฑิต
ผู้ประกอบการ 

มีผลการด าเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ในปีงบประมาณ 2565   

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ งบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/
ธุรกิจใหม ่

มีผลการด าเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  
ในปีงบประมาณ 2565   

             ตัวบ่งช้ี... 
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ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 1 นักศึกษาและบัณฑิตผู้ประกอบการ มีผลการด าเนินงาน ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20               
ในปีงบประมาณ 2565   
ผู้รับผิดชอบหลัก :  ส านักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา/ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
วิธีการจัดการความเสี่ยง :  
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
การติดตามข้อมูลการเป็นผูป้ระกอบการของศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษา  
(ผู้รับผดิชอบหลัก : ส านักงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา) 
1. ส านักงานพัฒนานักศึกษา ก าหนด
แผนการด าเนินงานในการก ากับติดตาม
ข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของศิษย์เก่า 
ในรอบ 5 ปีการศึกษา 

มีแผนการด าเนินงานในการก ากับ
ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล ก า ร เ ป็ น 
ผู้ประกอบการของศิษย์เก่า 

แผนการด าเนินงานในการก ากับ
ติ ด ต า ม ข้ อ มู ล ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการ 

พ.ย. – ธ.ค. 
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2. ส านักงานพัฒนานักศึกษา ออกแบบ
การจัดเก็บข้อมูล และด าเนินการติดตาม
รวบรวมข้อมูลการเป็นผู้ประกอบการของ
ศิษย์เก่า ในรอบ 5 ปีการศึกษาร่วมกับ
คณะ ณ สิ้นไตรมาส 2 3 4   

มี ก า รจั ด เ ก็ บ ข้ อมู ล ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการของศิษย์เก่า  

รายงานผลการติดตามข้อมูลศิษย์
เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

3. ส านักงานพัฒนานักศึกษารายงานผล
การด าเนินงานมายังกองแผนงาน ณ สิ้น
ไตรมาส 2 3 4   

จ า น ว น ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการเป็นไปตามค่ า
เป้าหมายที่ก าหนด 

รายงานผลการด า เนินงานของ
จ านวนศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ
ในรอบ 5 ปีการศึกษา  

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

4. ส านักงานพัฒนานักศึกษาและคณะ/
หน่วยงาน ก าหนดแนวทางในการติดตาม
ข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการในปี
ถัดไป  

แนวทางการด าเนินการติดตาม
ข้ อ มู ล ศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการในปีถัดไป  

แผนการด าเนินงานการติดตาม
ข้อมูลศิษย์เก่าที่เป็นผู้ประกอบการ 
ปีงบประมาณ 2566  

ก.ย. 65 
 

ส่งเสริมนักศึกษาปัจจุบันในการเป็นผู้ประกอบการ  
(ผู้รับผิดชอบหลัก : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
๑.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาคธุรกิจ เอกชน ที่มีแผนการส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษา เช่น 
ธนาคารออมสิน SMEs Bank  

เ ค รื อ ข่ า ย ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
หน่วยงานภาคธุรกิจ เอกชนที่มี
แ ผ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ ป็ น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา 

บันทึกความร่วมมือหรือเอกสาร
สั ญญากา รสนั บ สนุ น ก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการของนักศึกษา 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 

๒.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งชมรม
ผู้ ประกอบการรุ่ น เยาว์และชมรมที่
เก่ียวข้องกับ startup  

นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการจริง
และมีงบประมาณสนับสนุนใน
การด าเนินธุรกิจ 

รายชื่อชมรมผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานีและ
ชมรมที่เก่ียวข้อง 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 
๓.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

สนับสนุนการจัดตั้งบริษัทจ าลอง 
นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้ แ ล ะ ฝึ ก
ปฏิบัติการเป็นผู้ประกอบการจริง
และมีงบประมาณสนับสนุนใน
การด าเนินธุรกิจ 

รายชื่อบริษัทจ าลองที่ ได้รับการ
จัดตั้งและสนับสนุนการด าเนินงาน 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
๔.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ด้ านการเป็น
ผู้ประกอบการและกิจกรรมส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการ 

นักศึกษาได้เรียนรู้และมีทักษะใน
การเป็นผู้ประกอบการ  

โครงการฝึกอบรมและโครงการ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ 
รายชื่อนักศึกษาที่ร่วมโครงการ 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 
5. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ก ากับติดตามจ านวนนักศึกษาที่ เป็น
ผู้ประกอบการ กับคณะ/หน่วยงาน และ
รายงานต่อกองแผนงานในไตรมาสที่ 2 3 
และ 4   

จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการเป็นไปตามค่ า
เป้าหมายที่ก าหนด 

ผลการด า เนิน งานการติ ดตาม
จ า น ว น นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น
ผู้ประกอบการ รายไตรมาส  

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 

 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ 2 งบประมาณจากแหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ มีผลการด าเนินงาน 
ระดับ 3 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในปีงบประมาณ 2565   
 ผู้รับผิดชอบหลัก :  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
วิธีการจัดการความเสี่ยง :  
 

วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

1.  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการ
วิชาการ ศูนย์วิจัย ศูนย์บริการวิชาการ
และศูนย์ความเชี่ยวชาญ เพื่อให้กลุ่มที่
ศักยภาพยื่นขอรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่ม
บริการวิชาการ 
 

 

๑. มีกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการ
ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
มหาวิทยาลัย 
๒. กลุ่มวิจัย กลุ่มบริการวิชาการที่
ได้รับการรับรอง สามารถแสวงหา
เครือข่ายและงบประมาณ จาก
องค์กรภายนอก ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาผู้ประกอบการ เพื่อ
ส่ง เสริมหรือสนับสนุนให้กลุ่ ม
ด าเนินโครงการวิจัยหรือโครงการ
บริการวิชาการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เรื่อง การรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่ม
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  ศู น ย์ วิ จั ย 
ศูนย์บริการวิชาการและศูนย์ความ
เชี่ยวชาญ เพื่อให้กลุ่มที่ศักยภาพยื่น
ขอรับรองกลุ่มวิจัย กลุ่มบริการ
วิชาการ 

ม.ค. ๖๕ 

2 . ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
จัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ
และทักษะการท างานบริการวิชาการด้าน
ให้แก่บุคลากร เช่น โครงการอบรมเชิง
ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า
ภาคอุตสาหกรรม (หลักสูตร shindan)  

๑. อาจารย์มีความรู้และทักษะใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บ
ผู้ประกอบการ ภาคธุรกิจเอกชน 
๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างนักวิจัย บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ
และมีการด าเนินงานร่วมกัน 

๑. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ปั ญ ห า
ภาค อุต ส าหกร รม  ( ห ลั ก สู ต ร 
shindan) 
๒. รายชื่ออาจารย์นักวิจัยที่ร่วม
โครงการ 

มิ.ย. ๖๕ 

3. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ก ากับติดตามผลการด าเนินงานของ
ผู้เข้าร่วมของแต่ละคณะ/หน่วยงานใน
การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดท า

เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
นั ก วิ จั ย  บุ ค ล า ก ร ข อ ง
มหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการมี
การด าเนินงานร่วมกัน และอาจ

รายงานผลการด า เนินงานของ
ผู้ เข้าร่วมในการน าความรู้ ไปใช้
ประโยชน์ 

มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
ประกอบการด าเนินงาน 

ก าหนดแล้ว
เสร็จ 

โ ค ร ง ก า ร เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณ  

ได้รับงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอก 

4. ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
ก ากับติดตามงบประมาณจากแหล่งทุน
ภ า ย น อ ก ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง
ผู้ประกอบการจากคณะ/หน่วยงาน 
รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
บริการวิชาการฯ ในไตรมาสที่ 2 3 4  
และจัดส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ให้กับกองแผนงาน  

ง บ ป ร ะ ม า ณ จ า ก แ ห ล่ ง ทุ น
ภายนอกสนับสนุนการสร้ า ง
ผู้ประกอบการเป็นไปตามแผนที่
ก าหนด  

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 
กรรมการบริหารงานวิจัย บริการ
วิชาการฯ ในไตรมาสที่ 2 3 4   

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 

5. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการฯ มา
ก าหนดเป็นแผนการด าเนินงานปีถัดไป  

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
มาก าหนดเป็นแผนการด าเนินงาน
ปี 

แผนการด าเนินงานงบประมาณจาก
แหล่งทุนภายนอกสนับสนุนการ
สร้างผู้ประกอบการ ปีงบประมาณ 
2566 ต่อไป  

ก.ย. 65 
 

 

 ๒. แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  มีประเด็น
ความเสี่ยง จ านวนทั้งสิ้น 3 ประเด็นความเสี่ยง โดยเป็นประเด็นความเสี่ยงเดิมปีงบประมาณ ๒๕๖4 น ามา
ด าเนินการต่อในปีงบประมาณ ๒๕๖5 จ านวน 2 ประเด็นความเสี่ ยง และประเด็นความเสี่ ยงใหม่                                    
จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้  
     ๒.๑ ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านการบริหารงบประมาณแผ่นดินไม่เป็นไปตามแผน และการใช้
จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ อาจส่งผลให้ถูกปรับลดงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นประเด็นที่ยังไม่สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2565 
 

สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
 งบรายจ่ายลงทุน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ทุกคณะ/หน่วยงานที่มีรายการงบลงทุน จากแหล่งงบประมาณแผ่นดิน ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายใน                
ไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ นั้น จากผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้จ านวน 
40 รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.51 โดยไม่สามารถลงนามได้ภายในไตรมาส 1 จ านวน 22 
รายการ (ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้อีก 21 รายการ  และอีก 1 รายการ ได้ลงนามใน              
ไตรมาสที่ 3)  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ท าให้ผู้รับจ้างไม่
สามารถส่งของได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งหากไม่สามารถส่งของได้ภายในปีงบประมาณอาจจะมีการกันเงินไว้
เบิกจ่ายเหลื่อมปีเพ่ิมขึ้นจากแผนเดิมที่ก าหนดไว้ และส่งผลให้การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด อาจส่งผล
ให้ถูกปรับลดงบประมาณแผ่นดิน  
 ดังนั้น เพ่ือเป็นการก ากับและควบคุมความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ             
ถูกปรับลดงบประมาณแผ่นดิน จึงให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ 
และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
 
 
 

              ตัวบ่งช้ี... 
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ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ การก่อหนี้ผูกพัน
ครบทุกรายการ 

ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายภาครัฐ* 
 
 
 
 

 

ประเภทรายจ่าย  
ไตรมาส 

๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า ๒๘ ๕๘ ๘๐ ๑๐๐ 
รายจ่ายลงทุน ๘ ๔๐ ๖๕ ๑๐๐ 
ภาพรวม (รอ้ยละ)  ๒๓ ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 

 

 หมายเหตุ ค่าเป้าหมายตามตารางข้างต้น เป็นค่าเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖4 ทั้งนี้ หากรัฐบาลได้มีการก าหนดมาตรการฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 แล้วจักได้ปรับข้อมูลให้เป็นไปตาม
มาตรการฯ ต่อไป 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
การปรับปรุงการควบคุม :  
 

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
๑. กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
   ๑.๑ กองแผนงาน/คณะ/หน่วยงานที่
ได้ รับจัดสรรงบ ประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบรายจ่าย
ลงทุน ร่วมกันจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
แผนการเบิกจ่าย และยืนยันความพร้อม
ในการด าเนินการอย่างเป็นทางการ โดย
ผู้บริหารลงนามรับรอง 
   ๑.๒ กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่าย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ในงบรายจ่าย
ประจ าตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่
รัฐบาลก าหนด 

๑. มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ 5 แ ล ะ ล ง น า ม ค ร บ ทุ ก
รายการภายในไตรมาสที่ ๑ 
๒. มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายที่ เป็นไปตามมาตรการ
เพิ่ มประสิทธิภาพการใช้จ่ าย
ภาครัฐ 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
ทั้ง ๒ แผน 

ก.ย.-ต.ค. ๖4 

๒. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัดจ้า
ง ง บ ล ง ทุ น  แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ให้กับคณะ/
หน่วยงาน  

มีแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ .๒๕๖5 คณะ/หน่วยงาน
รั บท ร าบแผนฯ  และ ใช้ เ ป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 

๑. บันทึกแจ้งเวียนแผนการจัดซื้อ
จ้างงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 
๒. บันทึกแจ้งเวียนแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ก.ย. ๖4  
 

 
พ.ย. ๖4 
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การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
๓. กองแผนงาน จัดท ามาตรการ และ
แ น ว ท า ง ก า ร เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ่ า ย  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

มาตรการและแนวทางการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  

มาตรการและแนวทางการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 

ก.ย. ๖4 

๔. กองแผนงานติดตามการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
๔.๑ คณะ/หน่วยงานรายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นรายเดือน (ช่วง เดือนตุลาคม – 
ธันวาคม 2564) เพื่อให้กองแผนงาน
ด าเนินการสรุป วิเคราะห์ ประเมินผลการ
ด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกเดือน   

 
 
คณะ/หน่วยงาน สามารถก่อหนี้
ผูกพันได้ภายในไตรมาสที่ ๑ 

 
 
๑. รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างรายเดือน  
๒. ด าเนินการตามมาตรการ และ
แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 

 
 

ต.ค. – ธ.ค. 
64 

 

    ๔.๒ กองแผนงานติดตามและเร่งรัด
การเบิกจ่ ายการใช้จ่ ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.                
๒๕65 กับคณะ/หน่วยงาน ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ รั ฐบาลก าหนด โดย
ติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นรายไตรมาส 
หากหน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการได้
ตามแผนที่ก าหนด  จะด าเนินการตาม
มาตรการและแนวทางการเร่ งรัดการ
เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

คณะ/หน่วยงาน ตระหนักถึง
ความส าคัญ และเร่งรัดเบิกจ่าย  

๑ .  บั นทึ ก ข้ อความ เ ร่ ง รั ดกา ร
เบิกจ่ายไปยังคณะ/หน่วยงาน ที่
เบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
รั ฐบาลก าหนด ทุกสิ้น ไตรมาส 
๒. ด าเนินการตามมาตรการและ
แนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 

ม.ค. ๖5, 
เม.ย. ๖5, 
ก.ค.  ๖5,  
ต.ค. ๖5 

๕ .  ก อ ง แ ผ น ง า น ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เ นิ น ง า น เ บิ ก จ่ า ย ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ า ย  ต่ อที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบายฯ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้น
ไตรมาส 

ผู้บริหารให้ข้อเสนอแนะต่อการ
ด าเนินงาน เพื่อให้การเบิกจ่าย
เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย 
ทุกสิ้นไตรมาส 

ม.ค. ๖5, 
เม.ย. ๖5, 
ก.ค.  ๖5,  
ต.ค. ๖5 

๖. กองแผนงานน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการเร่งรัด
การเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยในปีถัดไป  
 

๑ .  ( ร่ า ง )  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ 6 
๒. (ร่ า ง )  มาตรการและแนว
ทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายของ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 

๑ .  ( ร่ า ง )  แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ าย  ประจ าปี
ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  ๒ ๕ ๖ 6 
๒. (ร่าง) มาตรการและแนวทางการ
เร่งรัดการเบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

ก.ย. ๖5 
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     ๒.2 ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงด้านระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ียังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ เป็นประเด็นความเสี่ยงเดิม ที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ในปีงบประมาณ ๒๕๖4 คือ ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ                      
แนวปฏิบัติที่ดี จึงน ามาด าเนินการต่อในปีงบประมาณ 2565  
 

           สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
 เนื่องจากความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี  ซึ่งเป็น
ประเด็นความเสี่ยงตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท าข้อมูล
พ้ืนฐาน (Common Data Set) เพ่ือประกอบการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตามและประเมินผล ซึ่งคาด
ว่าจะไม่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงน ามาด าเนินการควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้เกิดระบบติดตามและประเมินผลที่เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ อาทิ  ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ชาติ ตัวชี้วัดการให้บริการของกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ตัวชี้วัด EdPEx ตัวชี้วัดการจัดอันดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นต้น และสามารถด าเนินการจัดท าข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่  1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการก ากับ
ติดตามและประเมินผล  

1 ระบบ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่  2  ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพ่ือการก ากับติดตามและประเมินผล 

ไม่น้อยกว่า ระดับ 3.51 
 

 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
การปรับปรุงการควบคุม :  
 

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
1. กองแผนงานทบทวนค าอธิบายตัวชี้วัด
ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัดระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงาน และ
ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ต่างๆ พร้อมทั้งประชุม
สร้างความชัดเจนของค าอธิบายตัวชี้วัด
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และ
ปฏิทินการด าเนินงาน และระยะเวลา
จัดเก็บข้อมูล 

๑. ผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดระดับ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  แ ล ะ ค ณ ะ /
หน่วยงานมีความเข้าใจในความ
เ ชื่ อ ม โ ย ง ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์  
ค าอธิบายตัวชี้วัดและช่วงเวลา
ของการรายงานผลแต่ละตัวชี้วัด 
๒. มีค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  

๑.  ค าอธิบายตั วชี้ วั ดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๒. ปฏิทินการด า เนินงาน และ
ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล 
๓. รายงานการประชุมสร้างความ
เข้าใจของค าอธิบายตัวชี้วัดตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 

ต.ค. – พ.ย. 
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2. กองแผนงานร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก 
ระดับมหาวิทยาลัย จัดท าข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set)  เพิ่ ม เ ติ ม  เพื่ อ
ประกอบการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อ
การก ากับติดตามและประเมินผล 

ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data 
Set) ประกอบการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ข้อมู ลพื้ น ฐาน  (Common Data 
Set) ประกอบการรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย 

ต.ค. – ธ.ค. 
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การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
3. กองแผนงานพัฒนาและออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก 
ระดับมหาวิทยาลัย  

ระบบสารสนเทศเพื่อการก ากับ
ติดตามและประเมินผล  

ระบบสารสนเทศเพื่อการก ากับ
ติดตามและประเมินผล  

ธ.ค. 64  

4. ทดสอบและปรับปรุงระบบสารสนเทศ
เพื่อการก ากับติดตามและประเมินผล 
ร่ ว ม กั บ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก  ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย  

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล เพื่อน าไปพัฒนา
ระบบฯ  

1. ระบบสารสนเทศเพื่อการก ากับ
ติดตามและประเมินผล 
2. ข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานระบบฯ  

ม.ค. – ก.พ. 
65  

5. เปิดใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
ก ากับติดตามและประเมินผล ในการ
ติดตามผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 
2, 3 และ 4  

ผู้ ใช้ งานสามารถใช้ งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล  

1. บันทึกแจ้งเวียนการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล 
2. คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศ
เ พื่ อ ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผล 

มี.ค. 65  

6. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
ระบบสารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล ณ สิ้นไตรมาส 2 และ 4 

ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล เพื่อน าไปพัฒนา
ระบบฯ  

ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
ก ากับติดตามและประเมินผล ณ สิ้น
ไตรมาส 2 และ 4 

มี.ค. 65 
ก.ย. 65  

7. รายงานผลการพัฒนาระบบติดตาม
และประเมินผลที่เชื่อมต่อกับแผนปฏิบัติ
ก า ร ป ร ะ จ า ปี  ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด า เนิ น ง านด้ านนโยบายฯ  เพื่ อ ใ ห้
ข้อเสนอแนะและน าไปปรับใช้ในปีถัดไป 

ข้อเสนอแนะการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการก ากับติดตาม
และประเมินผล เพื่อน าไปพัฒนา
ระบบฯ ในปีถัดไป  

แนวทางการด าเนินงานการก ากับ
ติดตามและประเมินผลปีถัดไป  

ก.ย. 65 

 

 ๒.3 ความเสี่ยงที่ 3 : ความเสี่ยงด้านความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศเพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินที่
ยังไม่สมบูรณ์ครอบคลุมทุกมิติ เป็นประเด็นความเสี่ยงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2565  
สาเหตุหรือปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเสี่ยง :  
เนื่องจากมีผู้ไม่มีอ านาจลงนามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน และ ขั้นตอนและกระบวนการในการรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงิน เช่น การจ่ายเงินที่ดึงข้อมูลจากระบบข้อมูลนักศึกษา (ระบบ REG) ระบบ
บุคลากร และการตรวจสอบข้อมูลเพ่ือน าเข้าระบบ UBUFMIS ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ชื่อและ
บัญชีผู้รับเงิน ในขั้นการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงิน และหากเกิดความผิดพลาดของข้อมูลจะ
ส่งผลกระทบที่รุนแรงได้ ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล ได้แก่  
 1. กองคลัง และกองบริการการศึกษา เกี่ยวข้องกับข้อมูลนักศึกษา 
 2. กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับข้อมูลเงินเดือน การเบิกจ่ายค่าตอบแทน และส านักงานกฎหมาย
และนิติการ เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัย  
 ดังนั้น เพ่ือให้ระบบสารสนเทศเพ่ือประกอบการเบิกจ่ายเงินมีความเชื่อมโยงกัน และครอบคลุมทุกมิติ             
ทั้งระบบข้อมูลนักศึกษา ระบบบุคลากร และระบบ UBUFMIS ที่ใช้เป็นระบบฐานข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายเงิน จึงม ี
 

                    การก าหนด... 
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การก าหนดเป็นประเด็นการควบคุมภายใน เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิก
จ่ายเงิน  
ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : จ านวนความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ที่เกิดจากการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศประกอบการเบิกจ่ายเงิน 
ค่าเป้าหมาย : จ านวน 0 ครั้ง (หากตรวจสอบพบและด าเนินการแก้ไขก่อนการเบิกจ่ายเงิน จะไม่นับว่าเป็นความ
ผิดพลาดฯ) 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง กองบริการการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานกฎหมายและนิติการ 
การปรับปรุงการควบคุม :  
 

การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
1. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ทบทวน
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจใน
การลงนามในบันทึกข้อความขอเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล เสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าส านักงาน
อ ธิ ก า ร บ ดี  แ ล ะ เ ส น อ ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวทางใน
การปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจในการ
ลงนามในบันทึกข้อความขอเบิก
จ่ายเงิน และการตรวจสอบข้อมูล 
ที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  

1 .  ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจในการลงนาม
ในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน 
และการตรวจสอบข้อมูล 
2.  ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 
ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า ส า นั ก ง า น
อธิการบดี  

พ.ย. 64  

2. ทบทวนแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน 
และซักซ้อมความเข้าใจและแนวปฏิบัติ
ของผู้ปฏิบัติงาน ในการด าเนินการตาม
ประกาศฯ  

ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและ
สามารถด าเนินการได้ตามแนว
ปฏิบัติฯ  

แนวปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงาน ในการ
ด าเนินการตามประกาศฯ 

ธ.ค. 64 

3. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดท า
ปฏิทินการด าเนินงาน และแจ้งเวียน
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับอ านาจในการลงนามในบันทึก
ข้ อค วามขอ เบิ กจ่ า ย เ งิ น  และกา ร
ตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน  

มีปฏิทินการด าเนินงาน และถือ
เป็นแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจใน
การลงนามในบันทึกข้อความขอ
เบิกจ่ายเงิน และการตรวจสอบ
ข้อมูลร่วมกัน 

1. ปฏิทินการด าเนินงานฯ  
2 .  ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานี เรื่อง แนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจในการลงนาม
ในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน 
และการตรวจสอบข้อมูล 
3. บันทึกข้อความแจ้งเวียนให้กับผู้
ที่เกี่ยวข้องเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกัน 

ธ.ค. 64 

4. พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ
สารสนเทศระหว่างกองคลั งกับกอง
บริการการศึกษา และกองคลังกับกอง
การเจ้าหน้าที่  
- กองคลัง/กองบริการการศึกษา เก่ียวกับ
ข้อมูลนักศึกษา 
- กองคลัง/กองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวข้อง
กั บ ข้ อ มู ล เ งิ น เ ดื อ น  ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
ค่าตอบแทน และส านักงานกฎหมายและ

ระบบสารสนเทศมีความเชื่อมโยง
กันของ กองคลังกับกองบริการ
การศึกษา และกองคลังกับกอง
การเจ้าหน้าที่ 

รายงานการประชุมการพัฒนาการ
เชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ 
ระหว่างกองคลังกับกองบริการ
การศึกษา และกองคลังกับกองการ
เจ้าหน้าที่ 

มี.ค. 65 
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การปรับปรุงการควบคุม 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ

ด าเนินงาน 
เอกสารหลักฐาน 

ประกอบการด าเนินงาน  
ก าหนดแล้ว

เสร็จ 
นิติการ เกี่ยวข้องกับข้อมูลผู้ที่ถูกลงโทษ
ทางวินัย 
5. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอ านาจในการลง
นามในบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายเงิน 
และการตรวจสอบข้อมูล โดยใช้ข้อมูล
จากระบบสารสนเทศกลางร่วมกัน  

ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ลดลง  
 
 

รายงานผลการด า เนินงานการ
ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ 

พ.ย. 64 – 
ก.ย. 65  

6. กองคลังกับกองบริการการศึกษา และ
กองคลังกับกองการเจ้าหน้าที่ ติดตาม 
ทบทวน และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติฯ ในไตรมาสที่ 2 – 4 

ความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ลดลง และมีแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป 
 

รายงานผลการด า เนินงานการ
ติดตาม ทบทวนและประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแนวปฏิบัติฯ 

มี.ค. 65 
มิ.ย. 65 
ก.ย. 65 

 
 

การติดตามและการประเมินผล  
 กองแผนงานได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 เพ่ือใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก โดยก าหนดการติดตามและประเมินผล                
จ านวน ๓ ครั้ง คือ  
 

ครั้งที่ ๑ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5)  
ครั้งที่ ๒ ณ สิ้นไตรมาส ๓ (ณ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖5) 
ครั้งที่ ๓ ณ สิ้นไตรมาส ๔ (ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖5)  

 

 โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน เมื่อวันที่ 
๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการรายงานผล
การด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๑๐ วันภายหลังสิ้นไตรมาส ๒ ๓ ๔ และการจัดส่งเอกสารหลักฐาน
ประกอบการด าเนินงานก าหนดให้จัดส่ง ณ สิ้นไตรมาส ๔  
 การจัดส่งเอกหลักฐานประกอบการด าเนินงาน ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสาร
หลักฐานประกอบการด าเนินงานมายังกองแผนงาน พร้อมทั้งไฟล์เอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ และคณะ/หน่วยงาน 
ให้จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการด าเนินงานแบบออนไลน์ แทนการจัดส่งแฟ้มเอกสารหลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
                    ผู้รับผิดชอบ... 
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(ร่าง) ปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ – 2566  

 

เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 ขั้นระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ให้ด าเนินการทบทวนแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดท า 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลยั 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖๔ 

(ประชุมวันท่ี 6 สิงหาคม 2564) 

วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับ
ความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ค วบ คุ ม ภ า ย ใ น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

คณะ/หน่วยงาน ก าหนดส่งภายในวันท่ี 20 สิงหาคม 
๒๕๖4 

(สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน) 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็น
ความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยง ประกอบการ
จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้อง   

- วันท่ี 16 สิงหาคม 2564  
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุมวารินช าราบ 

ประชุมพิจารณาประเด็นความเสี่ยง
ด้านการปฏิบัติงาน : การตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ
ประกอบการเบิกจ่ายเงิน 

- รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ทรัพยากรมนุษย ์
- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังฯ 

- วันท่ี 16 สิงหาคม 2564  
เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุมวารินช าราบ 
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เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประเมินความ
เสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อ
จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเด็นความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง   

 

ก าหนดส่งวันท่ี 20 สิงหาคม 2564  

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาผล
การประเมินความเสี่ยงและจัดล าดับ
ความเสี่ยง ประกอบการจัดท า (ร่าง) 
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุ งควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยในประเด็นความเสี่ยง 
ที่เกี่ยวข้อง   

 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2564  
เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 
ห้องประชุมวารินช าราบ 

 

กองแผนงานจัดท า (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุ ง
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๕ 

กองแผนงาน  กองแผนงาน ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2564  

 ขั้นเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย  แผน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 เพื่อ
พิจารณา (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ 

กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 1 กันยายน 2564  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๔  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ 

จัดท าแบบ ปค.๑, ปค.๔ และ ปค. ๕ 
เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ ปลั ดก ระทร วงกา ร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ให้
ความเห็นและเสนออธิการบดลีงนาม 

ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ไม่เกิน 30 ธันวาคม 2564)  

 ขั้นสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 
๒๕๖๔  

คณะ/หน่วยงานจัดส่งแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุ ง
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

  ขั้นก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานฯ 
**ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖5) 
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เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ณ สิ้นไตรมาส ๒  

ผู้รับผิดชอบหลัก/คณะ/
หน่วยงานรายงานมายัง 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๑1 เมษายน ๒๕๖5) 

เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานด้านนโยบาย แผน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในเดือนเมษายน 2565  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 3 พฤษภาคม 2565  

**ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ ๓0 มิถุนายน 2565) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ณ สิ้นไตรมาส 3  

ผู้รับผิดชอบหลัก/คณะ/
หน่วยงานรายงานมายัง 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๑1 กรกฎาคม ๒๕๖5) 

เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานด้านนโยบาย แผน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในเดือนกรกฎาคม 2565  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 2 สิงหาคม 2565  

**ติดตามผลการด าเนินงานฯ ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ ๓0 กันยายน 2565) 
การติดตามผลตามแผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ณ สิ้นไตรมาส 4  

ผู้รับผิดชอบหลัก/คณะ/
หน่วยงานรายงานมายัง 

กองแผนงาน 

คณะ/หน่วยงาน
รายงานมายัง 
กองแผนงาน 

ภายใน ๑๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  
(ภายในวันท่ี ๑0 ตลุาคม ๒๕๖5) 

เ ส น อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ด าเนินงานด้านนโยบาย แผน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในเดือนตลุาคม 2565  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงาน กองแผนงาน วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2565  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

 ขั้นระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถ
จัดการความเสี่ยงให้ลดลง อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ให้ด าเนินการทบทวนแนว
ทางการจัดการความเสี่ยง เพื่อจัดท า 
(ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน 
ปีงบประมาณ ๒๕๖6 

ผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลยั 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖5 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยก าหนดประเด็น
ความเสี่ยงเพื่อประเมินความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยง ประกอบการ
จัดท า (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใน
ประเด็นความเสี่ยง 

ที่เกี่ยวข้อง   

- ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖5 
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เรื่อง 
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดส่ง 
ระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน 

และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6 
วิเคราะห์ ระบุ ประเมินและจัดล าดับ
ความเสี่ยง เพื่อจัดท าแผนบริหาร
ค ว า ม เ สี่ ย ง แ ล ะ ค วบ คุ ม ภ า ย ใ น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖6 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖5 

 ขั้นเสนอแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย  แผน และงบประมาณ
มหาวิทยาลัย เพื่อจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนสิงหาคม 
๒๕๖5 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี 6 กันยายน ๒๕๖5  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

กองแผนงาน กองแผนงาน ประชุมวันท่ี ๒4 กันยายน ๒๕๖5 

จัดท าแบบ ปค.๑, ปค.๔ และ ปค. ๕ 
เพื่ อ จั ด ส่ ง ให้ ปลั ดก ระทร วงกา ร
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม 

กองแผนงาน ส่งให้ส านักงานตรวจสอบภายใน ให้
ความเห็นและเสนออธิการบดลีงนาม 

ภายใน ๙๐ วันหลังสิ้นไตรมาส  

 ขั้นสื่อสารแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 
แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 

กองแผนงาน กองแผนงาน ภายในสัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 
๒๕๖5  

คณะ/หน่วยงานจัดส่งแผนการบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุ ง
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖6 

คณะ/หน่วยงาน ภายในสัปดาห์ที่ ๔ ของเดือนตลุาคม 
๒๕๖5 

  

 จึงเสนที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้  

      ๑. พิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง 
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 
     ๒. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566   
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
 ๑. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไป

ตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา ๒๕๖๒  มาตรา ๒๑ วรรคสองที่บัญญัติให้ “ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคล  

        ซึ่งเป็นกลาง… 
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ซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง เพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา” เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ท าหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง (ร่าง) แผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยตามขั้นตอนต่อไป 

 ๒. มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท า (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย ธรรมาภิบาล
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... ร่วมกับนายโกเมท  ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย   และ
น าเสนอเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในครั้งต่อไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และปฏิทินการด าเนินงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566  และ
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป    

 

    ๔.๑.๒.๒  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
      และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
      ณ สิ้นไตรมาส ๓ 

                                        ผู้ อ าน วยการกองแผนงาน   น า เ สนอที่ ป ร ะชุ ม เ พ่ือ พิจ ารณา                           
ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
transparency Assessment: ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงาน ตัวชี้วัดที่ 
9.3 การบริหารเงินงบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การด าเนินการเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต) ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามตัวชี้วัดด้านการบริหารงาน และการบริหารเงินงบประมาณในการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ตามกรอบระยะเวลา เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวชี้วัด
และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4                        
ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

กองแผนงานได้ขอความอนุเคราะห์ให้คณะ/วิทยาลัย/ส านัก หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด รายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนฯ ที่ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย และจัดประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร หน่วยงานที่
รับผิดชอบตัวชี้วัด เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานในตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุค่าเป้าหมาย เพ่ือประเมินผลส าเร็จของการ
ด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาแผนการด าเนินงานเมื่อสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งสามารถสรุปผล
การด าเนินงานได้ ดังนี้  
 

1. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 256๓ - 256๗ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 

มีตัวชี้วัดความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 29 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 
การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 

ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 6 20.69 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 9 31.03 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 10 34.48 
ตัวช้ีวัด ท่ียังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 4 13.79 

รวม 29 100.00 
                                                                                                       ผลการประเมิน... 
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ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ                    
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 ดังสรุปในแผนภูมิที่ 1 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนกความส าเร็จต่อการบรรลุ
เป้าหมาย ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 6 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 
20.69 

2. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76-99 มีจ านวน 9 ตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงน้อย 
3. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75 มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด 

ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
4. ตัวชี้วัดที่ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน มีจ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

13.79 อาจมีผลต่อการบรรลุผลการด าเนินงานเนื่องจากเหลือระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           วิสัยทัศน์... 
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แผนภูมิที่ 1 สรุปผลการประเมินผล การด าเนนิงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 256๓ - 256๗ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 

 
           กรณีที่ 1... 

วิสัยทัศน์: มหาวิทยาลัยช้ันน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม 
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กรณีที่ 1 ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานในระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง หรือมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
เพียง ร้อยละ 75 และต่ ากว่า มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
ในอนาคต รายละเอียดมีดังนี้ 
1.1 สัดส่วนจ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ (Scopus Q1-Q2) ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า  
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 0.100 
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 0.050 (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 50.00%) โดยมีจ านวนบทความทางวิชาการในฐานนานาชาติ 
(Scopus Q1-Q2) จ านวน 33 บทความ 
1.2 รายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาและงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
ค่าเป้าหมาย: 3,000,000 ล้านบาท  
ผลการด าเนินงาน: 639,625 บาท (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 21.32%) โดยในไตรมาส 4 มีรายได้เพ่ิมอีก 1,320,000 
บาท รวมปีงบประมาณ 2564 จะมีรายได้ทั้งสิ้น จ านวน 1,959,625 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65.32 เมื่อเทียบกับค่า
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในทางพาณิชย์ยังมีน้อย และต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม 
2. สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ผู้ที่ขอใช้สิทธิ์ไปแล้วท าการตลาดได้น้อย รวมทั้งเอกชนที่ร่วม

ตกลงไว้มีการชะลอการตัดสินใจ 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด 
2. สร้างการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเพ่ิมช่องทางในการให้สิทธิ์แก่ภาคเอกชนอุตสาหกรรม 

1.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ร่วมโครงการหรือประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มขึ้น  
ค่าเป้าหมาย: 5,000 บาท  
ผลการด าเนินงาน: 0 บาท (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 0.00%) 
1.4 ร้อยละประชาชนของชุมชนที่ได้รับบริการมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น  
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 81  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 0 (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 0.00%) 
1.5 จ านวนชุมชนที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน  
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 5  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 0 (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 0.00%) 
ปัญหาอุปสรรค ข้อ 1.3-1.5 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกที่ 3 ท าให้มี
ผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในด้านการให้บริการวิชาการโดยตรง 

2. ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือด าเนินโครงการบริการวิชาการ 
1.6 จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม  
ค่าเป้าหมาย: 300 คน  
ผลการด าเนินงาน: 67 คน (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 22.23%) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ระลอกที่ 3 ท าให้มี
ผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในด้านของการเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้/ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. แหล่งเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สมุนไพรของมหาวิทยาลัยงดให้บริการ 
                  1.7 ร้อยละ... 



85 
 

 

1.7 ร้อยละของจ านวนรายวิชาที่ท าการเรียนการสอนผ่านระบบ UBU LMS อย่างสมบูรณ์  
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 70%  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 43.79% (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 62.56%) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. มีการเปิดสอนรายวิชาไม่ไม่ได้ใช้งาน ท าให้ร้อยละความสมบูรณ์ของรายวิชาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 
2. มีการเปิดสอนรายวิชาเดิมซ้ ากัน โดยเป็นรายวิชาที่ยังไม้สมบูรณ์ 
3. ระบบยังไม่สามารถแยกรายวิชาที่เปิดสอนจ าแนกเป็นรายปี/เทอมได้ท าให้ข้อมูลเป็นการเทียบกับรายวิชาที่เปิด

สอนทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายได้มีแนวทางการแก้ไขโดยจัดอบรม “จัดการรายวิชาใน UBU LMS อย่างไร? ให้
เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบ” เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวคิดในการพัฒนาความสมบูรณ์ของรายวิชา 
ทั้งผู้ดูแลและอาจารย์ผู้สอนของแต่ละหน่วยงาน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 
1.8 ร้อยละของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะท่ีก าหนด  
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 50%  
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 4.26% (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 8.52%)  
(* ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เริ่มด าเนินการเฉพาะกลุ่มบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยยังไม่เข้าใจถึงความจ าเป็นและความส าคัญในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล รวมทั้ง
การน ามาใช้ประโยชน์หลังจากการอบรมท่ีชัดเจน 
1.9 รายได้สุทธิ  
ค่าเป้าหมาย: 315 ล้านบาท  
ผลการด าเนินงาน: 104.7267 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 33.25%) เป็นตัวชี้วัดใหม่ 
(* สรุปรายรับ - รายจ่าย ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/หน่วยงาน จากระบบ UBUFMIS (เงินงบประมาณแผ่นดิน) รอบระยะเวลา 9 
เดือน ต้ังแต่วันที่     1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564) 
1.10 จ านวนหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (EdPEx/TQA) 
ตั้งแต่ 200 คะแนนขึ้นไป  
ค่าเป้าหมาย: 5 หน่วยงาน  
ผลการด าเนินงาน: 3 หน่วยงาน (คิดเป็นร้อยละ ร้อยละ 60.00%) 
ปัญหาอุปสรรค 

1. ผู้บริหารส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโดยการใช้ EdPEx เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาองค์กร 
แนวทางการแก้ไข/พัฒนา 

1. จัดอบรมเพ่ือพัฒนาผู้บริหารให้มีความรู้ในการบริหารจัดการเพ่ิมขึ้นเพ่ือส่งเสริมการจัดท า SAR และพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือจัดส่งหน่วยงานที่พร้อมและมีศักยภาพเข้ารอบจัดท ารายงาน SAR 
 

กรณีที่ 2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุผลการ
ด าเนินงานเนื่องจากเหลือระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ไตรมาส จ านวน 4 ตัวชี้วัด 
 
 
 
            ยุทธศาสตร์ที่ 4… 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
2) จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการและมีการพัฒนาต่อยอด
ผลการด าเนินงานต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 

3 ชุมชน N/A ยังไม่ครบก าหนดการติดตามผลการ
ด าเนินงานรายงานผลไตรมาส 4 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละของหน่วยงานที่มีอัตราก าลังเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลัง 

ร้อยละ 85 N/A อยู่ระหว่างเสนอแผนกรอบ
อัตราก าลัง ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 
2564-2657) ต่อสภา
มหาวิทยาลัย ในเดือน ส.ค. 
2564 

2) ร้อยละการลดลงของอาชญากรรมและอุบัติเหตุภายใน
มหาวิทยาลัยเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 75 N/A อยู่ระหว่างการติดตามผล
ก า ร ด า เ นิ น ง า น ต า ม
แผนพัฒนาบุคลากร 

3) ร้อยละความผูกพันของบุคลากรต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 74 N/A จะด าเนินการและสรุปผล
ข้ อ มู ล ร ะ ห ว่ า ง เ ดื อ น
สิงหาคม-กันยายน 2564 

 

** รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2563 - 2567   
ดังปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 1 
 
2. แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 มีตัวชี้วัด
ความส าเร็จ จ านวนทั้งสิ้น 80 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้ 

การประเมินตัวชี้วัด จ านวน ร้อยละ 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงานท่ีเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 34 42.50 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 76-99 เมื่อเทียบกับแผน 10 12.50 
ตัวช้ีวัด ท่ีมีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเมื่อเทียบกับแผน 8 10.00 
ตัวช้ีวัด ท่ียังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน 28 35.00 

รวม 80 100.00 
 

ผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                 
ณ สิ้นไตรมาส 3 ได้แสดงผลการด าเนินงานการจ าแนกความส าเร็จต่อการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

 1. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานสูงกว่าและเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งหมด 34 ตัวชี้วัด คิดเป็น  
ร้อยละ 43.21 

 2. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 76-99 มีจ านวน 10 ตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงน้อย 
 3. ตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เท่ากับหรือน้อยกว่า ร้อยละ 75 มีจ านวน 8 ตัวชี้วัด             

ซึ่งเป็นตัวชี้วัด มีระดับความเสี่ยงค่อนข้างสูง อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
     4. ตัวชี้วัดที่ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน มีจ านวน 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 

36.71 อาจมีผลต่อการบรรลุผลการด าเนินงานเนื่องจากเหลือระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ไตรมาส 
 
                    เมื่อพิจารณา… 
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เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าและไม่เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด                       
กรณีตัวชี้วัดที่มีผลการด าเนินงานต่ ากว่าร้อยละ 75 และอาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

กรณีที่ 1 ตัวช้ีวัดที่มีผลการด าเนินงาน ร้อยละ 75 และต่ ากว่าเม่ือเทียบกับแผน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในอนาคต รายละเอียดมีดังนี้ 
1. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ค่าเป้าหมาย: 1,200 คน 
ผลการด าเนินงาน: 729 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 471 คน) 
 

2. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรภายในระยะเวลาที่ก าหนด โครงการผลิต
บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ค่าเป้าหมาย: ร้อยละ 95% 
ผลการด าเนินงาน: ร้อยละ 45.67% (ต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 46.93) 
 

3. จ านวนผู้ป่วยนอก โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข  
ค่าเป้าหมาย: 58,400 คน 
ผลการด าเนินงาน: 29,759 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 28,641 คน) 
 

4. จ านวนผู้ป่วยใน โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข  
ค่าเป้าหมาย: 7,300 คน 
ผลการด าเนินงาน: 294 คน (ต่ ากว่าเป้าหมาย 7,006 คน) 
 

5. สามารถยกระดับ สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของ SMEs โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือการ
ส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  
ค่าเป้าหมาย: 60 รายการ  
ผลการด าเนินงาน: 23 รายการ (ต่ ากว่าเป้าหมาย 37 รายการ) 
 

6. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ค่าเป้าหมาย: 45 โครงการ  
ผลการด าเนินงาน: 29 โครงการ (ต่ ากว่าค่าเป้าหมาย 16 โครงการ) 
 

7. จ านวนของบุคลากรภายในที่มีทักษะด้านดิจิทัลเป็นไปตามเกณฑ์สมรรถนะที่ก าหนด โครงการส่งเสริมการรู้เท่า
ทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา และบุคลากร 
ค่าเป้าหมาย: 1,500 คน  
ผลการด าเนินงาน: 64 คน 
 

8. รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาและรายได้จากแหล่งอ่ืน  โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านงบประมาณ
และทางการเงิน 
ค่าเป้าหมาย: 980.2083 ล้านบาท 
ผลการด าเนินงาน: 618.5905 ล้านบาท (ต่ ากว่าเป้าหมาย 361.6178 ล้านบาท) 
 
 
             กรณีที่ 2... 
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กรณีที่ 2 ตัวชี้วัดที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานและยังไม่สิ้นสุดการด าเนินงาน ซึ่งอาจมีผลต่อการบรรลุผลการ
ด าเนินงานเนื่องจากเหลือระยะเวลาการด าเนินงาน 1 ไตรมาส จ านวน 28 ตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย 
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1) จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีที่แล้วเสร็จ 5 ผลงาน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่

สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงาน 
2) ร้อยละของโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงาน 

3) ร้อยละของผลงานท่ีพร้อมใช้งานในเชิงพาณิชย์ ร้อยละ 20 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 
โครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1) จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จพร้อมยื่นตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติ 

12 ผลงาน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) ร้อยละโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 85 N/A  

3) ร้อยละของนวัตกรรมที่น ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ใน 
รอบ 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ร้อยละ 80 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการวิจัยจากแหล่งทุนในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืน 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ร้อยละโครงการที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการบริหารวิชาการ 
โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1 )  ร้ อยละของความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ ก า ร ใน
กระบวนการให้บริการ 

ร้อยละ 95 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) ร้อยละของงานบริการวิชาการแล้ว เสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

3) จ านวนผู้เข้ารับบริการ 5,000 คน N/A  
4) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการที่น าองค์
ความรู้ไปใช้จริง 

ร้อยละ 90 N/A  

โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) ครูอนามัย/ครูพยาบาล/ครูช้ันประถมศึกษา/นักเรียน 
อายุ 5 - 14 ปี มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 

1,200 คน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 

2) การส่งเสริมการเรียนรู้  และทักษะการด ารงชีวิตสู่
ศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนในระดับอายุ 5 - 21 ป ี

1,500 คน N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

 

           โครงการ... 
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โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) จ านวนครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ 4,000 คน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงาน 

2) ร้อยละการเพิ่มขึ้นของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมี
คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น
พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ข้ึนไป 

ร้อยละ 5 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

โครงการพัฒนาระบบกลไกการคุ้มครองทางสังคม นวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพของผู้สูงวัย 
ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 200 คน N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงาน 

2) จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ 4 ชุมชน N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการพัฒนาระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1) ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ร้อยละ 95 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่

สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงาน 
2) ร้อยละของงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 95 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

3) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการเห็นความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 80 N/A  

4 )  ร้ อ ย ละ ขอ งนั กศึ กษ าที่ เ ป็ นค ว า มส า คั ญขอ ง
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ร้อยละ 80 N/A  

5) จ านวนผลงานหรือแหล่งสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการเพิ่มมูลค่า 

5 ผลงาน/แหล่ง N/A  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1) ร้อยละอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ระดับ
สมรรถนะสูงขึ้นต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

ร้อยละ 75 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงาน 

2) ร้อยละของจ านวนผู้บริหารทุกระดับที่ได้รับการอบรม
หรือพัฒนาทักษะด้านการบริหาร ตามแผนพัฒนา
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 75 N/A รายงานผล ณ สิ้นไตรมาส 4 

3) ร้อยละของจ านวนอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาด้าน
วิชาการ/วิชาชีพตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 N/A  

4) ร้อยละของจ านวนสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 50 N/A  

                                                                   
       
 
              ยุทธศาสตร์ที่  9...
         



90 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
1) ร้อยละความส าเร็จของแผนบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ร้อยละ 80 N/A อยู่ระหว่างการด าเนินงานยังไม่
สิ้ น สุ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ด าเนินงาน 2) ร้อยละความส าเร็จของค ารับรองการปฏิบัติราชการ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (OKRs) 
ร้อยละ 80 N/A 

 

** รายละเอียดผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3  
 

ข้อเสนอแนะ: จากผลการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 3 พบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดยังไม่รายงานผล
การด าเนินงานตัวชี้วัดตามรอบการด าเนินงานที่ระบุไว้ในค าอธิบายตัวชี้ วัดของแผนฯ ซึ่งท าให้ร้อยละการบรรลุแผนต่ า 
และอาจมีผลต่อการบรรลุในภาพรวมของแผนฯ ดังนั้นผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัดจึงควรรายงานผลการด าเนินงานตามรอบ
การด าเนินงานที่ระบุไว้ เพ่ือจะได้ทราบผลการด าเนินงานและน ามาใช้ในการปรับปรุง ทบทวนแผนฯ และปรับค่า
เป้าหมายการด าเนินงานในปีถัดไปได ้
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 
และให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปประกอบการวางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

  ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. มอบมหาวิทยาลัยศึกษาวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่ท าให้ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เพ่ือการตั้งค่าเป้าหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณต่อไป 
๒. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาการรายงานผลการด าเนินงานตาม

ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ของคณะ/หน่วยงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  และมอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป   
   
                4.๑.๒.๓  การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ 

                มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ 
              ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามที่ 

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (อ้างถึงบันทึกข้อความที่ อว 0604.20/2553 ลว. 27 ส.ค.64) และแผนการรับนักศึกษา ระยะ 
5 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567) มายังกองแผนงาน  ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนการขอเปิด
หลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) สรุปรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังนี้  

1. คณะพยาบาลศาสตร์ 
คณะพยาบาลศาสตร์ ได้พัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่เพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและวัฒนธรรม  
      และสอดคล้อง… 
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และสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ในประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต และการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ 
สติปัญญา และสังคม โดยมีมติเสนอชื่อหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ชื่อ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่) รายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 

 ๑.๑ แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล 
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ(หลักสูตรใหม่) ได้ด าเนินการพัฒนาและร่างหลักสูตรผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในกระบวนการขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ และจักน าผลการพิจารณาการขออนุมัติบรรจุแผน
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  

๑.๒ การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
  คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ท าการส ารวจความต้องการการศึกษาต่อในหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิตของพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ ๑๐ ได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดศรีษะเกษ 
จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี ที่ยินดีสมัครใจให้ความร่วมมือในการตอบแบบส ารวจ                 
โดยศึกษาระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพ จ านวน ๓๗๐ ราย 
ซึ่งผลการศึกษา พบว่า  
   ๑.๒.๑ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ ๘๓.8  มีอายุอยู่ในช่วง ๒๐–๓๐ ปี คิดเป็น
ร้อยละ ๕๐.๖ มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗ มีประสบการณ์ท างานมากกว่า ๙ ปี คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๙ 
แหล่งที่มาของค่าใช้จ่ายที่ใช้ระหว่างที่เข้ารับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ ครอบครัว                
คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒ ส่วนใหญ่ท างานอยู่ที่โรงพยาบาลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๗  
  ๑.๒.๒ กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในการศึกษาต่อหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต คิดเป็นร้อยละ 
๗๗.๖ โดยสาขาที่สนใจในการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรหาบัณฑิต ๓ อันดับแรก คือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 
รองลงมาคือ สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ และสาขาวิชาการบริหารการพยาบาล ตามล าดับ ซึ่งช่วงเวลาที่ต้องการ
ศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ส่วนใหญ่ต้องการเวลาในการจัดการศึกษาวันหยุด (เสาร์-อาทิตย์) รองลงมาคือ ต้องการ
เวลาในการจัดการศึกษาวันราชการ โดยส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบของหลักสูตรแบบแผน ก แบบ ก๒ นอกจากนี้พบว่า
เหตุผลที่เลือกศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เนื่องจากความสะดวกในการเดินทาง รองลงมาคือ เป็นสถาบันที่มี
ชื่อเสียงและคุณภาพ ตามล าดับ 

1.2.3 ผลท าการรวบรวมข้อมูลคู่เทียบสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ภายในประเทศ พบว่า มีสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 16 
แห่ง แบ่งออกเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล จ านวน 14 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 2 แห่ง  

 ๑.๓ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่) 
ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ๒ ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา รายละเอียดแผนการ
ศึกษา (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๓.๒ 
ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา) ดังนี้ 

 ๑.๓.๑ จ านวนหน่วยกิตรวม ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
       ๑.๓.๒ โครงสร้างหลักสูตรจัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อบังคับสภาการพยาบาล ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ 
 
 
 
             โครงสร้าง... 
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โครงสร้างหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

แผน ก  แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
โครงสร้าง / หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 

1. หมวดวิชาแกน 
 

ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะสาขา 
     (ให้มวีิชาปฏิบัติโดยก าหนดให้มีระยะฝึกไม่น้อย
กว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิต ในระบบทวิภาค) 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
 

 

3. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
4. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

๒. แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่) คณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติรับจ านวนนักศึกษาปีการศึกษาละ ๑๐ คน รายละเอียดดังนี้  

๒.๑ แผนการรับนักศึกษาที่คณะเสนอ (๑๐ คน/ปีการศึกษา) รายละเอียดดังนี้ 
      แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี: แผน ก แบบ ก ๒                    

ปีการศึกษาละ ๑๐ คน มาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์  ครั้งที่  ๑๔/๒๕๖๔                               
(วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

        

ชั้นปี จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะรับเข้าในแต่ละปีการศึกษา 
๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ 

ชั้นปีที่ ๑ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
ชั้นปีที่ ๒ - ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

 

หมายเหตุ ค านวณแผนการรับนักศึกษาจากภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ตามประกาศ      
             กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๑.๑         
             อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
             และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ 
             ปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา 

๓. ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตรพยาบาลศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่)  

หลักสูตรนี้ มีประมาณการรายรับจากค่าลงทะเบียนในอัตรา 4๐,๐๐๐ บาทต่อภาคการศึกษาตลอด ๒ ปี 
เป็นเงิน ๑๖๐,๐๐๐ บาทต่อคน ซึ่งอัตราดังกล่าวมาจากมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 
๑๔/๒๕๖๔ (วาระพิเศษ) เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ หากพิจารณาเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก๒ ที่จัดการศึกษานอก
เวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) กับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้  

               ตาราง... 
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ตารางเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล
ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
 

มหาวิทยาลัย ม. มหาสารคาม ม. นเรศวร ม.บูรพา 
 

ม. มหิดล 
 

ม. เชียงใหม่ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา 

๔๒,๕๐๐ ๓๘,๗๕๐ ๔๑,๒๕๐ ๔๔,๑๕๐ ๔๕,๐๐๐ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ปี
การศึกษา 

๘๕,๐๐๐ ๗๗,๕๐๐ ๘๒,๕๐๐ ๘๘,๓๐๐ ๙๐,๐๐๐ 

ตลอดหลักสูตร ๑๗๐,๐๐๐ ๑๕๕,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ ๑๗๖,๖๐๐ ๑๘๐,๐๐๐ 
 

จากตารางจะเห็นว่า อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
พยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก๒ ที่จัดการศึกษานอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) ต่ าสุดภาคการศึกษา
ละ ๓๘,๗๕๐ บาท และสูงสุดภาคการศึกษาละ ๔๕,๐๐๐ บาท โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียงคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามที่จัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ แผน ก แบบ ก๒ วันเสาร์-อาทิตย์ อัตราภาคการศึกษาละ ๔๒,๕๐๐ บาท ดังนั้น คณะพยาบาลศาสตร์จึงขอ
เก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาละ ๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งต่ ากว่าสถาบันการศึกษาท่ีตั้งอยู่ภูมิภาคเดียวกัน 

๓.๑ ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดินใน           
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดดังนี้   

 

ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ รวม 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
 

๘๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ ๑,๖๐๐,๐๐๐ 
 

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๒ คน 

๔๙๓,๙๒๐ ๕๑๓,๖๗๖ ๕๓๓,๔๓๓ ๕๓๓,๑๙๐ ๕๗๒,๙๔๗  

เงินค่าต าแหน่งวิชาการ 
จ านวน ๒ คน 

๔๗,๐๔๐ ๙๔,๐๘๐ ๙๔,๐๘๐ ๙๔,๐๘๐ ๙๔,๐๘๐  

รวมรายรับ ๑,๓๔๐,๙๖๐ ๒,๒๐๗,๗๕๖ ๒,๒๒๗,๕๑๓ ๒,๒๔๗,๒๗๐ ๒,๒๖๗,๐๒๗ 10,290,528 
  

 ประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
หมวดเงิน ปีงบประมาณ 

รวม/เฉลี่ย 
๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

ก. งบด าเนินการ        
๑. ค่าจ้าง       
๑.๑ เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จ านวน ๑ คน  

๒๔๖,๙๖๐ ๒๕๖,๘๓๘ ๒๖๖,๗๑๖ ๒๗๖,๕๙๕ ๒๘๖,๔๗๓  

๑.๒ เงินค่าต าแหน่งทาง
วิชาการ จ านวน ๑ คน  

๔๗,๐๔๐ ๔๗,๐๔๐ ๔๗,๐๔๐ ๔๗,๐๔๐ ๔๗,๐๔๐  

๑.๓ เงินค่าตอบแทน
อาจารย์พิเศษ  

๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐  
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หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
รวม/เฉลี่ย 

๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ ๒๕๖๙ ๒๕๗๐ 

2. ค่าธรรมเนียม
การศึกษารายภาค
การศึกษาปกติจัดสรรเป็น
ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย 
(ภาคการศึกษาละ 4,000 
บาท x 2 ภาคเรียน) 

80,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00 160,000.00  

3. ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส่วนท่ีเหลือจาก
จัดสรร จัดสรรให้
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
x 2 ภาคเรียน 

72,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00 144,000.00  

4. จัดสรรให้เงินกองกลาง
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10  
x 2 ภาคเรียน 

64,800.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00 129,600.00  

5. ทุนการศึกษา เงิน
อุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

6. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

7. ค่าเดินทางไปราชการ 
(เยี่ยมนิเทศ) 

๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐  

รวม (ก) 600,800.00 827,478.40 837,356.80 847,235.20 857,113.60  

ข. งบลงทุน       

ค่าครุภัณฑ์ - - - - -  

รวม (ข) - - - - -  

รวม (ก) + (ข) 600,800.00 827,478.40 837,356.80 847,235.20 857,113.60 3,969,984.00 

จ านวนนักศึกษา  ๑๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐  

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 60,080.00 41,373.92 41,867.84 42,361.76 42,855.68  

 

หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน 42,855.68 บาทต่อคน 
 

๓.๒ ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร วิเคราะห์จุดคุ้มทุน  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (หลักสูตรใหม่) คณะ

พยาบาลศาสตร์ มีประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาตลอดหลักสูตร ๑๐,๒๙๐,๕๒๘ บาท และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรใหม่) ตลอดหลักสูตรเฉลี่ย ๕ ปี เป็นเงิน 42,855.68 บาทต่อคน 

 
 

       หากค านวณ... 
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หากค านวณเงินตามยอดค่าธรรมเนียมการศึกษาเรียกเก็บ ๔๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน จ านวน
นักศึกษาทั้งหลักสูตรที่คุ้มทุน คือ 857,113.60/๘๐,๐๐๐ = 11 คน หรือนักศึกษาตลอดหลักสูตร 11 คน ดังนั้น           
จึงมีจ านวนนักศึกษาต่อชั้นปี เท่ากับ 6 คน  

3.3 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตร 
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เมื่อน าข้อมูล
จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน จากข้อมูลจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลาของคณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 189   
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และ
ผู้สูงอายุ ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 10 คน/ปี จะมีจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลา เท่ากับ 15  
 เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมระดับคณะแล้ว จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการจ านวนนักศึกษา ปี
ละ 201.5 

-  จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา    อัตรา 1  :  8 คน  
                               สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา                =    204.5/8 
      =    25.56 
 จ านวนอาจารย์พึงมี   =    26 คน 

หมายเหตุ เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมระดับ พบว่า คณะพยาบาลศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(FTES)  เท่ากับ 25.56 จ านวนอาจารย์ที่คณะพึงมี จึงเท่ากับ 26 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะมีอัตราก าลังอาจารย์ภายใน
คณะ ทั้งหมดจ านวน 35 คน (ลาศึกษาต่อจ านวน 5 คน และเกษียณอายุราชการ จ านวน 1 คน หากพิจารณาภาระ
การสอนรายวิชาในหลักสูตร ภาระงานสอนของอาจารย์ในระดับปริญญาตรี อาจารย์เต็มเวลา สอนวิชาบรรยาย 10 
ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา หรือ 30 ชั่วโมงท าการ จึงมีจ านวนอาจารย์ที่เพียงพอต่อการบริหารหลักสูตรในระยะ
ยาว 
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตร 
ใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ในช่วง
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567) คณะพยาบาลศาสตร์ 
    
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดรูปแบบ
และแนวทางการด าเนินงานให้แก่คณะ/วิทยาลัยที่มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
เพ่ือให้หลักสูตรใหม่มีโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ                 
อีกท้ังมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน 

 

   มติที่ประชุม   มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 
 
 

                  ๔.๑.๒.๔  การขออนุมัติ... 
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 ๔.๑.๒.๔  การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ 
              มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
               และสาธารณสุข 

        ผู้ อ า นวยการกองแผนงาน   น า เ สนอที่ ป ระชุ ม เ พ่ือ พิจา รณา                          
ตามที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)  ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการร่างหลักสูตรเพ่ือขอเปิด
หลักสูตร โดยได้แจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2563 – 2567) มายัง
กองแผนงาน (อ้างถึงบันทึกข้อความที่ อว 0604.๑๖.๑.๗/255๔ ลว. 6 ก.ย.64) ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) สรุปรายละเอียดข้อมูลประกอบการ
พิจารณาต่อที่ประชุม ดังนี้ 

1.1 ความส าคัญของหลักสูตร 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้จัดท าร่างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) โดยมีปรัชญาหลักสูตร เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะกระบวนการวิจัยขั้นสูง สามารถผลิตผล
งานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขที่ซับซ้อนในพ้ืนที่ สอดคล้องกับนโยบายด้านสุขภาพ
ของประเทศผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการวิจัยภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสมัยใหม่ (Public health 
Modernization) เพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล ตลอดทั้งมีปฏิสัมพันธ์กับนักวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ  

การพัฒนาหลักสูตรนี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                            
พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยมีจุดเน้นคือ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีความรู้ขั้นสูงในสาขาวิชาสาธารณสุข
ศาสตร์ มีทักษะในกระบวนการวิจัยและการบูรณาการร่วมกับศาสตร์สาขาอ่ืน โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่ างยั่งยืน บูรณาการการเรียนการสอนและ
งานวิจัยทางด้านสุขภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาการและวิจัย 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งกรรมการพัฒนาหลักสูตรได้พิจารณาความแตกต่างและจุดเด่นของหลักสูตร โดยสรุป
จุดเด่นของหลักสูตร คือ เป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อปัญหาสาธารณสุขที่มีความซับซ้อนในพ้ืนที่ผ่านกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการวิจัยภายใต้แนวคิดสาธารณสุขสมัยใหม่ ซึ่งมีลักษณะดังนี้ 
  1) เน้นบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านสาธารณสุขศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและการบริหาร
จัดการระบบสุขภาพชุมชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานด้านสาธารณสุขแนวใหม่ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
สามารถเชื่อมโยงแนวคิดไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
  2) ผลิตบัณฑิตที่มีภาวะผู้น าในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานประจ าอย่างเป็นรูปธรรม
ด้วยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงลึกและกว้าง ก่อให้เกิดนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ที่น าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนและลดความซ้ าซ้อนในระบบสุขภาพ 
 จากการวิเคราะห์โอกาสการแข่งขัน พบว่า จุดแข็งของหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ สถานศึกษาตั้งอยู่ในจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้  
คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน และจัดการเรียน
การสอนในวันเสาร์-อาทิตย ์ 
 
 
            กรรมการ… 
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         กรรมการพัฒนาหลักสูตรได้พิจารณาทบทวนกลุ่มเป้าหมายของผู้ที่ต้องการศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ที่
มี งานท าแล้ ว  หลักสูตรมุ่ งตอบสนองผู้ เข้ าศึกษาที่ ต้องการ เ พ่ิมคุณวุฒิของบุคลากรภาครั ฐ  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ (ศูนย์อนามัย ส านักงาน
ควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯลฯ) ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน ซึ่งมีความประสงค์จะเพ่ิมพูนความรู้ และประสบการณ์ใน
งานด้านสาธารณสุขและการวิจัย ตลอดจนการเพ่ิมคุณวุฒิเพ่ือความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานตามสายงาน  

ทั้งนี้ หลักสูตรมีแผนในการท าความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านสุขภาพทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต นอกจากนี้ยังมีแผนการประชาสัมพันธ์เชิงรุกระดับพ้ืนที่ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้ผู้
ที่สนใจเข้าศึกษาต่อได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอนโดยตรงจากผู้รับผิดชอบและสามารถตัดสินใจ
ในการเข้าศึกษาต่อได้มากขึ้น 
  1.2 การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
        1) ความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 
                      กรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้ท าการส ารวจความต้องการของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ จากผู้ตอบแบบ
ส ารวจ จ านวน 63 คน ได้แก่ บุคลากรสังกัดหน่วยงานมหาวิทยาลัย วิทยาลัย ศูนย์วิชาการด้านสุขภาพ  (ศูนย์อนามัย 
ส านักงานควบคุมโรค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ฯลฯ) ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ 
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพส่วนตัว 
พบว่า      ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบส ารวจสนใจเข้าศึกษา ร้อยละ 80.9 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นข้าราชการ/พนักงานราชการ ใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 70.3 มีความสนใจศึกษาหลักสูตรแบบ 2.1 ร้อยละ 58.8 และสนใจเข้าศึกษาใน                       
วันเสาร์-อาทิตย์ มากท่ีสุด ร้อยละ 92.2 สนใจเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565 มากท่ีสุด ร้อยละ 43.1 และส่วนใหญ่ใช้
ทุนตัวเองในการศึกษา ร้อยละ 84.3  
    2) ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
กรรมการพัฒนาหลักสูตร ได้ท าการส ารวจความต้องการของผู้ ใช้บัณฑิต ได้แก่ ผู้บริหาร หัวหน้าจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง จากผู้ตอบแบบส ารวจ จ านวน 26 คน พบว่า ส่วนใหญ่สังกัดส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ร้อยละ 30.8 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่ผู้ตอบแบบส ารวจคาดหวังทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) เมื่อ
จ าแนกคุณลักษณะของบัณฑิตเป็นรายด้าน สามารเรียงล าดับความคาดหวังต่อบัณฑิตจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ (1) 
ความต้องการและคาดหวังต่อบัณฑิตด้านคุณธรรมจริยธรรม ร้อยละ 96.34 (2) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ร้อยละ 93.33 (3) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ร้อยละ 90.93 (4) ด้านทักษะทางปัญญา ร้อยละ 90.51 (5) ด้านอัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัย/-
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 88.40 และ (6) ด้านความรู้ร้อยละ 87.84 ตามล าดับ  

 3) ผลท าการรวบรวมข้อมูลคู่เทียบสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ภายในประเทศ พบว่า มีสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรดังกล่าว จ านวน 7 แห่ง แบ่งออกเป็นสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล จ านวน 5 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 2 แห่ง  

1.3 โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) การจัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาไทยและหรือภาษาอังกฤษ รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ระบบการจัดการศึกษาใช้
ระบบทวิภาค จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ และนอกวัน-เวลาราชการ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564  

โครงสร้าง... 
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โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565) 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  

     1) แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต   
     2) แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
 

ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
 

โครงสร้าง / หมวดวิชา แบบ 1 แบบ 2 
แบบ 1.1* แบบ 1.2 แบบ 2.1** แบบ 2.2 

1. หมวดวิชาเฉพาะ/เลือก     
    ก. กลุ่มวิชาบังคับ     
    ข. กลุ่มวิชาเลือก                                           

- - จ านวน 12 หน่วยกิต 
จ านวน 5 หน่วยกิต 
จ านวน 7 หน่วยกิต  

- 

2. หมวดดุษฎีนิพนธ์               จ านวน 48 หน่วยกิต - จ านวน 36 หน่วยกิต - 
จ านวนหน่วยกิตรวม               ไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต - ไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต - 

 

หมายเหตุ :  
* แบบ 1.1 คือ  ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
** แบบ 2.1 คือ ท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

1.4  แผนการรับนักศึกษา: แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ตารางที่ 2 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 - 2569 

 

1.5 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร         
       วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุขได้พิจารณาข้อมูลค่าธรรมเนียมหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 

ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในประเทศไทย สรุปผลการวิเคราะห์รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 

        ตารางที่ 3… 

ระดับชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

แบบ
1.1 

แบบ
2.1 

ชั้นปีที่ 1 2 10 2 10 2 10 2 10 2 10 
ชั้นปีที่ 2   2 10 2 10 2 10 2 10 
ชั้นปีที่ 3     2 10 2 10 2 10 
รวมจ านวนนักศึกษา 12 24 36 36 36 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา 

 - - 12 12 12 
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย 
 

มหาวิทยาลัย ม. ขอนแก่น ม. มหาสารคาม ม.นเรศวร 
 

ม. สุโขทัย
ธรรมาธิราช 

 

ม. เวสเทอร์น 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา 

55,0๐๐ 75,00๐ 75,00๐ 65,000 55,๐๐๐ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ปี
การศึกษา 

110,๐๐๐ 150,0๐๐ 150,0๐๐ 130,0๐๐ 110,๐๐๐ 

ตลอดหลักสูตร 33๐,๐๐๐ 4๕0,๐๐๐ 4๕0,๐๐๐ 390,0๐๐ 33๐,๐๐๐ 

 

จากตารางที่ 3 เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย พบว่า มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัย
นเรศวร มีอัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด ภาคการศึกษาละ 7๕,๐๐๐ บาท ส่วนเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จัดการศึกษานอกเวลาราชการ (วันเสาร์-อาทิตย์) ในหลักสูตรเดียวกัน 
มีอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 55,0๐๐ บาท ดังนั้น วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จึงมีอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่าสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร 
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต จัดการศึกษานอกเวลาราชการ (วันเสาร์ -อาทิตย์) ภาคการศึกษาละ 40,000 บาท                 
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
หลักสูตรดังกล่าวจึงมีความได้เปรียบในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรและเพ่ิมโอกาสในการเลือก
เข้าศึกษาต่อของกลุ่มผู้เรียนเรียนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่มากกว่ามหาวิทยาลัย อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค
เดียวกัน 
      

         1) ประมาณการรายรับ : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
 

ตารางที่ 4 ประมาณการรายรับของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ปีงบประมาณ 2565 - 2569 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา (เหมาจ่าย
ภาคการศึกษาละ 40,000 
บาท x 2 ภาคเรียน) 

960,000 1,920,000 2,880,000 2,880,000 2,880,000 11,520,000 

เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  
2 คน (พนักงานเงินงบประมาณ
แผ่นดิน) =
((41,650+750)+(40,500+
750)) x 12 เดือน 

1,003,800  1,043,952    1,085,710    1,129,138    1,175,304  5,437,904 

รวมรายรับ (บาท) 
1,963,800   2,963,952   3,965,710   4,009,138    4,055,304  16,957,904 

     

 
จากตารางที่ 4... 
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จากตารางที่ 4 ภาพรวมของหลักสูตร มีรายรับทั้งสิ้น 16,957,904 บาท หากพิจารณาเฉพาะการผลิต
บัณฑิตรายหัว พบว่า บัณฑิต 1 คน สามารถเรียนได้สูงสุดไม่เกิน 6 ปี โดยหลักสูตรมีรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทั้งสิ้น 11,520,000บาท  
 

   2) ประมาณการรายจ่าย : หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 
 

ตารางที่ 5 ประมาณค่าใช้จ่ายของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตในปีงบประมาณ 2565 – 2569 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนนิการ              

1. ค่าจ้าง 
          

 

1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 คน 

1,407,180.00  1,463,467.20  1,522,005.89  1,582,886.12  1,646,201.57   

1.2 เงินค่าตอบแทน
อาจารย์ในวันเสาร์และ
อาทิตย์ (15 ชั่วโมงx 
400) 

72,000 144,000 216,000 216,000 216,000  

2. ค่าธรรมเนียม
การศึกษารายภาค
การศึกษาปกติจัดสรร
เป็นค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย   
(ภาคการศึกษาละ 
4,000 บาท x 2 ภาค
เรียน) 

    96,000.00    192,000.00    288,000.00    288,000.00    288,000.00   

3. ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส่วนท่ีเหลือ
จากจัดสรร จัดสรรให้
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
10  x 2 ภาคเรียน 

    86,400.00    160,000.00    160,000.00    160,000.00   160,000.00   

4. จัดสรรให้เงิน
กองกลางมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10  x 2 ภาค
เรียน 

    77,760.00    155,520.00    233,280.00    233,280.00    233,280.00   

5. ค่าหนังสือ ต ารา 
และโครงการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตร 

    20,000.00     20,000.00      20,000.00     20,000.00     20,000.00   

7. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานวิทยานิพนธ์ 
(ค่าตอบแทนการสอบ
วิทยานิพนธ์ 
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น) 

 -    201,600.00    316,800.00    316,800.00    316,800.00   
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

รวมรายจ่าย (ก) 1,759,340.00  2,336,587.20  2,756,085.89  2,816,966.12  2,880,281.57   

ข. งบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ์                    -                       -                       -                       -                       -     

รวม (ข)                    -                       -                       -                       -                       -     

รวมรายจ่าย (ก) + (ข) 1,759,340.00  2,336,587.20  2,756,085.89  2,816,966.12  2,880,281.57  12,549,261 

จ านวนนกัศึกษา  12 24 36 36 36  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นกัศกึษา 

  146,611.67     97,357.80     76,557.94      78,249.06     80,007.82   

 

หมายเหตุ * ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 3 ปีการศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 240,000 บาท 
 

เมื่อพิจารณารายรับ-รายจ่ายตลอด 5 ปี  มีรายละเอียดดังนี้ 
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรในระยะ 5 ปี  12,549,260 บาท (1) 
 รายรับต่อหัวในระยะ 5 ปี   16,957,904 บาท (2) 

ถัวเฉลี่ยรายจ่ายต่อหัว 5 ปี                            80,007  บาท 
จ านวนนักศึกษารวมที่คุ้มทุนในระยะ 5 ปี   36 คน  [(1)/คา่ธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร] /5 ปี 
 เฉลี่ยปีละ          12 คน 
   โดยมีเงินคงเหลือจากการบริหารสุทธิ                  4,408,644 บาท  
เพราะฉะนั้น ในแต่ละปีหลักสูตรฯ ควรมีนักศึกษาต่อชั้นปี ปีการศึกษาละ 12 คน จึงจะคุ้มทุน 
 

กองแผนงาน ขอเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และสาธารณสุข ในกรณีไม่น างบบุคลากรในส่วนงบประมาณแผ่นดินมาค านวณ รายละเอียดดังนี้  
 

ตารางที่ 6 งบประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบด าเนนิการ             

1.ค่าจ้าง 
          

 

1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 
คน 

403,380.00  419,515.00  436,296.00  453,748.00  470,898.00   

1.2 เงินค่าตอบแทน
อาจารย์ในวันเสาร์และ
อาทิตย์ (15 ชั่วโมงx 
400) 

72,000 144,000 216,000 216,000 216,000  
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2566 2567 2568 2569 2570 

2. ค่าธรรมเนียม
การศึกษารายภาค
การศึกษาปกติจัดสรร
เป็นค่าบ ารุง
มหาวิทยาลัย   
(ภาคการศึกษาละ 
4,000 บาท x 2 ภาค
เรียน) 

  96,000.00    192,000.00    288,000.00    288,000.00    288,000.00   

3. ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส่วนท่ีเหลือ
จากจัดสรร จัดสรรให้
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 
10  x 2 ภาคเรียน 

  86,400.00    160,000.00    160,000.00    160,000.00   160,000.00   

4. จัดสรรให้เงิน
กองกลางมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10  x 2 ภาค
เรียน 

 77,760.00    155,520.00    233,280.00    233,280.00    233,280.00   

5. ค่าหนังสือ ต ารา 
และโครงการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตร 

  20,000.00     20,000.00      20,000.00     20,000.00     20,000.00   

7. ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานวิทยานิพนธ์ 
(ค่าตอบแทนการสอบ
วิทยานิพนธ์ 
ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น) 

 -    201,600.00    316,800.00    316,800.00  316,800.00  

รวมรายจ่าย (ก) 755,540.00  1,292,635.00  1,670,376.00  1,687,828.00  1,704,978.00   

ข. งบลงทุน            

ค่าครุภัณฑ์                  -                       -                       -                       -                       -     

รวม (ข)                    
-    

                   -                       -                       -                       -     

รวมรายจ่าย (ก) + (ข) 755,540.00  1,292,635.00  1,670,376.00  1,687,828.00  1,704,978.00  7,111,357 

จ านวนนกัศึกษา  12 24 36 36 36  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นกัศกึษา 

 62,961.67      53,859.79     46,399.33     46,884.11     47,360.50   

 

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาประมาณการรายรับตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและงบประมาณรายจ่ายใน
หลักสูตร ผลการวิเคราะห์ข้อมูลงบด าเนินงาน และงบลงทุน ไม่น างบบุคลากรในส่วนงบประมาณแผ่นดินมาค านวณ  
(เนื่องจากบุคลากรสังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) 

 

      พบว่า… 
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พบว่า หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และสาธารณสุข จะมีประมาณการรายรับจากการ
รับนักศึกษาตลอดหลักสูตร 11 ,520,000บาท และประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิตหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 7 ,111,357 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 40,000 บาท/ภาคการศึกษา หรือคิดเป็น 240,000 บาท/ตลอด
หลักสูตร พบว่า การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะมีจุดคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อชั้นปีการศึกษาละ 7 คน 
หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 21 คน 
 4) อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลา (FTES) มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน จากข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ปีการศึกษา 2563 มีค่าเท่ากับ 983   
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาของกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  
มีค่าเท่ากับ 468   
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการ
รับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 12 คน/ปี จะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 34  
 เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมของกลุ่มสาธารณสุขศาสตร์แล้ว จะมีค่าเฉลี่ยประมาณการ
จ านวนนักศึกษา ปีละ 502 
-  จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา         อัตรา 1  :  8 คน  
 

 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา         =    502/8 
      =    62.75 
 จ านวนอาจารย์พึงมี   =    63 คน 

 หมายเหตุ เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมระดับคณะ พบว่า วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES)  เท่ากับ 123.93 จ านวนอาจารย์ที่คณะพึงมี จึงเท่ากับ 124 คน ทั้งนี้ ปัจจุบัน
คณะมีอัตราก าลังอาจารย์ภายในคณะ ทั้งหมด จ านวน 77 คน และมีอาจารย์ผู้สอนที่ศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิก                  
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์และ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หากพิจารณาเฉพาะอาจารย์กลุ่มสาธารณสุข มีทั้งหมด         
22 คน ลาศึกษาต่อ 2 คน กับภาระการสอนในหลักสูตรและสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต พบว่า วิทยาลัยฯ ได้เปิดหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์ ระดับปริญญา
โท จึงมีอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันสาขาวิชาเดียวกันได้  อ้างถึง ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในระดับบัณฑิตศึกษา สามารถเป็นอาจารย์ในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันได้อีก 1 
หลักสูตร” จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในระยะยาว แต่ในภาพรวมของกลุ่มสาธารณสุข
จ านวนอาจารย์ที่พึงมียังไม่เพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ เพ่ือลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว คณะ
ควรมีแผนหรือมาตรการในการบริหารอาจารย์ภายในคณะและการบริหารจัดการหลักสูตร ให้มีความเหมาะสมและ
เพียงพอต่อไป 

5) คุณสมบัติของอาจารย์  
                     หลักสูตรฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งจากกลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์และ
กลุ่มวิชาแพทยศาสตร์ ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 19 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ 17 คน ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 2 
คน มีแผนการรับ เข้ าศึกษาตลอด 5 ปี  จ านวนทั้ งสิ้ น  60 คน เมื่ อน าข้อมูลจ านวนนั กศึกษาเต็ม เวลา  
มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนและภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ พบว่า 
 

                เป็นไป… 
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เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สัดส่วนภาระงานอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ให้
ค าปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ เท่ากับ 1 : 5  

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2563 – 2567) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
    
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดรูปแบบ
และแนวทางการด าเนินงานให้แก่คณะ/วิทยาลัยที่มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
เพ่ือให้หลักสูตรใหม่มีโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ             
อีกท้ังมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน 

 

   มติที่ประชุม   มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

    ๔.๑.๒.๕  การขออนุมัติบรรจุแผนเพื่อขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์ 
        มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) คณะบริหารศาสตร์ 

                ผู้อ านวยการกองแผนงาน  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ี                 
คณะบริหารศาสตร์ ได้จัดท าร่างหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ    
โซ่อุปทาน, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (อ้างถึงข้อความ ที่ อว ๐๖๐๔.๑๓/๔๕๖๔ ลงวันที่ ๑๙ ส.ค.64) 
และแจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษา ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2563 – พ.ศ.2567) มายังกอง
แผนงาน ความละเอียดทราบแล้วนั้น 

กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนการขอเปิด
หลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2567) สรุปรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังนี้  

1. คณะบริหารศาสตร ์
อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะบริหารศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔  

ได้เห็นชอบบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)            
คณะบริหารศาสตร์ โดยคณะบริหารศาสตร์ ได้แจ้งขอบรรจุแผนการเปิดหลักสูตรและแผนการรับนักศึกษาระยะ ๕ ปี                   
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗) มายังกองแผนงาน จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
                    กองแผนงาน ได้รวบรวมประเด็นกระบวนการร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือขออนุมัติบรรจุแผนการขอเปิ ด
หลักสูตรใหม่ ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567) สรุปรายละเอียดข้อมูล
ประกอบการพิจารณาดังนี้  

                    หลักสูตรระดับปริญญาตรี ได้แก่ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

                             หลักสูตร... 
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                     หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ 
1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  

 ที่มาและความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตร 
ตามท่ี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้พัฒนาหลักสูตร 

ใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ .ศ. 2552 และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และได้
อยู่ระหว่างการจัดท าร่างหลักสูตรใหม่ เพ่ือสามารถตอบสนองตลาดแรงงานและสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 
2561 - 2580 ในเรื่อง “อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์” กล่าวคือ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 มี 10 ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ยุทธศาสตร์และอีก 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมุ่งเน้น
การพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ และกลไกสนับสนุนโดยสาระส าคัญการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ที่ 7 ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน มุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและในอาเซียนอย่างเป็นระบบ
ส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการสร้างความเป็นธรรม 
การเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู้บริโภคการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับ
ประเทศและการพัฒนาผู้ประกอบการสาขาโลจิสติกส์และหน่วยงานที่มีศักยภาพเพ่ือขยายการท าธุรกิจในต่างประเทศ 
จึงควรจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผลิต
บัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้ความสามารถทักษะทางด้านสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สร้างองค์
ความรู้ต่อยอดแนวคิดและฝึกฝนทักษะของบัณฑิต ด้านวิชาการ เพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้ อมและความสามารถในการ
ท างานต่อไป ซึ่งบัณฑิตที่มีความรู้ด้านการการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เปรียบเสมือนผู้สนับสนุนในการ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐดังกล่าว ในบริบทธุรกิจโลจิสติกส์ที่พร้อมท าหน้าที่ในบทบาทการติดต่อประสานงาน การ
เจรจาต่อรอง การจัดการโลจิสติกส์ การแสวงหาตลาดและลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนการวิเคราะห์ การวิ จัย เพ่ือ
พัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างยั่งยืน         

ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือผลิตบุคลากรทางด้านโลจิสติกส์ให้มีความรอบรู้ทาง
วิชาการ สามารถบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการทางวิศวกรรม การวิจัยด าเนินงาน การจัดการการขนส่งโลจิสติกส์ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งเน้นพัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัย และความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีและกระบวนการต่าง ๆ ในสาขาหรือหัวข้อที่ตนเองส าเร็จในระดับดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับงานที่เกี่ยวข้อง
และตระหนักถึงการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและคุณภาพชีวิตของตนเองและสังคมเป็น
บัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมมีความเป็นผู้น าและสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ได้รับการพัฒนาทักษะ                
การจัดการโลจิสติกส์ โดยกลุ่มเป้าหมายในการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ส าหรับผู้บริหารทุกระดับ  

       นักวิเคราะห.์.. 
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นักวิเคราะห์ และบุคลากรในสายงานการจัดการโลจิสติกส์ รวมถึงผู้ที่มีความสนใจในอาชีพทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ 
ที่ต้องการมุมมองเชิงลึกในการวิเคราะห์และการจัดการระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กรธุรกิจอย่างบูรณาการ            

๑.๑ แผนการด าเนินงานเปิดหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ 
โซ่อุปทาน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการร่าง
หลักสูตร และจักน าผลการพิจารณาการขออนุมัติบรรจุแผนเสนอต่อ   คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป  
                    ๑.๒ การส ารวจความต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
                          ๑.๒.๑ ผลส ารวจความต้องการของผู้เรียน  
  ระดับปริญญาตรี ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนต่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระดับปริญญาตรีหลักสูตรใหม่ คณะบริหารศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 227 คน จาก 17 
จังหวัด จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 220 คน (ร้อยละ 96.92) ปวช. 5 คน (ร้อยละ 2.20) 
ปวส.1 คน (ร้อยละ 0.44) และม.4 1 คน (ร้อยละ 0.44) พบว่าหลักสูตรที่ต้องการให้คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เปิดมากที่สุด 6 อันดับแรก ได้แก่  
        1) หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 59 คน ร้อยละ 25.99  
        2) หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 31 คน ร้อยละ 13.66  
        3) หลักสูตรการจัดการธุรกิจและภาษา 30 คน ร้อยละ 13.22  
              4) หลักสูตรธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ 18 คน ร้อยละ 7.93  
       5) หลักสูตรการจัดการการบิน 16 คน ร้อยละ 7.05  
              6) หลักสูตรธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 15 คน ร้อยละ 6.61 
               และจากส ารวจนักศึกษาปี 1 รหัส 64 จ านวน 30 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  มี 2 วิชาเอกคือ 1) วิชาเอกการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ และ 
2) วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ พบว่านักศึกษาตั้งใจจะเลือกวิชาเอก การจัดการโลจิสติกส์ จ านวน 20 คน หรือร้อยละ 
67 
              ลักษณะของสาขาวิชาหรือหลักสูตรที่สนใจ ได้แก่ เป็นหลักสูตรที่จบแล้วมีงานรองรับ ร้อยละ 16.80  
เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการศึกษาดูงานจากสถานปฏิบัติงานจริง ร้อยละ 14.61 เป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ ร้อยละ 11.51 เป็นหลักสูตรที่ท าให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการท างานในอนาคตได้ ร้อยละ 11.51 
เป็นหลักสูตรที่มีทักษะเฉพาะด้าน และเป็นที่ต้องการของตลาด ร้อยละ 11.23 เป็นหลักสูตรที่มีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้มี
ประสบการณ์ตรง ร้อยละ 10.41 เป็นหลักสูตรที่จัดให้มีการฝึกงานในบริษัทระหว่างประเทศ ร้อยละ 9.22 เป็น
หลักสูตรมีความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐหรือเอกชน ร้อยละ 9.13 และเป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 5.57  

             ระดับบัณฑิตศึกษา ผลการส ารวจความต้องการของผู้เรียนในการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาโลจิสติกส์ ภายในพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน 49 คน พบว่า นักศึกษามีความสนใจในการเรียน ร้อยละ 79 โดยมีวิชาเอกนักศึกษาสนใจมากที่สุด คือ                   
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ร้อยละ 40.8 รองลงมาคือการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ ร้อยละ 32.7 
และการจัดการวิศวกรรมโลจิสติกส์ ร้อยละ 26.5 โดยมีเหตุผลในการเลือก เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสได้
ค่าตอบแทนสูง ร้อยละ 57 นอกจากนี้ลักษณะสาขาที่นักศึกษาสนใจ หลักสูตรที่จบแล้วมีงานรองรับ ร้อยละ 65 
 
           1.2.2 การส ารวจ… 
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                     1.2.2 การส ารวจความต้องการหลักสูตรจากผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน ผู้เกี่ยวข้อง          
                            ข้อมูลจากกลุ่มงานส่งเสริมกิจการสนับสนุน กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี กรมเจ้าท่าร่วมกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าจากพ้ืนฐานความรู้ด้านการขนส่งและ
การค้าระหว่างประเทศ เมื่อเทียบเคียงลักษณะงานกับหลักสูตรการศึกษาเชิงทฤษฎีของสถาบันการศึกษา พบว่า ผู้ส าเร็จ
การศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบมากที่สุด ดังนั้น จึงได้ท าการรวบรวมข้อมูลสถิติผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาโลจิสติกส์ จากสถาบันการศึกษา
ภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2561 โดยแบ่งออกเป็น ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
ดังนี้  
                     ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554 - 2561 โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 66 แห่ง  เป็นสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล จ านวน 43 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 23 แห่ง มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี                       
พ.ศ. 2554 - 2561 ทั้งสิ้น 27,337 ราย 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 - 2561 โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาทั้งหมด 21 แห่ง เป็นสถาบันการศึกษาของ
รัฐบาล จ านวน 12 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 9 แห่ง มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี                       
พ.ศ. 2554 - 2561 ทั้งสิ้น 2,415 ราย 
                     ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาโลจิสติกส์จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2554 - 2561 โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากสถาบันการศึกษาที่เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งหมด 6                
แห่ง เป็นสถาบันการศึกษาของรัฐบาล จ านวน 4 แห่ง และสถาบันการศึกษาของเอกชน จ านวน 2 แห่ง มีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2561 ทั้งสิ้น 83 ราย 
 ผลจากการรวบรวมข้อมูล พบว่า สาขาโลจิสติกส์เป็นสาขาวิชาที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ โดย
เป็นการบูรณาการ ระหว่างสาขาวิชาการจัดการกับสาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการและวิศวกรรมขนส่ง เพราะฉะนั้นใน
สายงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจะอยู่ภายใต้คณะบริหารศาสตร์ ซึ่งผู้ใช้บัณฑิตในสาขาที่เกี่ยวข้อง (สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจระหว่างประเทศ) ได้ให้ความเห็นว่ามีความต้องการบัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และมีความสามารถ
ในภาษาต่างประเทศ อาทิเช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และมีความรอบรู้ทางด้านธุรกิจ ซึ่งส่งผลต่อสถิติใน 
5 ปีที่ผ่านมา ผู้ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าวมีอัตราการได้งานท ามากกว่าร้อยละ 90 ในสายงานขนส่งและ
งานโลจิสติกส์  
    ส าหรับภาพรวมทิศทางตลาดแรงงานปี 2564 มีความสอดคล้องกัน 8 ใน 10 สายงาน แต่ลดลง
มาจากปีที่แล้วร้อยละ 10 เนื่องจากตลาดแรงงานยังอยู่ในภาวะชะลอตัวท าให้บางสายงานมีความต้องการของ
ตลาดแรงงานเพ่ิมขึ้นสวนกระแสกับภาวะการปัจจุบัน บางสายงานความต้องการลดลงถึงคงที่จากผลกระทบจาก
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและโควิด-19 จึงยังไม่มีการขยายโครงสร้าง โดย ผลการส ารวจจากกลุ่มลูกค้าของ             
แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย 10 อันดับสายงานที่ตลาดงานต้องการ (อุปสงค์ความต้องการแรงงานของบริษัท
ในภาพรวมที่ต้องการรับสมัครพนักงานเข้าท างาน) มีดังนี้ อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด ร้อยละ 23.10 
อันดับ 2 สายงานบัญชีและการเงิน ร้อยละ 9.58 อันดับ 3 สายงานขนส่งและงานโลจิสติกส์ ร้อยละ 9.50 อันดับ 4 
สายงานวิศวกร ร้อยละ 8.52 อันดับ 5 สายงานไอที ร้อยละ 7.78 อันดับ 6 งานระยะสั้นต่างๆ  ร้อยละ 6.96              
อันดับ 7 สายงานธุรการ ร้อยละ 6.80  อันดับ 8 สายงานบริการลูกค้า ร้อยละ 5.32 อันดับ 9 สายงานการผลิต                
ร้อยละ 5.24 และอันดับ 10  สายงานบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ร้อยละ 3.28 
                              สายงานที่แรงงานต้องการ (อุปทานด้านแรงงาน หมายความว่า แรงงานที่มีความต้องการ
ท างานในสายงานต่างๆ) มีดังนี้ อันดับ 1 สายงานขายและการตลาด ร้อยละ 29.70 อันดับ 2 สายงานวิศวกร       
                       ร้อยละ… 
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ร้อยละ 15.23 อันดับ 3 สายงานบริการลูกค้า ร้อยละ 13.43 อันดับ 4 สายงานธุรการ ร้อยละ 7.40 อันดับ 5             
สายงานทรัพยากรบุคคล ร้อยละ 7.37 อันดับ 6 สายงานไอที ร้อยละ 5.9 อันดับ 7  สายงานบัญชีและการเงิน                       
ร้อยละ 5.66 อันดับ 8 สายงานขนส่งและงานโลจิสติกส์ ร้อยละ 5.51 อันดับ 9 งานระดับผู้บริหาร ร้อยละ 3.51 
และอันดับ 10 สายงานการผลิต ร้อยละ 2.28 
                     ดังนั้น จะเห็นได้ว่าตลาดงานและแรงงานยังมีความสอดคล้องในสัดส่วนความต้องการของตลาดกับ
แรงงาน อีกทั้ง ผลส ารวจยังชี้ให้เห็นว่าสายงานขนส่งและโลจิสติกส์มีอัตราการเติบโตสูงสุด เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาอยู่
ร้อยละ 4.83 ตามทิศทางธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ, ค้าขายออนไลน์ และธุรกิจเดลิเวอรี่ ทางด้านงานขายและการตลาดขึ้น
อันดับ 1 มา 5 ปีต่อเนื่องกันซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการเติบโตทางธุรกิจให้ความส า คัญกับบุคลากรที่เป็น
ตัวกลางในการน าเสนอสินค้าและบริการ โดยเฉพาะสินค้าความงามและสินค้าท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ส่วนการตลาด
เข้ามาวางกลยุทธ์ทั้งออนไลน์และออฟไลน์สู่การน าเสนอการสื่อสารเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือบริการโปรโมชั่นและ
กิจกรรมทางการตลาดเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
                      1.3 โครงสร้างหลักสูตร ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ               
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ระดับปริญญาตรี 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา  
 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 1) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ๒ ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
และ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ผู้ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก ใช้ระยะเวลาในการส าเร็จการศึกษา ๓ ปีการศึกษา และให้ศึกษาอย่างมากได้ไม่เกิน ๖ ป ี

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

           หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษา        15 หน่วยกิต 
         1) ภาษาไทย  3 หน่วยกิต 
         2) ภาษาต่างประเทศ    12 หน่วยกิต 
    1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
    1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                3 หน่วยกิต 
    1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  3 หน่วยกิต 
    1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี      
          นวัตกรรมและการจัดการ   

 3 หน่วยกิต 

    1.6 กลุ่มวิชาเลือกศึกษาทั่วไป  3 หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน 36 หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
         2.2.1 กลุ่มวิชาชีพบังคับ                   จ านวน 24 หน่วยกิต 
         2.2.2 กลุ่มวิชาชีพเลอืก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
  2.3 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวน 12  หน่วยกิต 
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           หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต 

 

โครงสร้างหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  

   1) แผน ก  แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
   2) แผน ข             ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

โครงสร้าง / หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 2 แผน ข 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 

     ก. กลุ่มวิชาบังคับ 
     ข. กลุ่มวิชาเลือก 

 
จ านวน 18 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
จ านวน 18 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
2. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 12 หน่วยกิต - 
3. หมวดค้นคว้าอิสระ - จ านวน 6 หน่วยกิต 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

 

โครงสร้างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต  

      1) แบบ 1.1  ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต   
     2) แบบ 2.1  ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต 
  

โครงสร้าง / หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 2.1 
1. หมวดวิชาเฉพาะ 

    ก. กลุ่มวิชาบังคับ 
ข. กลุ่มวิชาเลือก 

 
จ านวน ๗ หน่วยกิต 

- 

 
จ านวน 12 หน่วยกิต 
จ านวน ๖ หน่วยกิต 

2. หมวดวิทยานิพนธ์ จ านวน 48 หน่วยกิต จ านวน 3๗ หน่วยกิต 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๕๕ หน่วยกิต 

 

2 แผนการรับนักศึกษา                                                                                     
2.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวนรับ 80 คน 

รายละเอียดดังนี้ 
 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 80 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 2 - 80 80 80 80 
ชั้นปีที่ 3 - - 80 80 80 
ชั้นปีที่ 4 - - - 80 80 

รวมจ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
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ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 
จะส าเร็จการศึกษา 

- - - 80 80 

2.2 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวนรับ 30 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
  

 
ระดับชั้นปี 

 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 

แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข แผน ก 
แบบ ก 2 

แผน ข 

ปีที่ 1 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 
ปีที่ 2 - - 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 

รวมจ านวน
นักศึกษา 

5 ๒๕ 10 ๕0 10 ๕0 10 ๕0 10 ๕0 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 5 ๒๕ 
 

2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จ านวนรับ 10 คน 
รายละเอียดดังนี้ 
 

 
ระดับชั้นปี 

 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
256๕ 256๖ 256๗ 256๘ 256๙ 

แบบ  
1.1 

แบบ   
1.๒ 

แบบ   
1.1 

แบบ   
1.๒ 

แบบ  
 1.1 

แบบ   
1.๒ 

แบบ  
 1.1 

แบบ   
1.๒ 

แบบ   
1.1 

แบบ   
1.๒ 

ปีที่ 1 ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ปีที่ 2 - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ปีที่ ๓ - - - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

รวมจ านวน
นักศึกษา 

๕ ๕ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา - - ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
 

3 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ความคุ้มทุน และ/หรือ ความคุ้มค่าของหลักสูตร      
คณะบริหารศาสตร์ได้พิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ,หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สามารถสรุปผลการวิเคราะห์
รายละเอียดดังนี้ 

ผลการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ               
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย 

 

       มหาวิทยาลัย… 
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มหาวิทยาลัย ม.บูรพา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

 

ม.เกษตรศาสตร์  
(วิทยาเขต 
ศรีราชา) 

ม.สุรนารี ม.แม่ฟ้าหลวง 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา 

๑๘,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ ๑๘,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๓๒,๕๐๐ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ปี
การศึกษา 

๓๖,๐๐๐ ๔๒,๐๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ 

ตลอดหลักสูตร 144,000 168,000 144,000 160,000 260,000 
 

จากตารางจะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย พบว่า 
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง มี อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด  ภาคการศึกษาละ ๓๒,๕๐๐ บาท ส่วนเขตพ้ืนที่                                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาการจัดการโลจิสติกส์       
ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกัน มีอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ ๒๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น คณะบริหารศาสตร์ จึง
มีอัตราค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่าสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๑๗,๕๐๐ บาท ซึ่งน้อยกว่าสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ภูมิภาคเดียวกัน หลักสูตรดังกล่าวจึงมี
ความได้เปรียบในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรและเพ่ิมโอกาสในการเลือกเข้าศึกษาต่อของกลุ่ม
ผู้เรียนเรียนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่มากกว่ามหาวิทยาลัย อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเดียวกัน 
 

ผลการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
 

มหาวิทยาลัย ม.แม่ฟ้าหลวง วิทยาลัย
เซาธ์อีสท์
บางกอก 

มรภ.สวน
สุนันทา 

ม.ราม 
ค าแหง 

ม.ศรีปทุม 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา/ภาค
การศึกษา 

73, 500 ๔๕,๐๐๐ ๓๗,๕๐๐ ๔๔,๗๕๐ ๕๐,๐๐๐ 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา/ปีการศึกษา 

147,000 ๙๐,๐๐๐ ๗๕,๐๐๐ ๘๙,๕๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

ตลอดหลักสูตร 294,000 ๑๘๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๗๙,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 
 

จากตารางจะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย พบว่า 
มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง มี อัตราค่าธรรมเนียมสูงสุด  ภาคการศึกษาละ 73, ๕๐๐ บาท ส่วนเขตพ้ืนที่                        
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใด เปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน มีเพียงด้านวิศวกรรมศาสตร์ คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มีอัตราค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 3๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น                     
คณะบริหารศาสตร์ จึงมีอัตราค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่าสถาบันการศึกษาท่ีอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน โดยมีอัตรา 

 

       ค่าธรรมเนียม… 
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ค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 28,0๐๐ บาท ซึ่งน้อยกว่าสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ภูมิภาค
เดียวกัน หลักสูตรดังกล่าวจึงมีความได้เปรียบในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรและเพ่ิมโอกาสใน
การเลือกเข้าศึกษาต่อของกลุ่มผู้เรียนเรียนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่มากกว่ามหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทั้งในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเดียวกัน 
 

ผลการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ในประเทศไทย 
 

มหาวิทยาลัย ม.บูรพา ม.นเรศวร มรภ.สวน
สุนันทา 

ม.หอการค้า
ไทย 

ม.ศรีปทุม 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/
ภาคการศึกษา 

๑๐๘,๓๓๓ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๕,๐๐๐ 
(มี 3 ภาค
การศึกษา  

ภาคการศึกษา
ละ ๕๕,๐๐ 
บาท ยกเว้น 
ปี ๓ ภาค

การศึกษา ๓ 
เก็บ ๖๐,๐๐๐) 

๘๖,๓๕๘ ๑๐๕,๐๐๐ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/ปี
การศึกษา 

๒๑๖,๖๖๗ ๒๐๐,๐๐๐ ๑๖๕,๐๐๐ 
(ยกเว้นปีท่ี ๓ 
เก็บ ๑๗๐,๐๐

บาท) 

๑๗๒,๗๑๗ ๒๑๐,๐๐๐ 

ตลอดหลักสูตร ๖๕๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 518,150  ๖๓๐,๐๐๐ 
 

จากตารางจะเห็นว่า เมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในประเทศไทย พบว่า 
มหาวิทยาลัยบูรพา มี อัตราค่าธรรมเนียมสู งสุด  ภาคการศึกษา ละ 108,333 บาท ส่วนเขตพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงมีอัตราค่าธรรมเนียมที่น้อยกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ในประเทศไทย โดย
มีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตร ภาคการศึกษาละ ๑๗,๕๐๐ บาท และเปิดให้การศึกษาระดับปริญญาเอก
ในสาขาวิชาดังกล่าวเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเดียวกัน หลักสูตรดังกล่าวจึงมีความได้เปรียบในส่วนของอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาของหลักสูตรและเพ่ิมโอกาสในการเลือกเข้าศึกษาต่อของกลุ่มผู้เรียนเรียนที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่มากกว่า
มหาวิทยาลัย อ่ืน ๆ ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเดียวกัน 

  3.1 ประมาณการรายรับ รายจ่าย ด้านงบประมาณ: หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
             3.1.1) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รายละเอียด
ดังนี้   
 
 
 
                             ประมาณการ... 
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            ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(17,500 บาท x  
2 ภาค x 80 คน) 

2,800,000 5,600,000 8,400,000 11,200,000 11,200,000 39,200,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เช่น เงินเดือนอาจารย ์
 

418,440 435,178 452,585 470,688 489,516 2,266,406 

รวมรายรับ 3,218,440 6,035,178 8,852,585 11,670,688 11,689,516 41,466,406 
หัก ค่าธรรมเนียมให้
มหาวิทยาลยั 

1,050,400 2,100,800 3,151,200 4,201,600 4,201,600 14,705,600 

รวมรายรับสุทธิ 2,168,040 3,934,378 5,701,385 7,469,088 7,487,916 26,760,806 
              

           หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 35,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 39,200,000 
บาท และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 26,760,806 บาท 
 

      ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
หมวดเงิน 

 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
1. เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน  

1,594,440 1,646,458 1,682,796 1,737,632 1,794,286 8,455,612 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน อาจารย์
พิเศษ และบุคลากรอื่น ๆ ใน
หลักสตูร  

2,134,978 2,448,445 2,708,171 2,955,021 2,955,021 13,201,637 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสตูร)  

225,147 339,074 446,946 549,596 549,596 2,110,359 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

360,854 712,832 1,056,747 1,393,316 1,393,316 4,917,065 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
รวม  4,355,419 5,186,808 5,934,660 6,675,565 6,732,220 28,884,672 

หัก เงินอุดหนุนรัฐบาล 418,440 435,178 452,585 470,688 489,516 2,266,406 
รายจ่ายสุทธิ 3,936,979 4,751,631 5,482,076 6,204,877 6,242,704 26,618,266 
รายจ่ายต่อปี 984,245 1,187,908 1,370,519 1,551,219 1,560,676 6,654,567 

จ านวนนักศึกษา   80 80 80 80 80 - 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ 

ผลิตบัณฑิต  
12,303 14,849 17,131 19,390 19,508 เฉลี่ย 16,636 

          
   หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 16,636 บาทต่อปี   
 
 

                  ความคุ้มทุน... 
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           ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร  
        รายละเอียด 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
รายจ่ายสุทธิ   3,936,979 4,751,631 5,482,076 6,204,877 6,242,704 26,618,266 
รายได้จากค่าธรรมเนียม 
(ต่อคน)  

35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 - 

หัก ต้นทุนผันแปร  
(ค่าใช้จ่ายที่หักให้
มหาวิทยาลยั)  

13,130 13,130 13,130 13,130 13,130 - 

ก าไรส่วนเกิน 21,870 21,870 21,870 21,870 21,870 - 
จุดคุ้มทุน 4 ช้ันปี  180 217 251 284 285 ค่าเฉลี่ย 243 
จุดคุ้มทุนต่อช้ันปี (คน) 45 54 63 71 71 ค่าเฉลี่ย 61 
 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ได้รับรายรับจากค่าลงทะเบียน
อัตรา 35,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอดหลักสูตร 4 ปี คิดเป็นเงิน 140,000 บาทต่อคน และมีค่าใช้จ่ายในการผลิต
บัณฑิต ตลอดหลักสูตรเฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 16,636 บาทต่อคน แสดงว่า หลักสูตรนี้มีความคุ้มทุนเมื่อมีจ านวนนักศึกษา
เข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 61 คน ดังนั้น เพ่ือให้ครอบคลุมถึงจ านวนนักศึกษาที่อาจจะตกออกและหลักสูตร  
มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรจึงขอรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 80 คน  
ข้อสังเกต 

จากการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรของคณะบริหารศาสตร์ กองแผนงาน พิจารณาแล้ว
เห็นว่า หากหลักสูตรวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรโดยการน าค่าเฉลี่ยจุดคุ้มทุนต่อนักศึกษา 4 ชั้นปี 
ที่จ านวน 243 คน หารด้วย 4 ชั้นปี ท าให้ได้ค่าเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาต่อชั้นปี ที่จ านวน 61 คน หากน าจ านวน
นักศึกษาเฉลี่ยดังกล่าว มาวิเคราะห์เพ่ือประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร เท่ากับ 244 
คน x 35,000 บาท เท่ากับ 8,540,000 บาท เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับประมาณการรายจ่ายของหลักสูตรต่อปี 
6,654,567 บาท ซ่ึงผลการวิเคราะห์ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของหลักสูตรอาจไม่ครอบคลุมการบริหารหลักสูตร
ครบทุกมิติ หากน าประมาณการรายรับดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร จะเห็นว่า 
งบด าเนินการด้านบุคลากร ได้แก่ เงินเดือนอาจารย์ ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 
และบุคลากรอ่ืน ๆ ในหลักสูตร มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี ทั้งนี้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรายได้ของหลักสูตรเกิด
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้ที่เพ่ิมขึ้นของหลักสูตร มาจากจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น จ านวนนักศึกษาที่
หลักสูตรได้วิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าจากค่าเฉลี่ยจ านวนนักศึกษาต่อชั้นปีที่จ านวน 61 คน อาจจะไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดการเรียนการสอน และส่งผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาวได้ 

 จากข้อสังเกตข้างต้น หากวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร โดยอ้างอิงข้อมูลจากสถิติการ
รับนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) ที่มีค่าเฉลี่ยการรับเข้า ร้อยละ 
90.31 และอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี โดยอัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 11.61 อัตราตกออกปีที่ 2            
ร้อยละ 8.12 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 5.36 กองแผนงาน ขอเสนอผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

  แผนการรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อ้างอิงข้อมูลจาก
สถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) คณะบริหารศาสตร์           
(ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน) 

                 ระดับ... 
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ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 72 72 72 72 72 
ชั้นปีที่ 2 - 64 64 64 64 
ชั้นปีที่ 3 - - 59 59 59 
ชั้นปีที่ 4 - - - 56 56 

รวมจ านวนนักศึกษา 72 136 195 251 251 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 56 56 

 
 กองแผนงาน ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
กรณีที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรจากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหาร
ศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูลงบบุคลากร, 
งบด าเนินงาน และงบลงทุน  

ประมาณการรายรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ข้อมูลการ
วิเคราะห์จากกองแผนงาน) จากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 
2561 – 2563) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(17,500 บาท x  
2 ภาคเรียน) 

 2,520,000 4,760,000 6,825,000 8,785,000 8,785,000 31,675,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เช่น เงินเดือนอาจารย ์
 

418,440 435,178 452,585 470,688 489,516 2,266,406 

รวมรายรับ 2,938,440   5,195,178   7,277,585   9,255,688   9,274,516   33,941,407  
 

ประมาณการรายจ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (ข้อมูล
การวิเคราะห์จากกองแผนงาน) จากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง  3 ปี (ปีการศึกษา 
2561 – 2563)  

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ             

1.ค่าจ้าง       

1.1 เงินเดือน
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 5 คน 

 1,594,440   1,646,458   1,682,796   1,737,632   1,794,286   

1.2 เงินเดือน
อาจารยผ์ู้สอน 

 2,134,978   2,448,445   2,708,171   2,955,021   2,955,021   
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

อาจารย์พิเศษ 
และบุคลากรอื่นๆ
ในหลักสูตร 
2. ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยัคน
ละ 4,000 บาท 

 576,000   1,088,000   1,560,000   2,008,000   2,008,000   

3. จัดสรรเป็นทุน
ส ารองมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10  x 2 
ภาคเรยีน 

 194,400   367,200   526,500   677,700   677,700   

3. ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส่วนท่ี
เหลือจากจดัสรร
เป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั ร้อย
ละ 10  x 2 ภาค
เรียน 

 174,960   330,480   473,850   609,930   609,930   

5.ค่าบริหาร
จัดการหลักสตูร
คนละ 1,200 
บาทต่อปี
การศึกษา* 

 86,400   163,200   234,000   301,200   301,200   

6. ทุนการศึกษา 
เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

 360,854   712,832   1,056,747   1,393,316   1,393,316   

7. ค่าหนังสือ 
ต ารา และ
โครงการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาใน
หลักสตูร 

 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   

รวม (ก)  5,162,032   6,796,615   8,282,064   9,722,799   9,779,453  39,742,963 

ข. งบลงทุน       

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - -  

รวม (ข) - - - - -  

รวม (ก) + (ข)  5,162,032   6,796,615   8,282,064   9,722,799   9,779,453  39,742,963 

จ านวนนักศึกษา 72 136 195 251 251  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

 71,694.89   49,975.11   42,472.12   38,736.25   38,961.96   
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หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 35,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน  31,675,000 
บาท และมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 39,742,963 บาท 

  จากผลการวิเคราะห์กรณีที่ 1 เมื่อพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรของ
คณะบริหารศาสตร์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี  (ปีการศึกษา 
2561 – 2563) กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูลงบบุคลากร , งบด าเนินงาน และงบลงทุน พบว่า 
หลักสูตรจะมีประมาณการรายรับหลักสูตรจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อคน ปีการศึกษาละ 35,000 บาท หรือรายรับ
จากค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 31 ,675,000 บาท และมีประมาณการรายรับในภาพรวมตลอดหลักสูตร
เท่ากับ 33,941,407 บาท ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 39,742,963 
บาท และมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิตปีที่ 5 เท่ากับ 9 ,779,453 บาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 38,961.96 บาท/คน จากการวิเคราะห์โดยการน าประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิต ปีที่ 5             
มาหารด้วยค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา 35,000 บาท ดังนั้น การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะมี
จุดคุ้มทุนเม่ือมีจ านวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 70 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 279 คน  ดังนั้น 
เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษา
อย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 279 คน หรือปีละไม่ต่ ากว่า 70 คน/ปี
การศึกษา 
 

 กรณีที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรจากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะ
บริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของงบ
ด าเนินงาน และงบลงทุน โดยไม่น างบบุคลากรมาค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรร
งบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) 

ประมาณการรายจ่ายหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน               
(ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน) จากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี                 
(ปีการศึกษา 2561 – 2563) โดยไม่น างบบุคลากรมาค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ได้รับ
การจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

ก. งบด าเนินการ             

1.ค่าจ้าง       

1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
5 คน 

1,176,000  1,211,280  1,230,211  1,266,944  1,304,770   

1.2 เงินเดือนอาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 
และบุคลากรอื่นๆใน
หลักสตูร 

2,134,978  2,448,445  2,708,171  2,955,021  2,955,021   

2. ค่าบ ารุง
มหาวิทยาลยัคนละ 
4,000 บาท 

  576,000   1,088,000  1,560,000  2,008,000  2,008,000   

3. จัดสรรเป็นทุน
ส ารองมหาวิทยาลัย 

    194,400     367,200     526,500    677,700    677,700   
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

ร้อยละ 10  x 2 ภาค
เรียน 
4. ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส่วนท่ีเหลือ
จากจัดสรรเป็นทุน
ส ารองมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 10  x 2 ภาค
เรียน 

174,960 330,480 473,850 609,930 609,930  

5.ค่าบริหารจดัการ
หลักสตูรคนละ 
1,200 บาทต่อปี
การศึกษา* 

86,400 163,200 234,000 301,200 301,200  

6. ทุนการศึกษา เงิน
อุดหนุน/ส่งเสรมิ
นักศึกษา 

 360,854  712,832  1,056,747    1,393,316     1,393,316   

7. ค่าหนังสือ ต ารา 
และโครงการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษาใน
หลักสตูร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวม (ก) 4,743,592 6,361,437 7,829,479 9,252,111 9,289,937 37,476,556 

ข. งบลงทุน       

ค่าครุภณัฑ ์ - - - - -  

รวม (ข) - - - - -  

รวม (ก) + (ข) 4,743,592 6,361,437 7,829,479 9,252,111 9,289,937 37,476,556 

จ านวนนักศึกษา 72 136 195 251 251  

ค่าใช้จ่ายต่อหัว
นักศึกษา 

65,883.22 46,775.27 40,151.17 36,861.00 37,011.70  

 

            หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 35,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน  33,941,407 
บาท และมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 37,476,556 บาท 

 จากผลการวิเคราะห์กรณีที่ 2 เมื่อพิจารณาข้อมูลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรของ
คณะบริหารศาสตร์ โดยอ้างอิงจากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 
2561 – 2563) กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนข้อมูลงบด าเนินงาน และงบลงทุน โดยไม่น างบบุคลากรมา
ค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) พบว่า 
หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 37,476,556 บาท และมีประมาณ 
 
 

      การค่าใช้จ่าย... 
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การค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิตปีที่ 5 เท่ากับ 9,289,937 บาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 37,011.70 
บาท/คน จากการวิเคราะห์โดยการน าประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิต ปีที่ 5 มาหารด้วยค่าธรรมเนียม
แบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา 35,000 บาท ดังนั้น การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะมีจุดคุ้มทุนเม่ือมีจ านวนการรับ
นักศึกษา ปีการศึกษาละ 67 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 265 คน 

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตาม
แผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 265 คน หรือปีละ                        
ไม่ต่ ากว่า 67 คน/ปีการศึกษา 
        3.1.2) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
รายละเอียดดังนี้   
 

     ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(28,000 บาท x 2 ภาค  
x 30 คน) 

1,680,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 3,360,000 15,120,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
เช่น เงินเดือนอาจารย ์

195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 

รวมรายรับ 1,875,900 3,563,736 3,571,885 3,580,361 3,589,175 16,181,058 
หัก ค่าธรรมเนียมให้
มหาวิทยาลยั 

513,600 1,027,200 1,027,200 1,027,200 1,027,200 4,622,400 

รวมรายรับสุทธิ 1,362,300 2,536,536 2,544,685 2,553,161 2,561,975 11,558,658 
                      

หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 56,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 15,200,000 บาท 
และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 11,558,658 บาท 

 

      ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
หมวดเงิน 

 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
1. เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน  

548,700 567,120 586,171 605,875 626,255 2,934,121 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน  
อาจารย์พิเศษ และบุคลากร 
อื่น ๆ ในหลักสูตร  

493,156 585,025 578,754 573,513 573,513 2,803,961 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสตูร)  

176,930 219,653 216,737 214,299 214,299 1,041,918 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000 2,150,000 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ใน
หลักสตูร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

รวม  1,688,786 1,841,797 1,851,662 1,863,687 1,884,067 9,129,999 
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หมวดเงิน 
 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

หัก เงินอุดหนุนรัฐบาล 195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 
รายจ่ายสุทธิ 1,492,886 1,638,061 1,639,776 1,643,326 1,654,892 8,068,941 
รายจ่ายต่อปี 746,443 819,031 819,888 821,663 827,446 ๔,๐๓๔,๔๗๑ 

จ านวนนักศึกษา   30 30 30 30 30 - 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ 

ผลิตบัณฑิต  
24,881 27,301 27,330 27,389 27,582 เฉลี่ย 

26,896 
          

  หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 26,896 บาทต่อคน  

 ข้อสังเกต 
 เมื่อพิจารณาข้อมูลประมาณการรายจ่ายในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

และโซ่อุปทาน ของคณะบริหารศาสตร์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ดังนี้ 
1. จ านวนนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2565 – 2569 หลักสูตรระบุจ านวนนักศึกษา 30 คน  ในอัตราคงที่

ทุกปี หากพิจารณาหลักการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตรแล้ว ยอดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 จะถูกน าไปคิด
ค านวณรวมกับจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 เพ่ือรวมเป็นยอดสะสมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร 
ดังนั้น ข้อมูลจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 ควรจะเป็นจ านวนนักศึกษา 60 คน ส่วนข้อมูลจ านวนนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2567 เริ่มมีอัตราคงท่ี เนื่องจากสาเหตุการส าเร็จการศึกษา  

2. หลักสูตรควรตรวจสอบการประมาณการรายจ่ายในส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสูตร) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย  

- ค่าธรรมเนียมบ ารุงมหาวิทยาลัย คนละ 4,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรรเป็นเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10  
- ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย    

 จากข้อสังเกตดังกล่าว กองแผนงานจึงได้วิเคราะห์ข้อมูลประมาณการรายจ่ายในหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารศาสตร์ โดยอ้างอิงสถิติผลการรับนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ย้อนหลัง 3 ปี ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สามารถสรุปผลการ
วิเคราะห์ได้ดังนี้ 

แผนการรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน โดยอ้างอิง
ข้อมูลจากสถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) คณะบริหาร
ศาสตร์ (ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน) 

 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 12 12 12 12 12 
ชั้นปีที่ 2 - 11 11 11 11 

รวมจ านวนนักศึกษา 12 23 23 23 23 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - 11 11 11 

 

                   กองแผนงาน... 
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 กองแผนงาน ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
 กรณีที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรจากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของ          
คณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูล
งบบุคลากร, งบด าเนินงาน และงบลงทุน  

ประมาณการรายรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน จาก
สถิติรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ข้อมูลการวิเคราะห์จากกอง
แผนงาน) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2565 2566 2567 2568 2569 

ค่าบ ารุงการศึกษา 
(ภาคการศึกษาละ 
28,000 บาท x 2 

ภาคเรยีน) 

672,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 1,288,000 5,824,000 

เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสตูร  

(ข้าราชการ) 

195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,057 

รวมรายรับ 867,900  1,491,736  1,499,885  1,508,361  1,517,175  6,885,057 
 

 

  ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ       
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากสถิติรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี 
(ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน) 

        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

1.ค่าจ้าง       
1.1 เงินเดือนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 3 คน 

 548,700   567,120   586,171   605,875   626,255   

1.2 เงินเดือนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
พิเศษ และบุคลากรอื่นๆใน
หลักสูตร 

 493,156   585,025   578,754   573,513   573,513   

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยคนละ 
4,000 บาท x 2 ภาคเรียน 

 96,000   184,000   184,000   184,000   184,000   

3. จัดสรรเป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10  x 2 
ภาคเรียน 

 57,600   110,400   110,400   110,400   110,400   

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วนท่ี
เหลือจากจัดสรรเป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลัย ร้อยละ 10  x 2 
ภาคเรียน 

 51,840   99,360   99,360   99,360   99,360   

5. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

 430,000   430,000   430,000   430,000   430,000   
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        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

6. ค่าหนังสือ ต ารา และโครงการ
ส่งเสริมพัฒนานักศึกษาใน
หลักสูตร 

 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   

รวม (ก)  1,717,296   2,015,905   2,028,685   2,043,148   2,063,528  9,868,562  
จ านวนนักศึกษา  12 23 23 23 23  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 143,108.00   87,648.04   88,203.70   88,832.52   89,718.61   

   
จากผลการวิเคราะห์กรณีที่ 1 เมื่อพิจารณาจากสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญา

โท) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ของคณะบริหารศาสตร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ น ามา
วิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูลงบบุคลากร , งบด าเนินงาน และงบลงทุน พบว่า หลักสูตรจะมี
ประมาณการรายรับหลักสูตรจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายต่อคน ปีการศึกษาละ 56 ,000 บาท หรือรายรับจาก
ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 5,824,000 บาท และมีประมาณการรายรับในภาพรวมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 
6,885,057 บาท ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 9,868,562 บาท และมี
ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิตปีที่ 5 เท่ากับ 2,063,528 บาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 
89,718.61 บาท/คน จากการวิเคราะห์โดยการน าประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิต ปีที่ 5 มาหารด้วย
ค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา 56,000 บาท ดังนั้น การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะมีจุดคุ้มทุนเม่ือมี
จ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 19 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 37 คน               
เมื่อพิจารณาค่าความคุ้มทุนของหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 89 ,718.61 บาท/คน หรือเท่ากับ 44,859.30 
บาท/ปีการศึกษา หากเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 56 ,000 
บาท/ปีการศึกษา พบว่า มีส่วนต่างระหว่างรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา กับ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
เพียง 11,140.70 บาท/ปีการศึกษา  
 ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาการปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่า
เคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 37 คน หรือปีการศึกษาละ 19 คน ทั้งนี้ หาก
หลักสูตรด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 19 คน 
เมื่อน าจ านวนนักศึกษาดังกล่าวมาเทียบกับค่าเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดในแผนการรับนักศึกษา จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.33 ซึ่งสูงกว่าสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ย้อนหลัง 3 ปี
การศึกษา ของคณะบริหารศาสตร์ ทีมี่ค่าเฉลี่ยการรับเข้า ร้อยละ 36.19 
  

 กรณีที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรจากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะ
บริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูลงบ
บุคลากร, งบด าเนินงาน และงบลงทุน โดยไม่น างบบุคลากรมาค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) 
  ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ        
โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากสถิติรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) คณะบริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี 
(ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน) โดยไม่น างบบุคลากรมาค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะบริหาร
ศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) 
 

                    รายละเอียด... 
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        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

1.ค่าจ้าง       
1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน 

 352,800   363,384   374,286   385,514   397,080   

1.2 เงินเดือนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์พิเศษ และบุคลากร
อื่นๆในหลักสตูร 

 493,156   585,025   578,754   573,513   573,513   

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัคนละ 
4,000 บาท x 2 ภาคเรียน 

 96,000   184,000   184,000   184,000   184,000   

3. จัดสรรเป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10  x 2 
ภาคเรยีน 

 57,600   110,400   110,400   110,400   110,400   

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วน
ที่เหลือจากจดัสรรเป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10  x 2 
ภาคเรยีน 

 51,840   99,360   99,360   99,360   99,360   

5. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

 430,000   430,000   430,000   430,000   430,000   

6. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ในหลักสูตร 

 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   

รวม (ก)  1,521,396   1,812,169   1,816,800   1,822,787   1,834,353  8,807,505 
จ านวนนักศึกษา  12 23 23 23 23  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  126,783   78,789.96   78,991.30   79,251.61   79,754.48   
 

จากผลการวิเคราะห์กรณีที่ 2 เมื่อพิจารณาจากสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) 
ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ของคณะบริหารศาสตร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ น ามาวิเคราะห์
ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน กับ
ประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูลงบบุคลากร , งบด าเนินงาน และงบลงทุน โดยไม่น างบบุคลากรมา
ค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน)  พบว่า 
หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 8,807,505 บาท และมีประมาณ
การค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิตปีที่ 5 เท่ากับ   1,834,353 บาท หรือคิดเป็นคา่ใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 79,754.48 
บาท/คน จากการวิเคราะห์โดยการน าประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิต ปีที่ 5 มาหารด้วยค่าธรรมเนียม
แบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา 56,000 บาท ดังนั้น การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะมีจุดคุ้มทุนเม่ือมีจ านวน
นักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 17 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 33 คน 

เมื่อพิจารณาค่าความคุ้มทุนของหลักสูตรที่มีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 79 ,754.48 บาท/คน หรือเท่ากับ 
39,877.74 บาท/ปีการศึกษา หากเปรียบเทียบกับรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่ายที่คณะได้รับ 
56,000 บาท/ปีการศึกษา พบว่า มีส่วนต่างระหว่างรายรับจากอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา กับ ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต 16,122.26 บาท/ปีการศึกษา  

 

    ดังนั้น… 
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 ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาการปรับอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน และด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่า
เคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 35 คน หรือปีละไม่ต่ ากว่า 17 คน/ปีการศึกษา 
ทั้งนี้ หากหลักสูตรด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา
ละ 17 คน เม่ือน าจ านวนนักศึกษาดังกล่าวมาเทียบกับค่าเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดในแผนการรับนักศึกษา 
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 56.66 ซึ่งสูงกว่าสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับในระดับบัณฑิตศึกษา              
(ปริญญาโท) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ของคณะบริหารศาสตร์ ทีมี่ค่าเฉลี่ยการรับเข้า ร้อยละ 36.19 
 

 3.1.3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รายละเอียดดังนี้   
 

      ประมาณการรายรับ (หน่วย: บาท) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(40,000 บาท x 2 ภาค x 10 คน) 

800,000 1,600,000 2,400,000 2,400,000 2,400,000 9,600,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เช่น 
เงินเดือนอาจารย ์

195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 

รวมรายรับ 995,900 1,803,736 2,611,885 2,620,361 2,629,175 10,661,058 
หัก ค่าธรรมเนียมใหม้หาวิทยาลยั 216,800 433,600 650,400 650,400 650,400 2,601,600 
รวมรายรับสุทธิ 779,100 1,370,136 1,961,485 1,969,961 1,978,775 8,059,458 

        

             หลักสูตรนี้ มีรายรับจากค่าลงทะเบียนอัตรา 80,000 บาทต่อคนต่อปี ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 9,600,000 
บาท และมีรายรับสุทธิหลังหักค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย ตลอด 5 ปี เป็นเงิน 8,059,458 บาท 
 

     ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย: บาท) 
หมวดเงิน 

 
ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)  
1. เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน  

548,700 567,120 586,171 605,875 626,255 2,934,121 

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์พิเศษ และบุคลากร 
อื่น ๆ ในหลักสูตร  

425,879 456,502 485,497 482,877 482,877 2,333,631 

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
(ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสตูร)  

145,643 159,884 173,368 172,150 172,150 823,195 

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

390,000 390,000 390,000 390,000 390,000 1,950,000 

5. ค่าหนังสือ ต ารา ใน
หลักสตูร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

รวม  1,550,222 1,613,506 1,675,036 1,690,901 1,711,281 8,240,946 
หัก เงินอุดหนุนรัฐบาล 195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,058 

รายจ่ายสุทธิ 1,354,322 1,409,770 1,463,151 1,470,540 1,482,106 7,179,889 
รายจ่ายต่อปี 451,441 469,923 487,717 490,180 494,035 ๒,๓๙๓,๒๙๖ 
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หมวดเงิน 
 

ปีงบประมาณที่ด าเนินการ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

จ านวนนักศึกษา   10 10 10 10 10 - 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการ 

ผลิตบัณฑิต  
45,144 46,992 48,772 49,018 49,404 เฉลี่ย 47,866 

    

   หลักสูตรนี้ มีค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เฉลี่ย 5 ปี เป็นเงิน 47,866 บาทต่อปี   
 ข้อสังเกต 

เมื่อพิจารณาข้อมูลประมาณการรายจ่ายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และ            
โซ่อุปทาน ของคณะบริหารศาสตร์ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ดังนี้ 

1. จ านวนนักศึกษาระหว่างปีการศึกษา 2565 – 2569 หลักสูตรระบุจ านวนนักศึกษา 10 คน  ในอัตรา
คงท่ีทุกปี หากพิจารณาหลักการรับเข้านักศึกษาในหลักสูตรแล้ว ยอดการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 จะถูกน าไป
คิดค านวณรวมกับจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 เพ่ือรวมเป็นยอดสะสมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสูตร 
ดังนั้น ข้อมูลจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2566 ควรจะเป็นจ านวนนักศึกษา 20 คน ส่วนข้อมูลจ านวนนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2567 เริ่มมีอัตราคงท่ี เนื่องจากสาเหตุการส าเร็จการศึกษา  

2. หลักสูตรควรตรวจสอบการประมาณการรายจ่ายในส่วนค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุกกิจกรรมใน
หลักสูตร) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ซึ่งประกอบด้วย  

- ค่าธรรมเนียมบ ารุงมหาวิทยาลัย คนละ 4,000 บาท 
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรรเป็นเงินทุนส ารองของมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10  
- ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคในส่วนที่เหลือจากการจัดสรรเป็นค่าบ ารุง    

เนื่องจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เป็นหลักสูตรใหม่ที่จัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาเอก ของคณะบริหารศาสตร์ จึงยังไม่มีผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 
3 ปีการศึกษา ของคณะบริหารศาสตร์ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบหาค่าแนวโน้ม หากพิจารณาจากสถิติผลการรับนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่มีผลการรับเข้าเทียบกับค่าเป้าหมาย
ตามแผน คิดเป็นร้อยละ 25.86 กองแผนงานขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนหรือความคุ้มค่าของหลักสูตร 
รายละเอียดดังนี้ 

แผนการรับปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน อ้างอิงข้อมูลจากสถิติผล
การรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษาของมหาวิทยาลัย (ข้อมูลการ
วิเคราะห์จากกองแผนงาน) 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปีที่ 1 3 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 2 - 3 3 3 3 
ชั้นปีที่ 3 - - 3 3 3 

รวมจ านวนนักศึกษา 3 6 9 9 9 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - 3 3 3 

 

                 กองแผนงาน... 
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 กองแผนงาน ขอน าเสนอผลการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตร ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้  
กรณีที่ 1 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรจากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะบริหาร
ศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูลงบบุคลากร, 
งบด าเนินงาน และงบลงทุน   

ประมาณการรายรับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จากสถิติ
ผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563) 
ของมหาวิทยาลัย (ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน) 
รายละเอียดรายรับ 

 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(40,000 บาท x  
2 ภาคเรียน) 

240,000 480,000 720,000 720,000 720,000 2,880,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เช่น เงินเดือนอาจารย ์
 

195,900 203,736 211,885 220,361 229,175 1,061,057 

รวมรายรับ  435,900   683,736   931,885   940,361   949,175  3,941,057 
 

ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จาก
สถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 
2563) ของมหาวิทยาลัย (ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน) 
 

        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

1.ค่าจ้าง       
1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน 

195,900 203,736 211,885 220,361 229,175  

1.2 เงินเดือนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์ผูส้อน 
อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ
ในหลักสูตร 

493,156 585,025 578,754 573,513 573,513  

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยัคนละ 
4,000 บาท x 2 ภาคเรียน 

24,000 48,000 72,000 72,000 72,000  

3. จัดสรรเป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10  x 2 
ภาคเรยีน 

21,600 43,200 64,800 64,800 64,800  

4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาส่วน
ที่เหลือจากจดัสรรเป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10  x 2 
ภาคเรยีน 

19,440 38,880 58,320 58,320 58,320  

5. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/
ส่งเสริมนักศึกษา 

430,000 430,000 430,000 430,000 430,000  

6. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา
ในหลักสูตร 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000  
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        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

รวม (ก) 1,224,096 1,388,841 1,455,759 1,458,994 1,467,808 6,995,498 
จ านวนนักศึกษา  3 6 9 9 9  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 408,032.00 231,473.50 161,751.00 162,110.44 163,089.78  

 

จากผลการวิเคราะห์กรณีที่ 1 สถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ย้อนหลัง 3 ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563) ของมหาวิทยาลัย กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูล        
งบบุคลากร, งบด าเนินงาน และงบลงทุน พบว่า หลักสูตรจะมีประมาณการรายรับหลักสูตรจากค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย
ต่อคน ปีการศึกษาละ 80,000 บาท หรือรายรับจากค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร เท่ากับ 2 ,880,000 บาท และมี
ประมาณการรายรับในภาพรวมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 3,941,057 บาท ส่วนประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิต
บัณฑิต ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 6,995,498 บาท และมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิตปีที่ 5 เท่ากับ 
1,467,808 บาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 163,089.78 บาท/คน จากการวิเคราะห์โดยการน า
ประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิต ปีท่ี 5  มาหารด้วยค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา 80,000 
บาท ดังนั้น การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะมีจุดคุ้มทุนเม่ือมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปี การศึกษาละ       
10 คน หรือจ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 18 คน 

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตาม
แผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 18 คน หรือปีการศึกษา
ละ 10 คน ทั้งนี้ หากหลักสูตรด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษา    
ปีการศึกษาละ 10 คน เม่ือน าจ านวนนักศึกษาดังกล่าวมาเทียบกับค่าเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดในแผนการรับ
นักศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสูงกว่าสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ที่มีผลการรับเข้าเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 25.86  

 กรณีที่ 2 เป็นการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและหรือคุ้มค่าของหลักสูตรจากข้อมูลสถิติการรับนักศึกษาของคณะ
บริหารศาสตร์ ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2561 – 2563) กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูลงบ
บุคลากร, งบด าเนินงาน และงบลงทุน โดยไม่น างบบุคลากรมาค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) 

ประมาณการรายจ่ายในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จาก
สถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 
2563) ของมหาวิทยาลัย (ข้อมูลการวิเคราะห์จากกองแผนงาน) โดยไม่น างบบุคลากรมาค านวณ (เนื่องจาก
บุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) 

 

        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

1.ค่าจ้าง       
1.1 เงินเดือนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
คน 

- - - - -  

1.2 เงินเดือนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และ
บุคลากรอื่นๆในหลักสูตร 

 493,156   585,025   578,754   573,513   573,513   
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        รายละเอียด 
 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

2. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลยั
คนละ 4,000 บาท x 2 
ภาคเรยีน 

 24,000   48,000   72,000   72,000   72,000   

3. จัดสรรเป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10  
x 2 ภาคเรียน 

 21,600   43,200   64,800   64,800   64,800   

4. ค่าธรรมเนียม
การศึกษาส่วนท่ีเหลือจาก
จัดสรรเป็นทุนส ารอง
มหาวิทยาลยั ร้อยละ 10  
x 2 ภาคเรียน 

 19,440   38,880   58,320   58,320   58,320   

5. ทุนการศึกษา เงิน
อุดหนุน/ส่งเสรมินักศึกษา 

 430,000   430,000   430,000   430,000   430,000   

6. ค่าหนังสือ ต ารา และ
โครงการส่งเสริมพัฒนา
นักศึกษาในหลักสูตร 

 40,000   40,000   40,000   40,000   40,000   

รวม (ก)  1,028,196   1,185,105   1,243,874   1,238,633   1,238,633  5,934,441 
จ านวนนักศึกษา  3 6 9 9 9  
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 342,732.00  197,517.50  138,208.22  137,625.89  137,625.89   

 

จากผลการวิเคราะห์กรณีท่ี 2 สถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก) ย้อนหลัง 3 ปี
การศึกษา (ปีการศึกษา 2561 – 2563) ของมหาวิทยาลัย กับประมาณการรายจ่ายหลักสูตรในส่วนของข้อมูลงบ
บุคลากร, งบด าเนินงาน และงบลงทุน โดยไม่น างบบุคลากรมาค านวณ (เนื่องจากบุคลากรสังกัดคณะบริหารศาสตร์
ได้รับการจัดสรรงบบุคลากรจากงบประมาณแผ่นดิน) พบว่า หลักสูตรจะมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมในการผลิตบัณฑิต 
ตลอดหลักสูตรเท่ากับ 5,934,441 บาท และมีประมาณการค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิตปีที่ 5 เท่ากับ 1,238,633 
บาท หรือคิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 137,625.89 บาท/คน จากการวิเคราะห์โดยการน าประมาณการ
ค่าใช้จ่ายรวมการผลิตบัณฑิต ปีที่ 5 มาหารด้วยค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายต่อปีการศึกษา 80,000 บาท ดังนั้น 
การเปิดหลักสูตรดังกล่าวนี้ จะมีจุดคุ้มทุนเม่ือมีจ านวนนักศึกษาเข้าศึกษา อย่างน้อยปีการศึกษาละ 8 คน หรือ
จ านวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 15 คน 

ดังนั้น เพื่อลดผลกระทบต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว หลักสูตรควรพิจารณาด าเนินการตาม
แผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการรับนักศึกษาทั้งหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 15 คน หรือปีละไม่ต่ า
กว่า 8 คน/ปีการศึกษา ทั้งนี้ หากหลักสูตรด าเนินการตามแผนการรับนักศึกษาอย่าเคร่งครัดเพื่อให้ได้จ านวนการ
รับนักศึกษา ปีการศึกษาละ 8 คน เม่ือน าจ านวนนักศึกษาดังกล่าวมาเทียบกับค่าเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนดใน
แผนการรับนักศึกษา จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งสูงกว่าสถิติผลการรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัย ย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา ที่มีผลการรับเข้าเทียบกับค่าเป้าหมายตามแผน ร้อยละ 25.86  

            3.2 อัตราก าลังของอาจารย์ในหลักสูตร  
 เมื่อน าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) มาวิเคราะห์อัตราก าลังของอาจารย์ในการจัดการ
เรียนการสอน จากข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (FTES) ของคณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2563  มีค่าเท่ากับ 
2,218   

เมื่อพิจารณา… 
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 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 80 คน/ปี เมื่อพิจารณาจากสถิติ
ข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า จ านวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อย
ละ 92.17 ของแผนการรับนักศึกษา (ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 96.97, ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 82.56 และปี
การศึกษา 2561 ร้อยละ 96.99) และร้อยละการตกออกเฉลี่ย 3 ปี ที่ 27.76 (ปีการศึกษา 2561 - 2563) โดยมี
อัตราตกออกปีที่ 1 ร้อยละ 4.55 อัตราตกออกปีที่ 2 ร้อยละ 5.31 และอัตราตกออกชั้นปีที่ 3 ร้อยละ 18.98 จะมี
จ านวนนักศึกษาเตม็เวลา เท่ากับ 166.5  
       เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ตามที่คณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 30 คน/ปี เมื่อพิจารณาจากสถิติ
ข้อมูลการรับเข้าศึกษาของคณะ ย้อนหลัง 3 ปี กับหลักสูตรเทียบเคียง พบว่า จ านวนการรับเข้าศึกษา จะมีค่าเฉลี่ยที่ร้อย
ละ 36.19 ของแผนการรับนักศึกษา และอัตราการตกออกของนักศึกษาเฉลี่ย 3 ปี ค่าเฉลี่ยที่ร้อยละ 8.33 โดยอัตราตก
ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 10, ปีการศึกษา 2563 ร้อยละ 15 และปีการศึกษา 2564 ร้อยละ 0) จะมีจ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 28.5  
 เมื่อพิจารณาตามข้อมูลที่หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทาน ตามท่ีคณะเสนอ หากจ านวนการรับเข้าศึกษาเป็นไปตามแผนการรับ จ านวน 10 คน/ปี จะมีจ านวนนักศึกษาเต็ม
เวลา เท่ากับ 9.75 
 เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES  ในภาพรวมระดับคณะแล้ว จะมีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา เท่ากับ 
2,422.75 

-  จ านวนอาจารย์ประจ า วิเคราะห์โดยคิดจากสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา         อัตรา 1  :  25 คน  
 สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา         =    2,422.22/25 
      =    96.91 
 จ านวนอาจารย์ที่พึงมี   =    97 คน 

หมายเหตุ เมื่อพิจารณาข้อมูล FTES ในภาพรวมระดับ พบว่า คณะบริหารศาสตร์ FTES  มีจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(FTES)  เท่ากับ 96.91 จ านวนอาจารย์ที่คณะพึงมี จึงเท่ากับ 97 คน ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะมีอัตราก าลังอาจารย์ภายใน
คณะ ทั้งหมด จ านวน 61 คน (ลาศึกษาต่อ จ านวน 4 คน และเกษียณอายุราชการ จ านวน 1 คน) เพ่ือลดผลกระทบ
ต่อการบริหารหลักสูตรในระยะยาว คณะควรมีแผนหรือมาตรการในการบริหารอาจารย์ภายในคณะ บริหารจัดการ
หลักสูตร ให้มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อไป 

 4 อาจารย์ ภาระงานสอนของอาจารย์ 
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ 

       1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
          - นางสาวสุภัตราภรณ์ สายสมบูรณ์ 
          - นางกฤตยา อุทโธ 
          - นางปาณมน จันทบุตร 
          - นางฐิตวิรดา ศรีสุวรรณดี 
          - นายฐิตินนท์ ศรีสุวรรณดี 
 
 

      2. หลักสูตร… 
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       2. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

          - นางสาวอรุณรัตน์  เศวตธรรม 
          - ผู้ช่วยศาสตราจารยถ์นัดกิจ  ศรีโชค 
          - ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ิตติมา  ศิลปษา 

  4.2 การบริหารอาจารย์ 
                  1. มีระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
                  2. มีระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ        
มีความรู้  
                  3. มีระบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ 
สาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
                  4. มีอัตราก าลังอาจารย์เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าในหลักสูตร อัตราคงอยู่ของอาจารย์สูงและ
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบการขออนุมัติแผนการเปิดหลักสูตร
ใหม่ จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน, หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ในช่วงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2567)          
คณะบริหารศาสตร์ 
    
   ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
  - มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ก าหนดรูปแบบ
และแนวทางการด าเนินงานให้แก่คณะ/วิทยาลัยที่มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติบรรจุแผนเพ่ือขอเปิดหลักสูตรใหม่ 
เพ่ือให้หลักสูตรใหม่มีโครงสร้างรายวิชาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ                 
อีกท้ังมีรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัยได้อย่างครบถ้วน 

 

   มติที่ประชุม   มอบคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๔.๑.๒.๖  ระบบประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 ระดับหลักสูตร คณะ 
             ส านัก และมหาวิทยาลัย และแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพฯ 

             รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอที่ประชุม 
เพ่ือพิจารณา  อ้างอิงพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 62 ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา นั้น 

ปีการศึกษา 2564  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  
1) ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที ่สป.อว.ก าหนด (IQA) 
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานทีส่ภาวิชาชีพก าหนด  
 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network  

Quality Assurance)  
หมายเหตุ… 
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หมายเหตุ - เนื่องจากระบบ AUN-QA เป็นระบบคุณภาพใหม่ ที่มหาวิทยาลัยฯ เริ่ม
ด าเนินการในปีการศึกษา 2564 ซึ่งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงาน ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยฯ ขอด าเนินการในรูปแบบโครงการน าร่องฯ AUN-QA จ านวน 3 หลักสูตร  
 

ด้วย สป.อว. ก าหนดกรอบแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานตามมาตรฐานเทียบเคียง
กับมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ “ทุกระบบต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน และ
เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ” ตามข้อ 4 ของคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หน้า 41 (เอกสารแนบ 1) 

2) ระดับมหาวิทยาลัยและคณะวิชา  
 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx)  

3) ระดับส านัก  
 การประกันคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) 

 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน แต่ละระดับ ดังนี้ 
 

1) ระดับหลักสูตร  
ปีการศึกษา 2564 มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 74 หลักสูตร โดยการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหลักสูตร แบ่งเป็น 3 ระบบ ดังนี้ 
(1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ที่ สป.อว.ก าหนด (IQA)  

 - ด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ (6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้) การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557                   
โดย สป.อว. มีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามเกณฑ์ IQA จ านวน 68 หลักสูตร  

(2) การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่สภาวิชาชีพก าหนด - ประกอบด้วย 3 
หลักสูตร ได้แก่  

2.1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ โดยเกณฑ์สภาเภสัชกรรม ซ่ึงรับรองหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 ถึง 29 กันยายน 2566  

2.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ โดยเกณฑ์สภาการพยาบาล ซ่ึงรับรอง
หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-2565  

2.3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยเกณฑ์ WFME 
สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซ่ึงรับรองหลักสูตรตั้งแต่ 11 มิถุนายน 2562-26 พฤษภาคม 2567 

(3) การประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality 
Assurance)  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA หรือ เครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) จัดตั้งขึ้นเพ่ือสร้างกลไกการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยสมาชิกให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน สามารถแข่งขันด้าน
วิชาการในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังที่จะให้เกิดกับตัวผู้เรียน เพ่ือการแปลงผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังไปสู่โปรแกรมการศึกษาและวิธีที่จะท าให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ผ่านกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผล  

                ดังนั้น… 
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ดังนั้น ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายในการผลักดันหลักสูตรที่มีความพร้อมสู่การ
ประกันคุณภาพระดับสูงขึ้น โดยด าเนินการควบคู่กัน 2 ระบบคุณภาพ คือ การประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์ 
สป.อว. และการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 แล้ว  

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ก าหนดให้มีโครงการ (น าร่อง) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ตามเกณฑ์ AUN-QA โดยเปิดโอกาสให้หลักสูตรที่มีความพร้อมและความสนใจเข้าร่วมโครงการ และคัดเลือกหลักสูตร
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายด าเนินการเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 3 หลักสูตร ตามกระบวนการ ดังนี้ 

3.1  เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ  
หลักสูตรต้องมีผลการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป 2 ปีการศึกษา (2562 - 2563) 

ซึ่งมีหลักสูตรที่อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว จ านวน 50 หลักสูตร ทั้งนี้ ใช้หลักการก าหนดเงื่อนไขดังกล่าวตามหลักการพิจารณา
หลักสูตรที่เสนอขอยื่นขึ้นทะเบียน TQR ของ สป.อว. ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้ความเห็นชอบ  

3.2  หลักสูตรที่เสนอเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ 
มหาวิทยาลัยฯ โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ได้ประชาสัมพันธ์ให้คณะ/หลักสูตร เสนอ

หลักสูตรที่มีความพร้อมตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ แจ้งความประสงค์ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 
ทั้งนี้ มีคณะ/หลักสูตรที่สนใจเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ จ านวน 4 คณะ 10 หลักสูตร ดังนั้น ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ จึงเสนอ (ร่าง) แนวทางการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ ต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 แนวทางท่ี 1 เรียงล าดับตามกลุ่มหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติ 
 แนวทางท่ี 2 เรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยผลประเมิน 2 ปีการศึกษา  
 แนวทางท่ี 3 เรียงล าดับตามกลุ่มสาขาวิชา และผลการประเมินเฉลี่ย 2 ปีการศึกษา 

3.3 ผลการพิจารณาคัดเลือกหลักสูตรน าร่อง AUN-QA 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 17/2564 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 

เห็นชอบแนวทางการพิจารณาเลือกหลักสูตรเข้าร่วมโครงการน าร่อง AUN-QA ตามกลุ่มสาขาวิชา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้หลักสูตรที่ได้รับการเข้าร่วมโครงการน าร่องฯ สามารถเป็นผู้น าในการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรอ่ืนๆ ในกลุ่ม
สาขาวิชา โดยมีผลการพิจารณา ดังนี้ 

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
   วิศวกรรมโยธา  
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

     การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
 

หมายเหตุ - หากหลักสูตรอ่ืนมีความประสงค์ในการเข้าร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ 
AUN-QA (เพ่ิมเติม) จากหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว คณะอาจสนับสนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินการจาก
งบประมาณของคณะ 

 

3.4 การสนับสนุนหลักสูตรโครงการน าร่องฯ ของมหาวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนงบประมาณทั้งหมดแก่หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการน าร่องฯ (3 หลักสูตร) 

โดยประมาณการค่าใช้จ่าย ปีการศึกษา 2564 ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานเกณฑ์ AUN-QA 
(206,400บาท) และค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ์ AUN-QA (150,000บาท) รวมทั้งสิ้น 356,400 บาท 

 

    3.5 แนวทาง... 
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3.5 แนวทางการด าเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ระยะ 4 
ปีการศึกษา (2564 - 2567) 

- ปีที่ 1 (ปีการศึกษา 2564) เน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ Overview เกณฑ์ AUN-QA และ
พบทีมท่ีปรึกษาของหลักสูตรน าร่องฯ 

- ปีที่ 2 (ปีการศึกษา 2565) เน้นการความเข้าใจเจาะลึกประเด็นการเขียนรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม AUN-QA Criteria โดยทีมท่ีปรึกษาของหลักสูตรน าร่องฯ 

- ปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2566) เน้นการยื่นขอรับรองจาก AUN-QA (ASEAN)  
- ปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2567) เน้นการยื่นขอรับรองจาก AUN-QA (ASEAN)  

  

2) ระดับคณะ และสถาบัน  
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน โดยได้น ากรอบการด าเนินงานตาม

เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 -2566 ของส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาใช้ในการด าเนินงานเพ่ือต้องการพัฒนาในระดับคณะ และสถาบัน ก้าวสู่
ความเป็นเลิศ  มหาวิทยาลัยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์ของการน าเกณฑ์ดังกล่าว
มาใช้ มหาวิทยาลัยมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและยอมรับในระดับสากล   

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ส่งคณะวิชาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เข้าร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ : EdPEx 200 ที่จัดขึ้น
ของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ปัจจุบันมีจ านวน 8 รุ่น ซึ่งมหาวิทยาลัย 
มีคณะหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับ 200 คะแนน จ านวน 3 คณะ ประกอบด้วย 

1. คณะเภสัชศาสตร์  ผ่าน EdPEx 200 รุ่นที่ 6  
2. คณะเกษตรศาสตร์  ผ่าน EdPEx 200 รุ่นที่ 7  
3. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  ผ่าน EdPEx 200 รุ่นที่ 8  

 

3) ระดับส านัก  
ส าหรับระดับส านัก ประกอบ ด้วย ส านักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ และส านักทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ ด าเนินการตามเกณฑ์ TQA รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมุ่งหวังต้องการให้ส านักในฐานะ
หน่วยงานสนับสนุน พัฒนาและปรับปรุงผลลัพธ์และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะการสนับสนุน             
พันธกิจของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับระดับสากล   
 

4) กรอบแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2564   
 

กิจกรรม ระยะเวลา 
๑. ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2564 มิถุนายน  2564 – พฤษภาคม 2565 
๒. ติดตามข้อมูลพื้นฐาน ( 6 9 12 เดือน) 

- ระดับหลักสูตร  
- ระดับคณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย  

 
ตุลาคม 2564 /กุมภาพันธ์-เมษายน 2565 

ตุลาคม   มกราคม  พฤษภาคม  2565 
๓. กิจกรรมสร้างความเข้าใจและอบรมเชิงปฏิบตัิการ  

ตลอดปีการศึกษา 2564  
ระดับหลกัสูตร  
- โครงการแนวทางการบริหารหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานการ

อุดมศึกษาฯ 
- โครงการน าร่อง AUN-QA และทีมที่ปรึกษา จ านวน 2 คร้ังต่อปี 
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กิจกรรม ระยะเวลา 
- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร 

ระดับคณะ ส านัก มหาวิทยาลยั  
- โครงการพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา จ านวน 2 คร้ังต่อป ี
- โครงการประชุมเชงิปฏบิัติการ เร่ืองเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx 
๔. การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

- ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรับการประเมินระดับ
หลักสูตร 

- รายงานผลประเมินฯ ระดบัหลกัสูตร ในระบบ CHE QA 
๕. การประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ส านัก  

- ระดับคณะ – ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ 
EdPEx ตามปฏิทนิที่ก าหนด (อย่างน้อย 1 เดือนก่อนรับการ
ประเมิน) 

- ระดับส านัก - ประเมินตาม TQA หากหน่วยงานมีความประสงค์จะ
ประเมินในรูปแบบอ่ืนให้ด าเนนิการแจ้งมหาวิทยาลัย 

- ก าหนดให้ทุกคณะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามแนวทาง 
EdPEx/TQA  และรายงานข้อมลูพื้นฐาน Common Data Set 
บนระบบ CHE QA Online   

 
พฤษภาคม - มิถุนายน  2565 
ภายใน 30 กันยายน 2565 

1-31 ตุลาคม  2565 
 
 
 
 

พฤศจิกายน 2565 

๖. การประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง ตามแนวทาง EdPEx  และรายงานข้อมูลพืน้ฐาน 
Common Data Set บนระบบ CHE QA  

พฤศจิกายน 2565 

๗. ส านักงานประกันคุณภาพฯ ส่งรายงานการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน (Feedback Report) ไปยังคณะ/ส านัก 

ภายหลังการตรวจประเมนิ 
 1 เดือน   

๘. คณะ/หลักสูตร จัดท าแผนพฒันาปรับปรุงหลักสูตร  
๙. การจัดท าแผนพัฒนาองค์กร ระดับคณะ ส านัก ภายในพฤศจิกายน  2565 
๑๐. ภายหลังเสร็จสิ้นการประเมินระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยฯทบทวน

แผนพัฒนาคุณภาพและจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ เสนอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา  

ภายในเดือนมกราคม  2566 

๑๑. การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. (อยู่ระหว่างการพิจารณา)   ปี 2566   
 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้  
  ๑. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2564 

     ๒. หลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการน าร่อง ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตาม 
เกณฑ์ (ASEAN University Network Quality Assurance ; AUN-QA) เพ่ือน าเสนอต่อ สป.อว. และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่ 

   ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 
    ๒) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
  ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ  
                      ๓. แผนงาน... 



135 
 

 

  ๓. แผนงาน งบประมาณ และแนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564 
    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
๔.๒  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งบุคคล/คณะบุคคล/ขออนุมัติปริญญา 

      ๔.๒.๑  การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  อธิการบดี น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามประกาศ            
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประกอบด้วย  

 ๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล   ประธานกรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการ 
     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ ์   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๔. ศาสตราจารย์นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์ กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 ๕. นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ   กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๖. หัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  เลขานุการ 
๗. นางสาวเรวดี  สายแวว 

นักตรวจสอบภายในช านาญการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชุดดังกล่าว จะครบก าหนดวาระการด ารง
ต าแหน่ง ๒ ปี ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นไปตามข้อ ๑ ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง วาระการ
ด ารงต าแหน่งและวาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ ๕ กันยายน 
๒๕๖๒ ดังนี้ 

ข้อ ๑ วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่ง 
๑.๑ ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสองปี และอาจ

ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งต่อไปได้อีกโดยไม่จ ากัดวาระ 
เมื่อประธานกรรมการและกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังไม่มีการแต่งตั้งประธานกรรมการและ

กรรมการขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการและกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง
ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ 

กรณีมีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุ อ่ืนนอกจากครบวาระการด ารงต าแหน่ง                                       
ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้อยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งนั้น เว้นแต่ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของกรรมการนั้นเหลืออยู่
ไม่ถึงเก้าสิบวัน สภามหาวิทยาลัยจะไม่แต่งตั้งกรรมการเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ว่างก็ได้ 

 
 

      ๑.๒ กรรมการ... 
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๑.๒ กรรมการตรวจสอบพ้นจากต าแหน่งเมื่อ 
(๑) ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 
(๒) ตาย 
(๓) ลาออก 
(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของกรรมการตรวจสอบ 
(๗) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
(๘) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดอันได้กระท าโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ 

เนื่องจากกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้ก าหนดหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และลักษณะของคณะกรรมการตรวจสอบ ไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการ 
        กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นกรรมการในคณะกรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการ 
        ให้คณะกรรมการก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบ ควรก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ควรเกินคราวละสี่ปี 
ในการพิจารณาต่ออายุการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ให้คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมเป็นราย
คราว ทั้งนี้ ควรพิจารณาจ ากัดจ านวนวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการตรวจสอบให้เหมาะสมตามหลักสากล 
   ข้อ ๑๑ คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์เพียงพอที่จะท าหน้าที่ในฐานะ
กรรมการตรวจสอบด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ต้องประกอบด้วย 

(๑) กรรมการตรวจสอบซึ่งมีความรู้ความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยคณะกรรมการควรพิจารณาและก าหนดความรู้ความสามารถที่จ าเป็นของคณะกรรมการตรวจสอบ             
(List of Competencies) เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิผล 
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบองค์รวมควรมีความรู้ที่เพียงพอเกี่ยวกับ 

 - ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 
 - การเงินและการบัญชี 
 - การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 
 - การตรวจสอบภายใน 
 - กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ  

(๒) กรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์                     
ด้านการเงินการบัญชี หรือด้านการตรวจสอบภายใน 

 
 

      (๓) กรรมการ… 
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 (๓) กรรมการตรวจสอบต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ โดยคณะกรรมการอาจพิจารณา
ความเหมาะสมของจ านวนคณะกรรมการตรวจสอบที่กรรมการตรวจสอบสามารถด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
ตรวจสอบของหน่วยงานอื่นได้ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ที่ปรึกษา ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้างหรือค่าตอบแทน

ประจ า และไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
โดยให้รวมถึงผู้ที่โอนย้าย ลาออก เกษียณอายุ หรือพ้นสภาพจากหน่วยงานของรัฐที่เคยสังกัดภายใน

ระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๒) ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับหน่วยงานของรัฐนั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าขณะด ารงต าแหน่ง

หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
(๓) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของคณะกรรมการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หัวหน้า

หน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย ใคร่ขอเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 ราย ประกอบด้วย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 2 ราย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 ราย ดังเอกสารประวัติบุคคลที่แนบท้าย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในองค์รวมที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ า
มหาวิทยาลัย และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้ 

 

ล าดับ ชื่อสกุล องค์ประกอบของ
คณะกรรมการ 

องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์ 

1 นางสาวจันทิมา ธนาสว่างกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก ฎ ห ม า ย  ร ะ เ บี ย บ  ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของ
รั ฐ /  ลั กษณะการด า เนิ น งานของ
หน่วยงานของรัฐ 

2 รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ/ การบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายใน 

3 ศาสตราจารย์นนทวัชร์  
นวตระกูลพิสุทธิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ลักษณะการด าเนินงานของหน่วยงาน
ของรัฐ/ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ 

4 นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การตรวจสอบภายใน/ การเงินและการ
บัญชี 

5 นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก การเงินและการบัญชี/การตรวจสอบ
ภายใน 

 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  มหาวิทยาลัย 

 

         อุบลราชธานี… 
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อุบลราชธานี จึงใคร่ขอเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อแทนคณะกรรมการฯ ที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง  
   
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีแทนคณะกรรมการที่จะครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แทนคณะกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 

๑. นางสาวจันทิมา  ธนาสว่างกุล   ประธานกรรมการ 
      กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๒. รองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ   กรรมการ 
           กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

๓. ศาสตราจารย์นนทวัชร์  นวตระกูลพิสุทธิ์  กรรมการ 
     ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๔. นางสุกัญญา  สุวัฒนวงศ์    กรรมการ 
           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

๕. นางรุ่งนภา เจริญคุณวิวัฏ    กรรมการ 
           ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 

     ๔.๒.๒  การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
    รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                         
ตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ออกตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓                
พ.ศ. 2563 ก าหนดให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ” เรียกชื่อย่อว่า 
“ก.พ.ว.” โดยคัดสรรจากบัญชีรายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิท่ี ก.พ.อ. ก าหนด ประกอบด้วย  

(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์  

(๒) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากรและไม่เคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน 

การแต่งตั้งกรรมการใน (๒) ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ ามหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อ 
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งพร้อมทั้งความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามที่เห็นสมควร 

 ให้อธิการบดีแต่งตั้งรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีคนหนึ่งเป็นเลขานุการ และอาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยเลขานุการจ านวนไม่เกินสองคน 

ให้คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งสามปี แต่อาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้” 
 
 
 

  สภามหาวิทยาลัย... 
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  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามค าสั่งที่ 8/2562 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 และค าสั่งที่ 10/๒๕63 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 
๒๕๖๓  ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี และจะครบวาระในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โดยคณะกรรมการดังกล่าว 
ประกอบด้วย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต เภสัชศาสตร์ ประธาน

กรรมการ 
กรรมการสภา

มหาวิทยาลัยประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ 
ธรณินทร์ 

เภสัชวิทยา กรรมการ ก ลุ่ ม วิ ท ย า ศ า ส ต ร์
สุขภาพ 

3 ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สมยศ  
จารุวิจิตรรัตนา 

ตจวิทยา กรรมการ 

4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ วิศวกรรมโยธา กรรมการ กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 5 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต วิทยาศาสตร์ทางทะเล กรรมการ 

6 ศาสตราจารย์เกียรติคุณบุษบา  ยงสมิทธ์ จุลชีววิทยา กรรมการ 
7 ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค ประวัติศาสตร์ กรรมการ กลุ่มมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 8 ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การจัดการ 

กรรมการ 

9 ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา รัฐประศาสนศาสตร์ กรรมการ 
 

ในการนี้ กองการเจ้าหน้าที่จึงได้ด าเนินการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับฯ ข้างต้น โดยน าเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เพ่ือพิจารณารายชื่อ  
ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ 5 (๒) ตามที่แต่ละคณะเสนอ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้พิจารณา
ก าหนดจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๙ ท่าน กลุ่มสาขาวิชาละ ๓ ท่าน และกองการเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการ
ทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลแล้ว ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับการทาบทามเป็นดังนี้    

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา หมายเหตุ 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์ เภสัชวิทยา  
๒ ศาสตราจารย์วิภาดา  คุณาวิกติกุล พยาบาลศาสตร์ กรรมการท่านใหม่ 
๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์ เภสัชศาสตร์ กรรมการท่านใหม่ 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ วิศวกรรมโยธา  
๒ ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต วิทยาศาสตร์ทางทะเล  
๓ ศาสตราจารย์สันติ  แม้นศิริ ฟิสิกส์  
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

๑ ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ  
๒ ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค ประวัติศาสตร์  
๓ ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา รัฐประศาสนศาสตร์  
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

๑. ประธานกรรมการ  ซึ่งมาจากกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาประเภทผู้ทรงคุณวุฒิที่ด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

คือ……………………………………………………………………………………………………………. 
 ๒. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   ซึ่งเป็นบุคคลที่มิใช่บุคลากร และไม่เคยเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย  
ซึ่งครอบคลุมคณะหรือสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย จ านวนไม่น้อยกว่าหกคน ประกอบด้วย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล สาขาวิชา 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

๑ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ ธรณินทร์ เภสัชวิทยา 
๒ ศาสตราจารย์วิภาดา  คุณาวิกติกุล พยาบาลศาสตร์ 
๓ ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล ประคองพันธ์ เภสัชศาสตร์ 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4 ศาสตราจารย์เกียรติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ วิศวกรรมโยธา 
5 ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
๖ ศาสตราจารย์สันติ  แม้นศิริ ฟิสิกส์ 
 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

7 ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
๘ ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค ประวัติศาสตร์ 
9 ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา รัฐประศาสนศาสตร์ 

 

 มติที่ประชุม  อนุ มัติ ให้แต่ งตั้ งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
 

1. ศาสตราจารย์ณรงค์  สาริสุต     ประธานกรรมการ 
    กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์บุญเจือ  ธรณินทร์  กรรมการ 
    สาขาวิชาเภสัชวิทยา   
3. ศาสตราจารย์วิภาดา  คุณาวิกติกุล     กรรมการ 

                             สาขาวิชาเภสัชศาสตร์    
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณสมพล  ประคองพันธ์  กรรมการ 
    สาขาวิชาเภสัชศาสตร์   
5. ศาสตราจารย์กิตติคุณดิเรก  ลาวัณย์ศิริ  กรรมการ 
    สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   
6. ศาสตราจารย์กิตติคุณเปีย่มศักดิ์  เมนะเศวต  กรรมการ 
    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
7. ศาสตราจารย์สันติ  แม้นศิริ     กรรมการ 

                             สาขาวิชาฟิสิกส์   
 
                                                                                          8. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ...   
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8. ศาสตราจารย์กิตติคุณปิยนาถ  บุนนาค  กรรมการ 
    สาขาวิชาประวัติศาสตร์   
9. ศาสตราจารย์ศิริลักษณ์  โรจนกิจอ านวย กรรมการ 
    สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   
10. ศาสตราจารย์จรัส  สุวรรณมาลา กรรมการ 
      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   

           

  ๔.๒.๓  การแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ 
           รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ด า เนินการบริหารจัดการภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัย                                                                                                                                                         
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารงานใน สถาบัน  ส านัก ศูนย์ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ก าหนดให้มี
คณะกรรมการ 1 ชุด ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 3 ท่าน โดยก าหนดให้มีวาระคราวละ 2 ปี ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 17 /2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้
สิ้นสุดลงในวันที่ 24 กรกฎาคม  2564  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการทันตามก าหนดระยะเวลาและมีความต่อเนื่องการด าเนินงาน จึงขอเสนอที่
ประชุมพิจารณารายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ   

ส านักวิทยบริการได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 
2564 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการครั้งที่ 5/64 (วาระพิเศษ) ในวันที่ 25 สิงหาคม 2564  
และน าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 17 /2564 ในวันที่ 7 กันยายน 2564 เรียบร้อยแล้ว 
 

     จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าส านัก
วิทยบริการ ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

  มติที่ประชุม  เห็นชอบ ให้แต่งตั้งเป็นกรรมการประจ าส านักวิทยบริการ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังมีรายนามต่อไปนี้  
   ๑. รองศาสตราจารย์วนิดา  แก่นอากาศ 
   ๒. รองศาสตราจารย์อนุรุทธิ์  สติมั่น 
   ๓. รองศาสตราจารย์เภสัชกรหญิงรัตติมา  จีนาพงษา 
 

        ๔.๒.๔  การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
              อธิการบดี  น า เสนอที่ประชุมเ พ่ือพิจารณา  ด้วยวาระการด ารงต าแหน่ ง

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ตามค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 21/๒๕62             
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะสิ้นสุดวาระในวันที่ 30 กันยายน ๒๕64 เพื่อให้
เป็นไปตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. ๒๕58  ดังนี้   

 ข้อ 6 คุณสมบัติของผู้ด ารงต าแหน่งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
  (๑) เป็นผู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  
  (๒) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและเป็นที่ยอมรับของสังคม หรือมีสถานภาพทางสังคมในอันที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อ

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

              (๓) เป็นผู้... 
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  (๓) เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของมหาวิทยาลัย หรือเป็นผู้มีอุปการคุณต่อมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๗ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๖  โดยให้มีจ านวน
และองค์ประกอบ ดังนี้ 

(๑) ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกัน
จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน 

(๒) ผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน แต่ไม่เกิน ๕ คน 

(๓) นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
 ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ งเป็นประธานกรรมการ  และแต่งตั้งรองอธิการบดี          

คนหนึ่งโดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ 
 ข้อ 10 วิธีการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้คณะกรรมการประจ าคณะ                         

สภาอาจารย์ และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เสนอชื่อบุคคลที่มี คุณสมบัติตามข้อ 6 และมีองค์ประกอบ 
ตามข้อ 7 ต่ออธิการบดี   

 ให้อธิการบดีรวบรวมรายชื่อตามวรรคหนึ่ง  เสนอที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง 
จากนั้นให้น ารายชื่อที่ผ่านการกลั่นกรองเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป   

 จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ 14 
กันยายน 2562 ระเบียบวาระที่ 4.1  พิจารณากลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ทดแทนชุดปัจจุบันที่สิ้นสุดวาระ ในการนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ตอบรับการทาบทามเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีรายนามดังต่อไปนี้ 

 

๑. ผู้ทีมี่ภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวนไม่
น้อยกว่า ๑๐ คน รายละเอียดดังนี้ 
    

ล าดับ ชื่อ – สกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
1.1 นายยุทธสิทธิ์ ภาคทอง  1. ผู้จัดการโรงงาน บริษัท ธนภักดี จ ากัด  

2. กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
1.2 นายสิทธิคุณ เทียมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการบริษัทอุบลรวมใจพัฒนาเมือง จ ากัด 
1.3 นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ 1.กรรมการผู้จัดการบริษัทศรีสะเกษกิจเจริญไทย จ ากัด 

2.ประธานผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว  จังหวัดศรีสะเกษ 
1.4 นายมีชัย แต้สุจริยา เจ้าของกิจการร้านค าปุน 
1.5 นายมรกต พิธรัตน์ อดีตรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
1.6 นายสมชาติ พงคพนาไกร กรรมการผู้จัดการบริษัทเจริญชัยแทรกเตอร์ จ ากัด (คูโบต้าเจริญชัย) 
1.7 นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 

ประธานกรรมการบริษัทมงคลคาร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
1.8 นางสาวศริิลักษณ์ เซียวสกุล กรรมการผู้จัดการ หจก.เอ็มทูมอร์เตอร์สปอต 
1.9 นายประกอบ ไชยสงคราม กรรมการผู้จัดการห้างสรรพสินค้ายงสงวนชอปปิ้งมอลล์ 

1.10 นายสุระ ตริยางกูรศรี รองกรรมการผู้จัดการ บจก.ก้าวหน้าเพาเวอร์ซัพพลาย 
๑.๑๑ นายมงคล  ตันสุวรรณ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ๒ 

                               ๒. ผู้ทีมิ่ได้... 
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๒. ผู้ที่มิได้มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีหรือจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จ านวนไม่น้อยกว่า ๒ คน  แต่ไม่เกิน ๕ คน  รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
๒.๑ นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์ 1.ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริม 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. ประธานคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โดยต าแหน่ง) 
๔. เจ้าของกิจการแมกไม้วิลล่า จังหวัดระยอง   

2.๒ นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ และกรรมการบริหาร, บมจ. 
อุบล ไบโอ เอทานอล 

 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานการสนับสนุนกิจการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
เกิดประโยชน์สูงสุด จึงใคร่ขอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งประธานและกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และแต่งตั้ง
รองอธิการบดีคนหนึ่งโดยค าแนะน าของอธิการบดีเป็นเลขานุการ ตามข้อ 7 วรรค 2แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

  จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
  ๑. (ร่าง) ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ ........../๒๕๖4 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         ๒. การแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

  มติที่ประชุม อนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ดังมีรายนามต่อไปนี้ 
   

1. นายประวิทย์  อนันตวราศิลป์    ประธานกรรมการ 
2. นายเดชพนต์  เลิศสุวรรณโรจน์        กรรมการ 
3. นายยุทธสิทธิ์  ภาคทอง     กรรมการ 
4. นายสิทธิคุณ  เทียมประเสริฐ    กรรมการ 
5. นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท์    กรรมการ 
6. นายมีชัย  แต้สุจริยา     กรรมการ 
7. นายมรกต  พิธรัตน์     กรรมการ 
8. นายสมชาติ  พงคพนาไกร    กรรมการ 
9. นายมงคล  จุลทัศน์     กรรมการ 
๑๐. นางสาวศิริลักษณ์  เซียวสกุล    กรรมการ 
๑๑. นายประกอบ  ไชยสงคราม    กรรมการ 
๑๒. นายสุระ  ตริยางกูรศรี     กรรมการ 
๑๓. นายมงคล  ตันสุวรรณ     กรรมการ 
๑๔.  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  กรรมการ 
๑๕.  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร    เลขานุการ 

 

               ๔.๒.๕  การแต่งตั้ง... 
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     ๔.๒.๕  การแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
     กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา                

ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง
ให้ นายโกเมท ทองภิญโญชัย ต าแหน่งอัยการพิเศษฝ่าย (ส านักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและ                
การค้าระหว่างประเทศ ๔) ส านักงานคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่และอัตราค่าตอบแทน ดังนี้ 

๑) ให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของสภามหาวิทยาลัย และอธิการบดี 
เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้ รวมทั้ง ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา (ร่าง) ระเบียบ 
ข้อบังคับ และประกาศ  ที่เสนอสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
 ๒) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนากฎหมายของมหาวิทยาลัย 
(เช่น การจัดท าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง)  

๓) ให้ค าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีเกี่ยวกับคดีความต่างๆ  ของสภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัย  ในกรณีเป็นเรื่องที่มีทุนทรัพย์สูงเกินกว่าสิบล้านบาท หรือกรณีอ่ืนใดที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดี
เห็นว่าเป็นความจ าเป็นต้องให้ค าปรึกษาเป็นกรณีเฉพาะ 

๔) งานด้านกฎหมายอ่ืนๆ ที่สภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีมอบหมาย 
๕) ระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ ๑ ปี  
๖) อัตราค่าตอบแทน  เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 
๗) ตารางการปฏิบัติงาน  โดยสังเขป  

 (๑) มาปฏิบัติงาน ณ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เดือนละ ๒ – ๔ วัน 
   (๒) มาให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่อที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเรื่องที่         
สภามหาวิทยาลัยขอค าปรึกษา  
   (๓) มาร่วมประชุมให้ค าปรึกษาด้านกฎหมาย ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้องขอ 
   (๔) ให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ แก่นายกสภามหาวิทยาลัยและ
อธิการบดี ปฏิบัติงานในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย เช่น ตรวจร่างกฎหมาย (ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ) ตรวจร่างสัญญา                 
ตรวจส านวนต่างๆ จัดท าเอกสารการให้ความเห็นและข้อสังเกตทางกฎหมาย ฯลฯ ในระหว่างที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานที่
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามหลักนิติธรรม สามารถก ากับดูแลการบริหารมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องท่ีมีความเสี่ยงหรือมีผลกระทบสูง เช่น การท านิติกรรม
สัญญาและการบริหารสัญญาที่มีทุนทรัพย์สูง การบริหารการเงินและพัสดุ การเตรียมและการจัดท าค าสั่งทางปกครอง 
และการด าเนินการเกี่ยวกับคดีความต่างๆ เป็นต้น 

ดังนั้น นายกสภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรให้แต่งตั้ง นายโกเมท -                       
ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๓  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  โดยมีภาระงานระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ และอัตราค่าตอบแทน เช่นเดียวกับ
ปีที่ผ่านมา 

 
   จึงเสนอ... 
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จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งให้ นายโ กเมท  ทองภิญโญชัย              
เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔                     
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

มติที่ประชุม  อนุมัติ ให้แต่งตั้งนายโกเมท  ทองภิญโญชัย  เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อไปอีก ๑ ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 ๔.๒.๖  ขออนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา  
           ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๒ คน 

              ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี แล้วยื่นค าร้องแจ้งความประสงค์ขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ใน
หมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  และอาศัย
อ านาจตามข้อบังคับแห่งเดียวกันนี้หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๑  คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่จึงได้พิจารณา
เห็นชอบค าร้องของนักศึกษาและรับรองการส าเร็จการศึกษาแก่ผู้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 
๒ คน โดยจ าแนกตามสังกัดของผู้ขอส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

๑. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จ านวน  ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
๑.๑ สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๒ คน 

 

 ในการนี้   งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  จึงใคร่ขอน าเสนอ                        
ข้อเท็จจริง/หลักเกณฑ์และหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และล าดับขั้นตอนในการขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ส าหรับ นายอภิรักษ์ ศรีแก่นทราย รหัสประจ าตัว ๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑ และนายฤทธิไกร คิดดีจริง รหัสประจ าตัว 
๕๘๑๓๐๓๖๑๑  เพ่ือขออนุมัติอนุปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ๑. กรณีนายอภิรักษ์  ศรีแก่นทราย  รหัสประจ าตัว ๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑  ดังนี้ 
 ก  ข้อเท็จจริง/หลักเกณฑ์และหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 (๑) นักศึกษาได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕  ในภาคเรียน ๒/๒๕๖๓  โดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ  ๒.๐๕  แต่ไม่ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐  คือได้รับเท่ากับ ๑.๗๗  ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาที่
หลักสูตรก าหนดไว้ในหน้า ๙๕ ข้อ ๓  ดังนี้  

๑. ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรจ านวนหน่วยกิต รวม
ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 

๒. ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า ๒.๐๐ 
๓. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำ ๒.๐๐ ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
๔. ไม่อยู่ระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
๕. ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

 (๒)  นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาในวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔  
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
 

                ข้อ ๕๔… 
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ข้อ ๕๔ ในกรณีที่นักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และผ่านการวัด
และประเมินผลตามความในหมวดที่ ๖ และมีการประเมินผลได้อักษรล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือ 
S รวมทั้งมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ ๑.๗๕ – ๑.๙๙ นักศึกษารายนั้นอาจขออนุมัติปริญญา
ได ้

 ข  ล าดับขั้นตอนในการขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
 (๑) นายอภิรักษ์  ศรีแก่นทราย รหัสประจ าตัว ๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑ ศึกษาวิชาต่างๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต โดยได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๕  แต่ไม่ผ่านเกณฑ์
การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามก าหนดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาชีพเฉพาะกลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า 
๒.๐๐ คือ ได้รับเท่ากับ  ๑.๗๗   
 (๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่   ๒/๒๕๖๓  ซึ่งนับเป็นสิ้นสุดของชั้นปีการศึกษาที่  ๘ นายอภิรักษ์                   
ศรีแก่นทราย รหัสประจ าตัว ๕๖๑๓๔๐๔๘๒๑ นักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด   
 (๓) งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา รับค าร้องตามข้อ(๒) จากนักศึกษาและ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาได้ศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรเท่ากับ ๒.๐๕  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔        
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  จึงน าเสนอรายชื่อต่อคณะเพ่ือ
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จศึกษาระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิศวกรรมศาสตร์มีมติ
รับรองการส าเร็จการศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔  โดยให้ส าเร็จการศึกษาใน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคเรียนที่ศึกษาครบตามหลักสูตรก าหนดคือ 
ภาคเรียนที่  ๒/๒๕๖๓  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อบังคับแห่งเดียวกันนี้หมวดที่ ๑๓  ข้อ ๕๒ ก าหนด   
 

 ๒. กรณีนายฤทธิไกร  คิดดีจริง  รหัสประจ าตัว๕๘๑๓๐๓๖๑๑  ดังนี้ 
 ก  ข้อเท็จจริง/หลักเกณฑ์และหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
 (๑) นายฤทธิไกร คิดดีจริง  รหัสประจ าตัว ๕๘๑๓๐๓๖๑๑ ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรวิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ ในภาคเรียน ๒/๒๕๖๓  แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๕ เนื่องจากได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ ากว่า 
๒.๐๐  คือได้รับเท่ากับ ๑.๙๖  และได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับต่ ากว่า ๒.๐๐  
คือได้รับเท่ากับ ๑.๖๓  ตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา  ที่หลักสูตรก าหนดไว้ในหน้า ๙๕ ข้อ ๓  ดังนี้  

๑. ต้องศึกษาและสอบผ่านรายวิชาต่างๆ ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต 

๒. ต้องได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative G.P.A.) ตลอดหลักสูตรไม่ต ่ำกว่ำ ๒.๐๐ 
๓. ต้องได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ำกว่ำ ๒.๐๐ ในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ 
๔. ไม่อยู่ระหว่างรับโทษทางวินัยที่ระบุให้งดการเสนอชื่อ เพ่ือรับปริญญาหรืออนุปริญญา 
๕. ไม่เป็นผู้ค้างช าระหนี้สินกับทางมหาวิทยาลัย 

 

 (๒)  นักศึกษายื่นค าร้องขอส าเร็จ การศึกษาระดับอนุปริญญาในวันที่  ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔     
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย
การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑  ดังนี้ 
              ข้อที่ ๕๔… 
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ข้อที่ ๕๔ ในกรณีท่ีนักศึกษารายใด มีผลการศึกษารายวิชาครบตามโครงสร้างหลักสูตร และผ่านการวัด
และประเมินผลตามความในหมวดที่ ๖ และมีการประเมินผลได้อักษรล าดับขั้นตั้งแต่ D ขึ้นไป หรือ 
S รวมทั้งมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมอยู่ตั้งแต่ ๑.๗๕ – ๑.๙๙ นักศึกษารายนั้นอาจขออนุมัติปริญญา
ได ้

 

 ข  ล าดับขั้นตอนในการขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา 
 (๑) นายฤทธิไกร คิดดีจริง รหัสประจ าตัว  ๕๘๑๓๐๓๖๑๑  ได้ศึกษาวิชาต่าง ๆ ครบตามที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร คือ ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ หน่วยกิต  โดยได้รับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรต่ ากว่า ๒.๐๐  คือได้รับเท่ากับ 
๑.๙๖  และได้รับแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยในหมวดวิชาชีพเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพบังคับ ต่ ากว่า ๒.๐๐  คือได้รับเท่ากับ 
๑.๖๓  จึงไม่ผ่านเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ตามก าหนดของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕   
 (๒) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่  ๒/๒๕๖๓  ซึ่งนับเป็นสิ้นสุดของชั้นปีการศึกษาที่ ๖ นายฤทธิไกร คิดดีจริง  
รหัสประจ าตัว ๕๘๑๓๐๓๖๑๑  นักศึกษาได้ยื่นค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี                                
พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีที่นักศึกษาสังกัด   
 (๓) งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา  รับค าร้องตามข้อ (๒) จากนักศึกษาและ
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่า นักศึกษาได้ศึกษาครบตามที่หลักสูตรก าหนดโดยได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรเท่ากับ ๑.๙๖  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อที่ ๕๔ 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงน าเสนอรายชื่อต่อคณะเพ่ือ
ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จศึกษาระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิศวกรรมศาสตร์มีมติ
รับรองการส าเร็จการศึกษา  ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยให้ส าเร็จการศึกษาใน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔  ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการสอบปลายภาคของภาคเรียนที่ศึกษาครบตามหลักสูตรก าหนดคือ  
ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อบังคับแห่งเดียวกันนี้หมวดที่ ๑๓ ข้อ ๕๒ ก าหนด   

 

จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  อนุมัติอนุปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  จ านวน ๒ คน 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

  ๔.๒.๗  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน ๑,๖๘๗ คน 
                         ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล  กองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๓ ข้อ ๖๑ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๓ หรือหมวดที่ ๑๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษา
เรียบร้อยแล้ว   ในการนี้   จึ ง ใคร่ขอเสนอเ พ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ ส า เร็ จการศึ กษาระดับปริญญาตรี                               
จ านวน ๑,๖๘๗ คน จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 
 

๑. ส าเร็จ… 
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๑. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน  ๑  คน  ดังนี้ 
๑.๑ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน 

๒. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน  ๒  คน  ดังนี้ 
๒.๑ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๑ คน 
๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑ คน 
๓. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน  ๑,๖๗๔  คน  ดังนี ้
๓.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓๓๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา คณิตศาสตร์ จ านวน ๓๑ คน 
(๒) สาขาวิชา เคมี จ านวน ๔๕ คน 
(๓) สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน ๔๙ คน 
(๔) สาขาวิชา ชีววิทยา จ านวน ๓๘ คน 
(๕) สาขาวิชา เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ จ านวน ๒๒ คน 
(๖) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๒๘ คน 
(๗) สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน ๑๓ คน 
(๘) สาขาวิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม จ านวน ๑๑ คน 
(๙) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒๓ คน 

(๑๐) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง จ านวน ๑ คน 
(๑๑) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จ านวน ๑๘ คน 
(๑๒) สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จ านวน ๓ คน 
(๑๓) สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน ๕๗ คน 
๓.๒ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน ๑๐๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน ๑๘ คน 
(๒) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน ๓๑ คน 
(๓) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน ๓๓ คน 
(๔) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑๒ คน 
(๕) สาขาวิชา ประมง จ านวน ๘ คน 

๓.๓ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๔๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน ๓๖ คน 
(๒) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑๐๕ คน 
(๓) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๗๙ คน 
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(๔) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๘๙ คน 
(๕) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๒๖ คน 
(๖) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน ๑๐๖ คน 

๓.๔ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน ๓๖๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน ๖๗ คน 
(๒) สาขาวิชา พัฒนาสังคม จ านวน ๒๙ คน 
(๓) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน ๓๕ คน 
(๔) สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน ๑๔ คน 
(๕) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จ านวน ๓๘ คน 
(๖) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน ๕๖ คน 
(๗) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน ๕๙ คน 
(๘) สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรม

เวียดนาม 
จ านวน ๑ คน 

(๙) สาขาวิชา ภาษาเวียดนามและการสื่อสาร จ านวน ๑๒ คน 
(๑๐) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน ๔๖ คน 
(๑๑) สาขาวิชา ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา จ านวน ๖ คน 
๓.๕ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน ๕ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ จ านวน ๕ คน 
๓.๖ คณะบริหารศาสตร์ จ านวน ๑๓๔ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา –   (บัญชีบัณฑิต) จ านวน ๑๑ คน 
(๒) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน ๔ คน 
(๓) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน ๗๐ คน 
(๔) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน ๒๑ คน 
(๕) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน ๖ คน 
(๖) สาขาวิชา การตลาด จ านวน ๑๐ คน 
(๗) สาขาวิชา การบัญชี จ านวน ๓ คน 
(๘) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน ๙ คน 

๓.๗ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑๔๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๓๘ คน 
(๒) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน ๒ คน 
(๓) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน ๔๑ คน 
(๔) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน ๖๒ คน 
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๓.๘ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๔๐ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๓ คน 
(๒) สาขาวิชา การออกแบบ วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ คน 
(๓) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน ๑ คน 
(๔) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๔ คน 
(๕) สาขาวิชา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน ๒๗ คน 

๒.๙ คณะนิติศาสตร์ จ านวน ๕๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน ๕๒ คน 

๓.๑๐ คณะรัฐศาสตร์ จ านวน ๕๓ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา การปกครอง จ านวน ๓๔ คน 
(๒) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จ านวน ๑๐ คน 
(๓) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน ๘ คน 
(๔) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน ๑ คน 

๓.๑๑ คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน ๒ คน 

๔. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน  ๑๐  คน  ดังนี้ 
๔.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน ๙ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(๑) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๔ คน 
(๒) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน ๕ คน 

๔.๒ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน ๑ คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(๑) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน ๑ คน 

 
 

จึงเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ              
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน ๑ คน  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ จ านวน ๒ คน  ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ จ านวน ๑,๖๗๔ คน และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๑๐ คน  รวมทั้งหมดจ านวน ๑,๖๘๗ คน   
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

๔.๒.๘  ขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
 ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

     (ขออนุมัติครั้งที่ ๘/๒๕๖๔) 
       ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  น าเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา  ด้วยงานทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ และท่ีบัญญัติไว้ในหมวดที่ ๑๔ ข้อ ๕๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 

 การศึกษา… 
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การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒  โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ
ประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ จึงใคร่ขอเสนอเพ่ือขออนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ขออนุมัติครั้งที่ ๘/๒๕๖๔) 
จ าแนกตามระดับและสังกัด ดังนี้ 
 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๑๗ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ านวน ๑๒ คน 
 ๑.๑.๑ คณะศิลปศาสตร์ จ านวน  ๑๒  คน 
 (๑) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  การสอนภาษาอังกฤษ จ านวน ๔ คน 
-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยว จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ จ านวน ๕ คน 
-  สาขาวิชา  ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงศึกษา จ านวน ๒ คน 

 ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๕ คน 
 ๑.๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๔  คน 
 (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๔  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๓ คน 

 ๑.๒.๒ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เภสัชกรรมคลินิก จ านวน ๑ คน 
 ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๕ คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ จ านวน ๕ คน 
 ๒.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เคมี จ านวน ๑ คน 
 ๒.๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๓  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๓  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน 
-  สาขาวิชา  วิศวกรรรมอุตสาหการ จ านวน ๒ คน 

 ๒.๑.๓ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
 (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

-  สาขาวิชา  เภสัชศาสตร์ จ านวน ๑ คน 
 
 จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา อนุมัติปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ และประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับปริญญาโท จ านวน ๑๗ คน และระดับปริญญาเอก              
จ านวน ๕ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๒๒ คน (ขออนุมัติครั้งท่ี ๘/๒๕๖๔) 
 

มติที่ประชุม  อนุมัติ 
 

               ระเบียบวาระท่ี  ๔... 
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ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
 ๔.๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษา 
         - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๔   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
  ๔.๔  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอื่น 
      ๔.๔.๑  (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับ 

      ปริญญาตรี พ.ศ. .... 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ

พิจารณา ตามที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา 
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งระเบียบ
ดังกล่าวข้างต้น ได้ก าหนดให้เป็นกฎหมาย หรือระเบียบกลางในการบริหารจัดการ การให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ การบริหารจัดการให้ทุนการศึกษาตามระเบียบดังกล่าว จะมี
คณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบดังกล่าว             
ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
 ต่อมาเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ กองแผนงาน ได้มีหนังสือถึง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายงานปัญหาอุปสรรค และ
ข้อจ ากัดในด้านงบประมาณและวิธีการงบประมาณเพ่ือจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี (กลุ่มผู้มี
ความสามารถพิเศษ หรือทุนประเภทเรียนดี) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ว่า ประเด็นที่ ๑ พบข้อจ ากัดด้านงบประมาณ               
ในกรณีการจัดท าแผนงบประมาณรายจ่ายในการจัดสรรเป็นทุนการศึกษา ของคณะ วิทยาลัย ส านัก จะต้องประมาณ
การรายจ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการเงินและทรัพย์สิน พ .ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะท าให้การตั้งแผนรายจ่าย                      
ไม่เป็นไปตามข้อ ๒๐ แห่งระเบียบฯ ดังกล่าว ส่วนประเด็นที่ ๒ เป็นข้อจ ากัดด้านวิธีการงบประมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการ
เกี่ยวกับการด าเนินการโอนงบประมาณ เกี่ยวกับทุนการศึกษา ที่มีกระบวนการยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่เป็นระบบ โดยกอง
แผนงานได้รายงานปัญหา อุปสรรค ดังกล่าวต่อส านักงานพัฒนานักศึกษา และกองแผนงานได้มี ข้อคิดเห็นว่า หากมีการ
ด าเนินการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องเหมือนเดิมในทุกๆ                 ปี จะช่วย
แก้ไขปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณและวิธีการงบประมาณของมหาวิทยาลัยได้ 
 คณะกรรมการทุนการศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พิจารณาแล้วเห็นว่า หากมีการแก้ไขระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม
(ฉบับที่ 2) เห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวนการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา (โดยให้ถือว่าเป็นการได้รับ
ทุนการศึกษา) กรณีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาประเภททุนผู้มีคุณสมบัติพิเศษ และพิจารณาทบทวนปัญหาและ
อุปสรรค อ่ืนๆ ในการบังคับใช้ระเบียบฯ ดังกล่าว เพ่ือให้สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวด้ วยการเงินและทรัพย์สินของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอธิการบดีได้เห็นชอบในหลักการให้คณะกรรมการทุนการศึกษา                      
ยก (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

คณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ยก(ร่าง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมคณะกรรมการทุนการศึกษา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564  และได้เสนอ 
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ 

 
      คณะกรรมการ… 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 
16/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 เห็นชอบแล้ว และให้ส านักงานพัฒนานักศึกษา เสนอ                         
(ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.  .... ผ่านส านักงานกฎหมาย
และนิติการตามบันทึกข้อความที่ อว 0604.1.10/1079 ลงวันที่ 6 กันยายน 2564 ก่อนเสนอต่อที่ประชุม                  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาต่อไป 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีทุนการศึกษานักศึกษาในระดับปริญญาตรี พ.ศ. .... 

   
 มติที่ประชุม เห็นชอบ   
 

     ๔.๔.๒  (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ  
     และเงื่อนไข การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
     ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2565 
      รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์   น าเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณา การขอรับการอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนักศึกษาพิการ จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาจักต้องจัดท าประกาศสภาอุดมศึกษา เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ และ
วิธีการรับนิสิต นักศึกษาพิการเข้าศึกษา ในแต่ละปีการศึกษา ตลอดจนประมาณการจ านวนเงินและจ านวนนิสิต 
นักศึกษาพิการที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยแผนการรับต้องสอดคล้องกับประกาศสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยมีสัดส่วนหรือจ านวนที่เหมาะสมกับความพร้อมของสถาบันซึ่งไม่เกินแผนการรับที่ก าหนดไว้ใน
เอกสารหลักสูตร (มคอ.๒) ตามที่สภาสถาบันอนุมัติหรือเห็นชอบ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาส าหรับคนพิการ เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์ อัตรา และรายการที่ให้การอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 การนี้เพ่ือให้นักศึกษาพิการได้รับเงินอุดหนุนทางการศึกษาดังกล่าว ส านักงานพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดท า 
(ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕  
 ตามหนังสือที่อว.๐๒08.3/ว 9568  เรื่อง ขอให้จัดส่งข้อมูลตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
จัดการการศึกษาส าหรับคนพิการ  
 ทั้งนี้ ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖4 มีนักศึกษาพิการจ านวน 8 คน โดยมีผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม 
 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับบุคคลพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับ
ปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
 
 
 

            ๔.๔.๓  (ร่าง) ประกาศ... 
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 ๔.๔.๓  (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมิน 
    คุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 

       รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  น าเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา                      
ปีการศึกษา 2563  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน โดยได้น ากรอบการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี  2563 - 2566 หรือฉบับปรับปรุง ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (EdPEx) มาใช้ในการด าเนินงาน  ระดับคณะ และ
สถาบัน  และระดับส านัก ด าเนินการตามเกณฑ์ TQA ปีการศึกษา 2563 และได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับคณะ ส านัก ในระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2564  นั้น 

จากการด าเนินการปีที่ผ่านมา  พบว่ายังมีประเด็นในส่วนของการก าหนดอัตราค่าตอบแทนของ
คณะกรรมการประเมินคุณภายใน  ระดับคณะ ส านัก  ที่ไม่สอดคล้องกับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งส่งผลต่อ
การด าเนินงาน ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทและรูปแบบการประเมิน ส านักงานประกันคุณภาพ ฯ จึงได้มีการทบทวนและจัดท า 
(ร่าง)ประกาศการจ่ายค่าตอบการเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  โดยเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน  2564  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

 

ระดับคณะ /ส านัก 
ระดับ เดิม ใหม่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ประธานคณะกรรมการ) 

3,000 บาท / วัน 6,000 บาท / ต่อหนึ่งส่วนงานราชการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
(กรรมการ ) 

2,000 บาท / วัน 4,000 บาท / ต่อหนึ่งส่วนงานราชการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
(กรรมการ ) 

1,500 บาท / วัน 3,000 บาท / ต่อหนึ่งส่วนงานราชการ 

เลขานุการ 750 บาท /วัน 1,500 บาท /ต่อหนึ่งส่วนงานราชการ 
ระดับมหาวิทยาลัย   

ระดับ เดิม ใหม่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ประธานคณะกรรมการ) 

5,000 บาท / วัน 15,000 บาท / ต่อหนึ่งส่วนงานราชการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
(กรรมการ ) 

4,000 บาท / วัน 12,000 บาท / ต่อหนึ่งส่วนงานราชการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
(กรรมการ ) 

2,000 บาท / วัน 6,000 บาท / ต่อหนึ่งส่วนงานราชการ 

เลขานุการภายนอก 2,000บาท /วัน  6,000 บาท /ต่อส่วนงาน  
เลขานุการภายใน 1,000บาท /วัน  3,000 บาท /ต่อส่วนงาน  

 

ทั้งนี้ หากมีเหตุความจ าเป็นที่จะต้องจ่ายค่าตอบแทนเกินอัตราที่ก าหนดไว้ตามประกาศนี้ ให้อธิการบดี
เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ  และมหาวิทยาลัยได้จัดท าตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา  โดยมีรายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้ 

 
                         ตาราง... 
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ตารางเปรียบเทียบประกาศค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในแต่ละมหาวิทยาลัย  
 

ระดับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระดับคณะ/ส านัก  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ประธานคณะกรรมการ) 

ไม่เกิน 5,000 บาท / ต่อส่วนงาน 4,000บาท/คน/คณะ 5,000บาท/คน/คณะ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
(กรรมการ ) 

ไม่เกิน 4,000 บาท / ต่อส่วนงาน - - 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
(กรรมการ ) 

ไม่เกิน 2,500 บาท / ต่อส่วนงาน  3,500บาท/คน/คณะ 4,000บาท/คน/คณะ 

ระดับมหาวิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
(ประธานคณะกรรมการ) 

ไม่เกิน 15,000 บาท / ต่อครั้ง 15,000บาท/คน 10,000บาท/คน/วัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
(กรรมการ ) 

ไม่เกิน12,000บาท /ต่อครั้ง 12,000บาท /คน  7,500บาท/คน/วัน 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายใน 
(กรรมการ ) 

- - - 

 

  จึงเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2564 

     
 มติที่ประชุม   เห็นชอบ  
 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
   - 
 

ระเบียบวาระท่ี  ๖ วาระพิเศษ (ลับ) 
  ๖.๑  รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔  
    วาระพิเศษ (ลับ) เมื่อวันเสาร์ที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๔ 

 ๖.๒  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
     อุบลราชธานี (ก.อ.ม.) ที่ อ. ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  ๖.๓  รายงานค าวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย 
    อุบลราชธานี (ก.อ.ม.) ที ่ร. ๕/๒๕๖๔ วันที่ ๑๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  ๖.๔  ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ    

           และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
  ๖.๕   ผลการพิจารณาผลงานทางวิชาการ และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

   และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ต าแหน่งศาสตราจารย์) 
๖.๖  ผลการพิจารณาขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาชีพ และขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลให้ 

                                ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (สายสนับสนุนวิชาการ)  
   ๖.๗  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส านักงานตรวจสอบภายใน  
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รอบการประเมินครึ่งปีหลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
           ๖.๘  การพิจารณา... 
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๖.๘  การพิจารณาค าขอต่อเวลาราชการให้แก่ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  ซึ่งจะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64  

       
 ทั้งนี้  รายละเอียดและมติที่ประชุมปรากฏตามรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ (ลับ) 
 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔  ก าหนดในวันเสาร์ที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๖๔ 
  
 
 
 
 
 
      
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น. 
 
 
 
 
 

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

ที่ประชุมได้รับรองรายงานนี้แล้ว  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๔ 
เมื่อวันเสาร์ที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

 
 

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

นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประธานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 


