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ระเบียบวาระที่  1   เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ   
  1.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World University Impact Ranking) ประจำป  
2020 ของมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี โดย Time Higher Education (THE) 

 ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดสมัครเขารับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทเพื่อสังคม (World University Impact Ranking) ประจำป 2020 ผานทางเว็บไซด
ของ Time Higher Education (THE) ซึ่งเปนสื่อสิ่งพิมพระดับนานาชาติท่ีมีชื่อเสียงดานการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ชั้นนำของโลก  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผานมา ซึง่เปนปแรกที่มหาวิทยาลัยสงขอมูลเขารวมการจัดอันดับ
ดังกลาว นั้น 

เกณฑในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทเพื่อสังคม พิจารณาจากพันธกิจเพ่ือสังคมและ 
ชุมชนทั้งผลงานทางวิชาการที ่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ งานวิจัย โครงการและกิจกรรมที ่สนับสนุน
เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององคการสหประชาชาติ (United Nations’ Sustainable Development Goals: 
SDGs) จำนวน 17 ดาน ประกอบดวย  

SDG 1 : ขจัดความยากจน (No poverty)  
SDG 2 : ขจัดความหิวโหย (Zero hunger)  
SDG 3 : การมีสุขภาพและความเปนอยูที่ด ี(Good health and well-being)  
SDG 4 : การศึกษาที่เทาเทียม (Quality education)  
SDG 5 : ความเทาเทียมทางเพศ (Gender equality)  
SDG 6 : การจัดการน้ำและสุขาภิบาล (Clean  water and sanitation)  
SDG 7 : พลังงานสะอาดที่ทุกคนเขาถึงได (Affordable and clean energy)  
SDG 8 : การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and economic  
            growth)  
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SDG 9 : อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสรางพ้ืนฐาน (Industry, innovation and  
            infrastructure)  
SDG 10 : ลดความเหลื่อมล้ำ (Reduced inequalities)  
SDG 11 : เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน  (Sustainable cities and communities)  
SDG 12 : แผนการบริโภคและการผลิตทีย่ั่งยืน  (Responsible consumption and  
             production)  
SDG 13 : การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action) 
SDG 14 : การใชประโยชนจากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life below water) 
SDG 15 :  การใชประโยชนจากระบบนิเวศทางบก (Life on land)  
SDG 16 : สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไมแบงแยก   (Peace, justice and strong institutions)  
SDG 17 : ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Partnerships for the goals) 

มหาวิทยาลัยสามารถสงผลการดำเนินงานตามเปาหมายตางๆ (SDGs) ใหกับ THE ไดโดยไม
จำกัดจำนวนเปาหมาย แตตองสงเปาหมายภาคบังคับ คือ SDG 17 (ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน) ดวย ซึ่ง
หนวยงานผูพิจารณาจะคัดเลือกเปาหมาย 3 อันดับแรกที่มหาวิทยาลัยทำคะแนนไดดีที่สุด นำมาคิดคาคะแนน
รวมกับเปาหมายที ่ 17 (ภาคบังคับ) ไดเปนคะแนนภาพรวมเพื ่อจัดอันดับมหาว ิทยาลัยโลกตอไป ทั ้งนี้  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดสงผลการดำเนินงานตามเปาหมายให THE จำนวน 7 ดาน ไดแก SDG 2, 3, 4, 9, 
10, 11 และ 17 (ภาคบังคบั) 
ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
             THE ไดประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทเพื่อสังคม ประจำป 2020 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2563 ผลปรากฏวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดคะแนนภาพรวม 61.1 คะแนน จัดอยูใน
ลำดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลำดับที่ 9 ของประเทศไทย และอยูในลำดับที่ 401-600 ของโลก และ
มีผลการดำเนินงานแยกตามรายเปาหมาย (SDGs) ที่ THE นำมาคำนวณ จำนวน 4 เปาหมาย พบวา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีผลคะแนน และการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับโลก ดังตารางตอไปนี้  
ตารางแสดงผลคะแนนและการจัดอนัดับในระดับประเทศและระดับโลก แยกตามรายเปาหมาย (SDGs) 

ที ่ SDGs คะแนน อันดับไทย อันดับโลก 

2 การขจัดความหิวโหย 54.5 4 (รวม) 101-200 

3 การมีสุขภาพและความเปนอยูท่ีด ี 48.5 8 (รวม) 401-600 

11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 75.0 1 79 

17 ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 59.3 7 (รวม) 301-400 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการดำเนินงานที่โดดเดนในเปาหมาย SDG 11 ดานเมืองและ
ชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities) ซึ่งใหความสำคัญเรื่องของการสรางถิ่นฐานของมนุษย
ใหมีความปลอดภัย ยั่งยืน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งการตอบสนองการเติบโต
อยางรวดเร็วของประเทศที่กำลังพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงจากสังคมชนบทไปสูสังคมเมือง ซึ่งตองการการ
วางแผน การจัดการ และการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนานั้น  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได 75.0 คะแนน 
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สูงเปนอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 4 ของอาเซียน อันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับ 79 ของโลก 
ประจำป 2020  

นับเปนอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ไดรับการจัดอับดับมหาวิทยาลัย 
โลกที่มีบทบาทตอสังคมของ THE ประจำป 2020 ซึ่งตลอดระยะเวลากวา 3 ทศวรรษของการกอตั้งมหาวิทยาลัย 
อุบลราชธานี มหาวิทยาลัยได ดำเนินการตามพันธกิจมาอยางตอเน ื ่องเพื ่อเป าหมายที ่สำคัญ คือ การ
เปน “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคลองกับวิสัยทัศนที่จะเปน “มหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนที่
มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม”  
 
  มติที่ประชุม  : รับทราบ 
 
    1.2 แนวทางมาตรการเยียวยาสังคมและสถาบันอุดมศึกษาท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย 

  ประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมเพื่อทราบ ดวยที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ขอความ
รวมมือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการเยียวยาสังคมและสถาบันอุดมศึกษาที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ตาม
หนังสือดวนที ่สุด ที ่ ทปอ 63/ว 0163 ลงวันที ่ 15 เมษายน 2563 ตามที ่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดกำหนดใหมีการประชุม เพื่อหารือประเด็นที่สำคัญเรงดวนเนื่องใน
สถานการณการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 โดยประธานที่ประชุมอธิการบดี
แหงประเทศไทย ไดนำเสนอมาตรการเยียวยาของสถาบันอุดมศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย จาก
ผลการประชุมของที่ประชุมรองอธิการบดีฝายแผนงานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่ใหขอมูลจำนวน
งบประมาณรวมของมหาวิทยาลัยที่จะสามารถสนับสนุนมาตรการเยียวยาสังคมและอุดมศึกษาในสภาวะ COVID-
19 ได ดวยงบประมาณรวมเปนจำนวนประมาณ 5,800,000,000 บาท (หาแสนแปดรอยลาน) เพื่อชวยเหลือ
เยียวยาสังคมและอุดมศึกษามุงเนนผูที่ไดรับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวหลังการสิ้นสุดภาวะวิกฤตดวย
มาตรการ ดังตอไปนี้  

1. การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาและผูปกครองที่ไดรับผลกระทบในวงกวาง โดยการ
ชวยเหลือคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในปการศึกษา 
2563 รวมทั้งการผอนผันการชำระคาเลาเรียนและคาธรรมเนียมการศึกษา ทั้งนี้การบริหารจัดการจะเปนรูปแบบ
ใดเพื่อชวยในการเยียวยาและมุงตรงไปยังกลุมเปาหมายนิสิต นักศึกษาที่ไดรับผลกระทบอยางแทจริง เปนอำนาจ
ของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณา ในวงเงินงบประมาณ 2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท) คิดเปน   
รอยละ 34.5 ของยอดเงินรวม 

2. การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษาที ่ไดร ับผลกระทบชั่วคราวและสามารถฟนตัวไดใน
ระยะเวลาอันสั้น โดยการจัดตั้งกองทุนเยียวยานิสิตนักศึกษา เปนการใหเงินกูโดยไมมีดอกเบี้ย ในวงเงินประมาณ 
2,000,000,000 บาท (สองพันลานบาท) คิดเปนรอยละ 34.5 ของยอดเงินรวม 

3. การชวยเหลือเยียวยานิสิตนักศึกษามุงเปาไปที่ผูรับผลกระทบระยะยาว โดยการจัดตั้งกอง
ทุนการศึกษาใหนิสิตนักศึกษาไดเลาเรียนจนสำเร็จการศึกษา การจัดตั้งกองทุนชวยเหลือการจางงาน การหางาน
สำหรับผูสำเร็จการศึกษา ในวงเงินประมาณ 700,000,000 บาท (เจ็ดรอยลานบาท) คิดเปนรอยละ 12 ของ
ยอดเงินรวม 

4. การชวยเหลือนิสิตนักศึกษา อาจารย บุคลากร ผูมีสวนเกี่ยวของในสถาบันอุดมศึกษา ชุมชน 
และสังคม โดยการเตรียมความพรอมในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม สถานที่กักกัน จัดตั้งกลุมจิตอาสา การผลิต
แอลกอฮอลเจล หนากากอนามัย การสนับสนุนงบวิจัยเรงดวน การสรางนวัตกรรมทางการแพทย การทำประกัน
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สุขภาพโรค COVID-19 การจัดการเรียนการสอนออนไลน รวมทั้งการคืนคาธรรมเนียมตางๆ เชน คาธรรมเนียม
หอพัก คาธรรมเนียมการรักษาสภาพ และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ในวงเงินประมาณ 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพัน
หนึ่งรอยลานบาท) คดิเปนรอยละ 19 ของยอดเงินรวม 
  ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเครือขายที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ยังสนับสนุน
นโยบายภาครัฐในการปรับลดงบประมาณของแตละสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการเยียวยาสังคมในภาพรวมอีกเปน
จำนวน 300,000,000 บาท (สามรอยลานบาท) ถารัฐบาลนำเงินจำนวนนี้กลับคืนใหสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช
สมทบการจัดตั้งกองทุนใหความชวยเหลือนิสิตนักศึกษาในระยะยาว จะทำใหวงเงินสนับสนุนในกองทุนการศึกษา
สูงไดถึง 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันลานบาท) ซึ่งจะชวยเหลือนักศึกษาที่ไดรับผลกระทบเปนจำนวนมากขึ้น  
  จึงแจงที่ประชุมรับทราบและดำเนินการตามมาตรการเยียวยาสังคมและสถาบันอุดมศึกษาที่
ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
    
      

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ  
  2.1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวัน
อังคารที่  7 เมษายน 2563 
 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข   
 
  2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั ้งที ่ 7/2563        
วาระพิเศษ เมื่อวันจันทรที่ 13 เมษายน 2563 
 
  มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข  
     
 ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง 
   3.1 รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นสุด 
ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 

ผูชวยอธิการบดีฝายคลังและทรัพยสิน เสนอที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีไดมอบหมายให กองคลัง รายงานความคืบหนาการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำปงบประมาณ 2563  
ตั้งแตวันที่ 1  ตุลาคม 2562  -  วันที่ 31 มีนาคม  2563 รวมเปนเงินทั้งสิ้น  286,420,550.00-บาท (สอง
รอยแปดสิบหกลานสี่แสนสองหมื่นหารอยหาสิบบาทถวน) จำแนกเปน 

                  สิ้นสุด ณ 30 ก.ย.62    วันท่ี 1 ต.ค.62 – 31 มี.ค. 63        รวมท้ังสิ้น 
รายไดคาธรรมเนียมรอการจัดสรร 30,627,219.35           363,071,996.00             393,699,215.35  

หัก เงินจัดสรรฯ                      26,778,840.00           259,641,710.00              286,420,550.00  
     คงเหลือรอการจัดสรรฯ          3,848,379.35           103,430,286.00          107,278,665.35 
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ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   
 1.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาหนวยกิตและคาธรรมเนียมการศึกษาที่

จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  
2.ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2547 
 3.ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
 4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศกึษา พ.ศ. 2562 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจำปงบประมาณ 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 

31  มีนาคม  2563  จำแนกตามภาคการศึกษาและปงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา  ประจำปงบประมาณ 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 

31 มีนาคม  2563 จำแนกตามการรับเงินจริงในแตละปงบประมาณ 
3. รายงานยอดหนี้คางชำระของนักศึกษา สิ้นสุด ณ วันที่ 31  มีนาคม  2563 

 
ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะ เพิ่มเติมดังนี ้
1. มอบกองคลัง รวมกับกองบริการการศึกษา สำนักงานพัฒนานักศึกษา เพื่อจัดแยกประเภท

ขอมูลของหนี้ เพื่อนำมาวิเคราะหยอดหนี้คางชำระของนักศึกษา 
2. มอบกองบริการการศึกษา จัดทำแนวปฏิบัติในการผอนผันการชำระเงิน /การลาออก/การ

ตรวจสอบหนี้สิน 
3. มอบกองบริการการศึกษา ศึกษารูปแบบจากมหาวิทยาลัยอื ่นๆ ในแนวปฏิบัติการ

ดำเนินการหนี้คางชำระของนักศึกษา 
 
  มติที ่ประชุม :  รับทราบ การรายงานการจัดสรรเงินคาธรรมเนียมการศึกษา ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และมอบกองคลัง รวมกับกองบริการการศึกษา 
ดำเนินการตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอท่ีประชุมในครั้งตอไป  
 
  3.2 รายงานผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ประจำป 
พ.ศ.2563 (พฤษภาคม 2563)  

 ผู อำนวยการกองกลาง เสนอที่ประชุมตามขอเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหฝายเลขานุการฯ ติดตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะ และมติที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเปนการกำกับติดตามและใหรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่ง
ฝายเลขานุการฯ ไดจัดทำบันทึกแจงเวียนใหคณะ/สำนัก/หนวยงาน และผูเกี่ยวของ ดำเนินการรายงานผลการ
ดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และจัดสงใหฝายเลขานุการฯ ดำเนินการรวบรวม
และรายงานผลการดำเนินงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 
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บัดนี้ ฝายเลขานุการฯ ไดรวบรวมผลการดำเนินงานของคณะ/สำนัก/หนวยงาน เรียบรอยแลว 
จึงขอรายงานผลการติดตามการดำเนินการตามขอเสนอแนะ และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. จำแนกตามครั้งที่ประชุม 

ครั้งที่ 
จำนวนวาระ 

(เรื่อง) 
ดำเนินการแลว 

(เรื่อง) 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไมรายงานผล 
(เรื่อง) 

1/2563 14 10 2 2 
2/2563 19 15 4 - 
3/2563 18 9 8 1 
4/2563 วาระพิเศษ 12 7 5 - 
5/2563 วาระพิเศษ 2 2 - - 
6/2563 11 4 6 1 
7/2563 วาระพิเศษ 5 4 1 - 

รวม 81 51 26 4 
2. จำแนกตามหนวยงานเจาของเรื่อง 

หนวยงาน 
จำนวนวาระ 

(เรื่อง) 

ดำเนินการ
แลว 

(เรื่อง) 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม
รายงานผล 

(เรื่อง) 
กองกลาง 1 1 - - 
กองการเจาหนาที่ 4 4 - - 
กองการเจาหนาที่   1 1 - - 
กองคลัง 4 2 2 - 
กองบริการการศึกษา 13 9 4 - 
กองแผนงาน 13 11 1 1 
คณะนิติศาสตร 2 2 - - 
คณะวิทยาศาสตร 3 1 2 - 
คณะศิลปศาสตร 2 1 1 - 
ประธานที่ประชุม   1 1 - - 
สถานปฏิบัติการโรงแรมและการทองเที่ยว 1 1 - - 
สำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย 2 1 1 - 
สำนักงานตรวจสอบภายใน 1  1 - 
สำนักงานบริหารบัณฑติศึกษา 5 2 3 - 
สำนักงานประกันคุณภาพการศกึษาและ
สารสนเทศ 

2 - - 2 

สำนักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 1 4 - 
สำนักงานพัฒนานักศึกษา 4 1 3 - 
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หนวยงาน 
จำนวนวาระ 

(เรื่อง) 

ดำเนินการ
แลว 

(เรื่อง) 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

(เรื่อง) 

ยังไม
รายงานผล 

(เรื่อง) 
สำนักงานวิเทศสัมพันธ 10 10 - - 
สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยบริการ
วิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

5 2 3 - 

สำนักบริหารทรัพยสินและสิทธิประโยชน 1 - 1 - 
สำนักวิทยบริการ 1 - - 1 

รวม 81 51 26 4 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื ่อทราบรายงานผลการติดตามการดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะและมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำป พ.ศ. 2563 (พฤษภาคม 
2563)   
 

 มติที่ประชุม :  เห็นชอบ มอบฝายเลขานุการที่ประชุม ติดตามให คณะ/สำนัก/หนวยงาน 
พิจารณาแจงผูเกี่ยวของใหดำเนินการตามมติที่ประชุมตอไป  
 
  3.3 ขอเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่ กองบริการการศึกษา เสนอแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาตนปการศึกษา 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ วาระพิเศษ เม่ือวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้ 
  แนวทางที่ 1 รายวิชาที่มีเฉพาะภาคทฤษฎี(บรรยาย)ใหจัดการเรียนการสอนตลอดภาคตามปกติ 
และสำหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหจัดการเรียนการสอนแบบบลอค(Block)หลังกลางภาค 
              แนวทางที ่ 2 รายวิชาที ่ม ีเฉพาะภาคทฤษฎี(บรรยาย)ใหจ ัดการเรียนการสอนแบบบลอค
(Block)ในชวงตนภาคถึงกลางภาคและสำหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหจัดการเรียนการสอน
แบบบลอค(Block)หลังกลางภาค 
  แนวทางที่ 3 รายวิชาที่มีเฉพาะภาคทฤษฎี(บรรยาย)ใหจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาตน
และสำหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใหจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาปลาย 
 รายละเอียดตามตาราง  

แนวทาง ภาคการศึกษาตน ภาคการศึกษาปลาย 
ตนภาค-กลางภาค หลังกลางภาค ตนภาค-กลางภาค หลังกลางถาค 

แนวทางท่ี 1 1.วิชาบรรยาย 1.วิชาบรรยาย 
2.วิชาบรรยาย+ปฏิบัติการ 2.วิชาบรรยาย+ปฏิบัติการ 

2.1บรรยาย 2.2ปฏิบัต ิ 2.1บรรยาย 2.2ปฏิบัต ิ
แนวทางท่ี 2 1.วิชาบรรยาย 2.วชิาบรรยาย+ปฏบัิติการ 1.วิชาบรรยาย 2.วชิาบรรยาย+ปฏบัิติการ 

แนวทางท่ี 3 1.วิชาบรรยาย 2.วิชาบรรยาย+ปฏิบัติการ 
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  ทั้งนี ้รายวิชาที่มีเฉพาะภาคทฤษฎีใหจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลแบบออนไลน
ทั้งหมด  รายวิชาที่มีภาคปฏิบัติใหจัดการเรียนการสอนในสัดสวนที่เหมาะสมและอยูในดุลยพินิจของคณบดี และ
สำหรับวิชาสหกิจศึกษาและการฝกงาน ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี โดยใหคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดและให
สอดคลองกับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

           ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓  
วาระพิเศษ เมื ่อวันที ่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ไดมีมติใหคณะ/วิทยาลัย จัดทำแนวทางการจัดการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยสงขอมูลใหกองบริการการศึกษา ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  
เพ่ือนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในครั้งตอไปนั้น  
              บัดนี้ คณะ/วิทยาลัย ไดสงขอมูลแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังกลาว มายังกองบริการ
การศกึษาแลว จึงขอสรุปแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของแตละคณะ/วิทยาลัย ดังนี ้

แนวทาง คณะ/วิทยาลัย 
แนวทางท่ี ๑ ๑. คณะเกษตรศาสตร * 

๒. คณะวิศวกรรมศาสตร * 
๓. คณะศิลปศาสตร* 
๔. คณะเภสัชศาสตร (อว0604.11/3922) 
๕. คณะพยาบาลศาสตร* 
๖. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (แจงผานโทรศัพท) 
   - หลักสูตรแพทยศาสตร 
๗. คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร (แจงผานโทรศัพท) 
๘. คณะนิติศาสตร* 
๙. คณะรัฐศาสตร* 

แนวทางท่ี ๒ ๑. คณะวทิยาศาสตร (อว0604.7.1/04529) 
๒. วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (แจงผานโทรศัพท) 
   - หลักสูตรสาธารณสุข 

แนวทางท่ี ๓ ๑. คณะบริหารศาสตร (อว0604.13/3554) 
 *แจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ 4/2563  จากขอมูลดังกลาวพบวาโดยสวนใหญ 
ประสงคจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่ 1  จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาค 
การศกึษาตน ปการศกึษา ๒๕๖๓  

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบแนวทางการจัดการเรียน
การสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา ออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๓  ตามแนวทางที่ 1 รายวิชาที่มีเฉพาะ
ภาคทฤษฎี (บรรยาย) ใหจัดการเรียนการสอนตลอดภาคตามปกติ และสำหรับรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติการ ใหจัดการเรียนการสอนแบบบลอค (Block) รายวิชาที่มีเฉพาะภาคทฤษฎีใหจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลนทั้งหมด  รายวิชาที่มีภาคปฏิบัตกิารใหจัดการเรียนการสอนในสัดสวนที่เหมาะสมและอยูใน
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ดุลยพินิจของคณบดี และสำหรับวิชาสหกิจศึกษาและการฝกงาน ใหอยูในดุลยพินิจของคณบดี โดยปบัติตาม
มาตรการปองกันโรงระบาด และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  4.1 ขอความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 797 คน 
  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑที่
บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 61 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2553 หรือหมวดที่ 13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
โดยคณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผูสำเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาเรียบรอย
แลว  ในการนี้  จึงใครขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 797 คน 
จำแนกตามปการศกึษาที่สำเร็จการศกึษา และสังกัดของผูสำเร็จการศึกษา ดังนี ้

1. สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2560 จำนวน  2  คน  ดังนี้ 

1.1 คณะบริหารศาสตร จำนวน 2 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จำนวน 1 คน 

(2) สาขาวิชา การตลาด จำนวน 1 คน 
2. สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2561 จำนวน  11  คน  ดังนี ้

2.1 คณะเกษตรศาสตร จำนวน 1 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา เกษตรศาสตร วิชาเอกสัตวศาสตร จำนวน 1 คน 

2.2 คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 3 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 คน 

(2) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จำนวน 1 คน 

(3) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 คน 

2.3 คณะศิลปศาสตร จำนวน 2 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จำนวน 1 คน 

(2) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร จำนวน 1 คน 

2.4 คณะบริหารศาสตร จำนวน 1 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การตลาด จำนวน 1 คน 

2.5 คณะนิติศาสตร จำนวน 4 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา นิติศาสตร จำนวน 4 คน 
3. สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 784  คน  ดังนี ้

3.1 คณะวิทยาศาสตร จำนวน 21 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา คณิตศาสตร จำนวน 2 คน 

(2) สาขาวิชา เคมี จำนวน 6 คน 
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(3) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 3 คน 

(4) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตอเนื่อง) จำนวน 4 คน 

(5) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร จำนวน 2 คน 

(6) สาขาวิชา สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม จำนวน 4 คน 

3.2 คณะเกษตรศาสตร จำนวน 32 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา เกษตรศาสตร  วิชาเอกพืชไร จำนวน 7 คน 

(2) สาขาวิชา เกษตรศาสตร  วิชาเอกพืชสวน จำนวน 4 คน 

(3) สาขาวิชา เกษตรศาสตร  วิชาเอกสัตวศาสตร จำนวน 13 คน 

(4) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 4 คน 

(5) สาขาวิชา ประมง จำนวน 4 คน 

3.3 คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 40 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จำนวน 4 คน 

(2) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 8 คน 

(3) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟา จำนวน 3 คน 

(4) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จำนวน 4 คน 

(5) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดลอม จำนวน 3 คน 

(6) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 18 คน 

3.4 คณะศิลปศาสตร จำนวน 42 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การทองเที่ยว จำนวน 2 คน 

(2) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จำนวน 1 คน 

(3) สาขาวิชา นิเทศศาสตร จำนวน 25 คน 

(4) สาขาวิชา ประวัติศาสตร จำนวน 5 คน 

(5) สาขาวิชา ภาษาจีนและการสื่อสาร จำนวน 2 คน 

(6) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุนและการสื่อสาร จำนวน 2 คน 

(7) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จำนวน 3 คน 

(8) 
สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุมน้ำโขง 
วิชาเอกภาษาและวัฒนธรรมลาว จำนวน 1 คน 

(9) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จำนวน 1 คน 

3.5 คณะเภสัชศาสตร จำนวน 105 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

(1) สาขาวิชา เภสัชศาสตร จำนวน 105 คน 

3.6 คณะบริหารศาสตร จำนวน 491 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การเงนิและการธนาคาร จำนวน 106 คน 
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(2) สาขาวิชา การจัดการโรงแรม จำนวน 9 คน 
(3) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จำนวน 108 คน 
(4) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ (หลักสูตร

ภาษาอังกฤษ) จำนวน 17 คน 

(5) สาขาวิชา การตลาด จำนวน 184 คน 

(6) สาขาวิชา การบัญช ี จำนวน 11 คน 

(7) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จำนวน 56 คน 

3.7 วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข จำนวน 8 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

(1) สาขาวิชา แพทยศาสตร จำนวน 3 คน 

(2) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร  วิชาเอกอนามัยชุมชน จำนวน 3 คน 

(3) 
สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร  วิชาเอกอนามัย
สิ่งแวดลอม จำนวน 2 คน 

3.8 คณะนิติศาสตร จำนวน 26 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา นิติศาสตร จำนวน 26 คน 

3.9 คณะรัฐศาสตร จำนวน 17 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การปกครอง จำนวน 5 คน 

(2) 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร  วิชาเอกการบริหาร
องคการ จำนวน 8 คน 

(3) 
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร  วิชาเอกการปกครอง
ทองถิ่น จำนวน 4 คน 

3.10 คณะพยาบาลศาสตร จำนวน 2 คน จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

(1) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร จำนวน 2 คน 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 
13 ขอ 61 และขอ 63  

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 13  
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 797 คน โดยจำแนกเปนสำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2560 จำนวน 2 คน  
ประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 11 คน และประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 784 คน  เพื ่อขออนุมัติ
ปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
 
  มติที่ประชุม :  เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาตอไป 
 



- 13 - 
 

 4.2  รายงานรายชื ่อผู สำเร ็จการศ ึกษาที ่ผ านการร ับรองการสำเร ็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจำคณะเรียบรอยแลวแตปจจุบันยังคงมีหนี้คางชำระ และขอความเห็นชอบใหนำเสนอ   
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญา หากผู สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดตอชำระหนี้สิน
เรียบรอย 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กอง
บริการการศึกษาไดตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาและการไดรับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ 13 ขอ 52 และขอ 56 แหงขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี 
พ.ศ. 2547  หรือหมวดที่ 13 ขอ 61 และขอ 66 แหงขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2553 หรือหมวดที่ 13 ขอ 50 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2561  โดยคณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผูสำเร็จการศึกษาไดตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษา
เรียบรอยแลว แตปจจุบันผูสำเร็จการศึกษายังคงมีหนี้สินคางชำระกับทางมหาวิทยาลัย จำนวน 76 คน (ขอมูล    
ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 08.00 น.) จำแนกตามระดับ และปการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ดังนี ้
 1. ระดับอนุปริญญา จำนวน 1 คน จำแนกตามปการศกึษาที่สำเร็จการศกึษา ดังนี ้
 1.1 ประจำปการศึกษา 2559 จำนวน 1 คน  
 2. ระดับปริญญาตรี จำนวน 75 คน จำแนกตามปการศึกษาที่สำเร็จการศกึษา ดังนี ้
 2.1 ประจำปการศึกษา 2558 จำนวน 1 คน  
 2.2 ประจำปการศึกษา 2559 จำนวน 5 คน  
 2.3 ประจำปการศึกษา 2560 จำนวน 4 คน 
 2.4 ประจำปการศกึษา 2561 จำนวน 7 คน 
 2.5 ประจำปการศกึษา 2562 จำนวน 58 คน 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
 1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 13 
ขอ 52, 54 และขอ 56 
 2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 
13 ขอ 61, 63 และขอ 66  
 3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 
13 ขอ 50  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 
 1. รายชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่ผานการรับรองการสำเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจำคณะ
เรียบรอยแลวแตปจจุบันยังคงมีหนี้คางชำระ จำนวน 76 คน 
 2. ใหความเห็นชอบใหนำเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อขออนุมัติ
ปริญญา หากผูสำเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีติดตอชำระหนี้สินเรียบรอยแลว  
 
 มติท่ีประชมุ :  เห็นชอบ ใหเสนอรายชื ่อผูสำเร็จการศึกษาตอสภามหาวิทยาลัยเพื ่อขอ
อนุมัติปริญญา ทั้งนี้ผูสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะตองชำระหนี้สินเรียบรอยแลว  
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4.3  ขอความเห็นชอบรายชื ่อผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 
2561 และประจำปการศึกษา 2562 (ขอความเห็นชอบ ครั้งที่ 7)  

   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ดวยสำนักงานบริหารบัณฑิตศึกษา และงาน
ทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล กองบริการการศึกษา ไดตรวจสอบเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในหมวดที่ 9 ขอ 43 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี      
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 โดยผานการตรวจสอบและรับรองการสำเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจำคณะสังกัดของผูสำเร็จการศึกษาเรียบรอยแลว จึงขอเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายชื่อ
ผูสำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปการศึกษา 2561 และประจำปการศึกษา 2562 (ขอความ
เห็นชอบ ครั้งที่ 7) จำแนกตามระดับและสังกัด  ดังนี้ 

1. ระดับปริญญาโท  จำนวน  6 คน  ดังนี ้
 1.1 สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2561 จำนวน 2 คน 
 1.1.1 คณะวิทยาศาสตร จำนวน  2  คน 

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 2  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

-  สาขาวิชา  วิทยาศาสตรศกึษา จำนวน 2 คน 
 1.2 สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 4 คน 
 1.2.1 คณะวิทยาศาสตร จำนวน  1  คน 

 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 1  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-  สาขาวิชา  ฟสิกส จำนวน 1 คน 

 1.2.2 คณะวิศวกรรมศาสตรจำนวน  2  คน 
 (1) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 2  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้ 

-  สาขาวิชา  วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 2 คน 
 1.2.3 คณะเภสัชศาสตร จำนวน  1  คน 
 (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จำนวน 1  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้

-  สาขาวิชา  เภสัชศาสตรชีวภาพ จำนวน 1 คน 
 2. ระดับปริญญาเอก จำนวน  1  คน  ดังนี ้
 2.1 สำเร็จการศึกษาประจำปการศึกษา 2562 จำนวน 1 คน 
 2.1.1 คณะวิศวกรรมศาสตรจำนวน  1  คน 

 (1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จำนวน 1  คน  จำแนกตามสาขาวิชาไดดังนี ้
-  สาขาวิชา  วิศวกรรมอุตสาหการ จำนวน 1 คน 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวดที่ 9 
การสำเร็จการศึกษา ขอ 43 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาไดตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับกำหนด และคุณสมบัติ 
อื ่น ๆ ตามที ่หลักสูตรกำหนด  และขอ 45.3 การเสนอชื ่อผูสำเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภา
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยวันที่สำเร็จการศกึษาใหนับวันที่คณะกรรมการประจำคณะมี
มติรับรองการสำเร็จการศึกษา 
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ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบรายชื่อผูสำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 6 คน และระดับปริญญาเอกจำนวน 1 คน  รวมทั ้งหมดจำนวน 7 คน       
(ขอความเห็นชอบ ครั้งท่ี 7) เพื่อขออนุมัติปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
 
  4.4 รายงานผลการดำเน ินงานตามแผนการจ ายงบประมาณ ประจำป พ.ศ.2563           
สิ้นไตรมาสที่ 2 ( ณ 31 มีนาคม 2563) ในสวนเงินงบประมาณแผนดิน 
  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามที่สำนักงบประมาณ
เห็นชอบการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  จำนวน 
809,808,200 บาท มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณแผนดิน 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (๓๑ มีนาคม ๒๕๖3) ดังนี ้
   จากผลการดำเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที ่ ๒ ไดรับงบประมาณทั้งสิ้น 809,808,200 บาท 
เบิกจาย 331,035,716.54 บาท คิดเปนรอยละ 40.88 ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ 13.12   
(เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๕๔.๐๐) โดยจำแนกตามงบรายจาย ดังนี ้
งบรายจาย ไดรับจัดสรร

งบประมาณ 
เบิกจาย คงเหลือ รอยละการ

เบิกจาย 
รอยละ

เปาหมายที่
รัฐบาลกำหนด 

 รายจายประจำ 671,143,600.00 315,739,116.54 355,404,483.46 47.04 58.00 

งบบุคลากร 247,670,000.00 125,062,468.73 122,607,531.27  50.50  
งบดำเนินงาน 15,812,200.00 2,940,735.81 12,871,464.19  18.60  
งบเงินอุดหนุน 407,661,400.00 187,735,912.00 219,925,488.00 46.05  

 รายจายลงทุน 138,664,600.00 15,296,600.00 123,368,000.00 11.03 40.00 

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

- รายจายประจำ ไดรับจัดสรร จำนวน 671,143,6๐๐ บาท เบิกจาย 315,739,116.54 
บาท คิดเปนรอยละ 47.04 ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ 10.96 (เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ 
58) 

- รายจายลงทุน ไดรับจัดสรร จำนวน 138,664,600 บาท เบิกจาย 15,296,600.๐๐  คิด
เปนรอยละ 11.03 ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ 28.97 (เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ   40.
๐๐)  
 
 
 
 
 
 
 



- 16 - 
 

โดยสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
แสดงเปนกราฟ ดังนี ้

 

โดยผลการเบิกจายแยกคณะ/หนวยงาน ดังนี ้

 รายจายประจำ เปาหมายการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ รอยละ 58  คณะที่มีผลการเบิกจาย สูงกวา
รอยละ 58  มี ๑ หนวยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจายต่ำกวารอยละ 58 มี 1๔ หนวยงาน  ดังนี้ 

 
คณะ/หนวยงาน รอยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร 73.07 
2 คณะศิลปศาสตร 52.83 
3 คณะเกษตรศาสตร 49.96 
4 คณะวิทยาศาสตร 47.95 
5 สำนักวิทยบริการ 47.07 
6 สำนักงานอธิการบดี 46.99 
7 คณะเภสัชศาสตร 45.62 
8 คณะวิศวกรรมศาสตร 45.51 
9 คณะนิติศาสตร 43.39 

10 สำนักบริหารทรัพยสินฯ 39.71 
11 คณะบริหารศาสตร 38.07 
12 สำนักคอมพิวเตอรฯ 36.52 
13 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 36.24 
14 คณะรัฐศาสตร 35.59 
15 คณะศิลปประยุกตฯ 26.15  

รวม 47.04 

    

 

คาเปาหมาย รอยละ 58 
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รายจายลงทุน เปาหมายการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ รอยละ 40 คณะที่ไดรับการจัดสรรมี 9 
หนวยงาน มีผลการเบิกจายเพียง 1 คณะ คือ คณะเภสัชศาสตร รอยละ 26.44 ซึ่งต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด 
13.56 (ซึ ่งเปนรายการผูกพันงบประมาณป 2562-2564 รายการ คากอสรางอาคารนวัตกรรมการเรียนรูทาง
วิทยาศาสตรสุขภาพ) นอกนั้นยังไมมีการเบิกจาย ณ วันที่ 24 เมษายน 2563  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณ 
จำนวน 180 รายการ ลงนามแลว จำนวน 149 รายการ อยูระหวางดำเนินการ 31 รายการ และคาดวาจะลงนามใน
สัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยมีรายการ ดังนี้ 
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หนวยงาน รายการ  อยูระหวางจัดซ้ือ

จัดจาง

 อยูระหวาง

ประกาศประกวด

 ผลรวมท้ังหมด

คณะเกษตรศาสตร เคร่ืองผสมและอัดอาหารปลาขนาดเล็ก 963,000              963,000           

คณะเกษตรศาสตร ผลรวม 963,000          963,000        

คณะเภสัชศาสตร เคร่ืองวัดความแข็งของเม็ดยาแบบพกพา 780,000              780,000           

ชุดเคร่ืองปนเหว่ียงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ 900,000              900,000           

ชุดอางนํ้าละลายยาดวยคล่ืนเสยีงความถ่ีสูง (Sonicator bath) 856,000              856,000           

คณะเภสัชศาสตร ผลรวม 2,536,000       2,536,000     

คณะวิศวกรรมศาสตร เคร่ืองวิเคราะหคาดูดกลืนแสง 800,000              800,000           

ชุดกลองจุลทรรศน สําหรับงานทางโลหะวิทยา 

(Metallographic Optical Microscope)

819,000              819,000           

ชุดเคร่ืองวัดคาจากหัววัดระบบ Strain Gauge Type 

Transducer แบบวัดไดหลายชองสัญญาณพรอมกัน

870,000              870,000           

ชุดตรวจวัดการเคล่ือนตัวแบบ Strain Gauge Type 

Transducer

800,000              800,000           

ชุดวิเคราะหการเคล่ือนท่ีความเร็วสูง (High-Speed video 

camara)

800,000              800,000           

คณะวิศวกรรมศาสตร ผลรวม 4,089,000       4,089,000      

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ เคร่ืองกระตุกไฟฟาหัวใจ (Defibillator) 600,000              600,000           

เตียงนอนผูปวยปรับดวยระบบไฟฟา 845,000              845,000           

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ ผลรวม 1,445,000       1,445,000     

อุทยานวิทยาศาสตร

เคร่ือง Retort machine autoclave sterilization for 

pouch food

1,200,000          1,200,000        

เคร่ืองนวดสุญญากาศ   260,000              260,000           

เคร่ืองสับผสม   513,000              513,000           

เคร่ืองห่ันเน้ือ เปนเตา (MEAT DICER) 900*600*230 มม. 65,000                65,000              

เคร่ืองอัดไฟฟา   67,000                67,000              

เคร่ืองอัดไสกรอก 860,000              860,000           

ตูอบรมควัน   209,000              209,000           

เตาทอดไฟฟา 36 Kw ขนาด 800 x 930 x 850 มม. 1,200,000          1,200,000        

เตาอบสตรีมเมอร 38Kw ขนาด 508 x 304.8 x 508 มม. 1,420,000          1,420,000        

เตาอบสตีรมเมอร 10 kw 152.4 * 304.8 * 508 มม. 290,000              290,000           

ฝาชีดูดควัน ขนาด 1500*1200*500 มม.    37,000                37,000              

ฝาชีดูดควัน ขนาด 3600*1000*500 มม.   65,000                65,000              

ฝาชีดูดควัน ขนาด 4200*2600*500 มม.   320,000              320,000           

ลิฟทขนของและคนพิการ  3,000,000          3,000,000        

หองแชเย็น +4 องศาเซลเซียส (ผนังหอง CB/CB) 

CONDENSING UNIT ขนาด 2250*2625*2700 มม.

650,000              650,000           

หองแชเย็น +4 องศาเซลเซียส (ผนังหอง CB/CB) 

CONDENSING UNIT ขนาด 3550*4675*2700 มม.

640,000              640,000           

หองแชเย็น -20 องศาเซลเซียส  (ผนังหอง CB/CB) 

CONDENSING UNIT ขนาด 3150*2125*2700 มม.

1,350,000          1,350,000        

หองแชเย็น -20 องศาเซลเซียส (ผนังหอง CB/CB) 

CONDENSING UNIT ขนาด 3550*3125*2600 มม.

520,000              520,000           

หองแชเย็น -4 องศาเซลเซียส (ผนังหอง CB/CB) 

CONDENSING UNIT ขนาด 3550*4675*2700 มม.

560,000              560,000           

อาคารโรงงานตนแบบ pilot plant 40,000,000        40,000,000      

อุทยานวิทยาศาสตร ผลรวม 13,226,000     40,000,000      53,226,000   

ผลรวมท้ังหมด 13,226,000     49,033,000     62,259,000   
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ภาพรวมทุกงบรายจาย เปาหมายการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ รอยละ 54 คณะที่มีผลการเบิกจาย 
สูงกวารอยละ ๕๔ มี ๑ หนวยงาน คณะที่มีผลการเบิกจายต่ำกวารอยละ ๕๔  มี 1๕ หนวยงาน  ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หนวยงาน รอยละ 

1 คณะพยาบาลศาสตร 73.07 

2 คณะศิลปศาสตร 52.60 

3 คณะเกษตรศาสตร 48.51 

4 คณะวิทยาศาสตร 47.14 

5 สำนักวิทยบริการ 47.07 

6 สำนักงานอธิการบด ี 46.21 

7 คณะวิศวกรรมศาสตร 40.95 

8 คณะนิติศาสตร 40.14 

9 สำนักบริหารทรัพยสินฯ 39.71 

10 คณะบริหารศาสตร 38.07 

11 สำนักคอมพิวเตอรฯ 36.52 

12 คณะรัฐศาสตร 35.59 

13 คณะเภสัชศาสตร 34.18 

14 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 31.29 

15 คณะศิลปประยุกตฯ 26.15 

16 อุทยานวิทยาศาสตร 0.00 

 รวม 40.88 

ปญหาที่ทำใหผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด  
1. งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรร โดยการ

ใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางกอน ทำใหบางกิจกรรม/โครงการ ไมไดรับจัดสรรเงิน
งบประมาณตั้งแตตนปงบประมาณสงผลใหการดำเนินการในกิจกรรม/โครงการลาชา ทำใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผน
ที่กำหนด 

2. สำหรับรายจายลงทุน คณะ/หนวยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจางชากวาแผนที่กำหนดเนื่องจากไมมี
ความพรอมในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ  ทำใหการจัดซื้อจัดจางและการกอหนี้ผูกพันลาชา สงผลใหการ
เบิกจายไมเปนไปตามแผนที่กำหนด 

แนวทางการแกไข 
1. รายจายประจำ เรงรัดใหคณะ/หนวยงานดำเนินกิจกรรม/โครงการ โดยดวนเพื่อใหผลการใชจายใน

ไตรมาสที่ 3 เปนไปตามแผนที่กำหนด 
2. รายจายลงทุน เรงใหคณะ/หนวยงาน ลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ใหครบทุก

รายการ เพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่รฐับาลกำหนด 

คาเปาหมาย รอยละ 54  
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 ณ วันที่ 23 เมษายน ๒๕๖3 
ที ่ยังเบิกจายไมแลวเสร็จ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,325,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลางใหขยายการเบิกจายไดถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดังนี้ 

หนวยงาน รายการ 
วงเงิน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

สำนักงานอธิการบดี 1. กอสรางรั้วรอบ
มหาวิทยาลัย ระยะที่ 2   

847,๐๐๐ ส ัญญาส ิ ้นส ุดว ันท ี ่  14 ม ีนาคม
๒๕๖๒ คาดวาจะเบิกจายภายใน
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖3 

2. ปรับปรุงภูมิทัศนและ
ระบบจราจรสำนักงาน
อธิการบดี 

478,000 สัญญาสิ ้นสุดวันที ่13 พฤษภาคม 
๒๕๖๒ คาดวาจะเบิกจายภายใน
เดือนพฤษภาคม  ๒๕๖3 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ และใหขอเสนอแนะรายงานผลการเนินงานตาม
แผนการใชจายงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (๓๑ มีนาคม  ๒๕๖3) 
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ 
  -  มาตรการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

ประเภทรายจาย ไตรมาส ๑ สะสม  
ณ ไตรมาส ๒ 

สะสม  
ณ ไตรมาส ๓ 

สะสม  
ณ ไตรมาส ๔ 

รายจายประจำ 28 58 ๘๐ ๑๐๐ 

รายจายลงทุน 8 40 ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม 23 ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ใหความเห็นชอบและให
ขอเสนอแนะรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณแผนดิน ประจำปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖3 
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2563)  
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้
1. ขอให สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดลอม เรงรัดการกอสราง จำนวน 2 รายการ 

คือ การกอสรางรั ้วรอบมหาวิทยาลัย และโครงการปรับปรุงภูมิทัศนปรับปรุงภูมิทัศนและระบบจราจร
สำนักงานอธิการบด ี

2. สำหรับรายจายลงทุน คณะ/หนวยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจางชากวาแผนที่กำหนด
เนื่องจากไมมีความพรอมในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ทำใหการจัดซื้อจัดจางและการกอหนี้
ผูกพันลาชา สงผลใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผนที่กำหนด เรงใหคณะ/หนวยงาน ลงนามในสัญญาภายใน
เดือนพฤษภาคม 2563 ใหครบทุกรายการเพื่อใหการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด 

3. ใหคณะ/สำนัก รวบรวมโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาด
จากโรคติดเชื้อ โควิด 19 เพื่อนำมาปรับลดงบประมาณ 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
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     4.5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน ระดับ  
มหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563 สิ้นไตรมาสที่ 2 ( ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563)  
    รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร เสนอที่ประชุม ตามมติที ่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยง
และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และปฏิทินการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และใหมหาวิทยาลัยดำเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ และ หลักเกณฑ
กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ/หนวยงาน และกองแผนงานไดแจงเวียนแผนบริหารความ
เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย พรอมทั้งปฏิทินการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุมภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ เพื ่อเปนแนวทางในการดำเนินงานฯ                 
ที่กำหนดใหผูรับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทำการหลังสิ้นไตรมาส และ
ระดับคณะ/หนวยงาน ใหรายงานผลการดำเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน ๕ วันทำการกอนสิ้นไตรมาส นั้น  

 กองแผนงานไดดำเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓) ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปไดดังนี ้  

๑. ระดับคณะ/หนวยงาน โดยคณะ/หนวยงานที่ยังไมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน จำนวน ๑ หนวยงาน (ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ 
เมษายน ๒๕๖๓)  คือ คณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร รายละเอียดดังนี ้

 

คณะ/หนวยงาน 
รายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

จำนวน
ประเด็น 

ยังไมได
ดำเนินการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

จำนวน
ประเด็น 

ยังไมได
ดำเนินการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

คณะเกษตรศาสตร ๔ ๐ ๔ ๐ ๘ ๐ ๘ ๐ 

คณะวิทยาศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ๓ ๐ ๓ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 

คณะศิลปศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 

คณะเภสัชศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๖ ๐ ๖ ๐ 

คณะบริหารศาสตร ๔ ๐ ๔ ๐ ๓ ๐ ๓ ๐ 

คณะนิติศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๒ ๐ ๒ ๐ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ  ๗ ๐ ๖ ๑ ๑ ๐ ๐ ๑ 

คณะรัฐศาสตร ๖ ๐ ๖ ๐ ๓ ๐ ๓ ๐ 

คณะพยาบาลศาสตร ๒ ๐ ๒ ๐ ๔ ๐ ๔ ๐ 

สำนักวิทยบริการ ๒ ๐ ๒ ๐ ๓ ๐ ๓ ๐ 

สำนักคอมพิวเตอรฯ ๓ ๐ ๓ ๐ ๔ ๐ ๔ ๐ 

สำนักบริหารทรัพยสินฯ ๑ ๐ ๑ ๐ ๓ ๐ ๒ ๑ 
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คณะ/หนวยงาน 
รายงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน 

จำนวน
ประเด็น 

ยังไมได
ดำเนินการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

จำนวน
ประเด็น 

ยังไมได
ดำเนินการ 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
แลวเสร็จ 

สำนักงานอธิการบด ี ๒ ๐ ๒ ๐  ๒ ๐ ๒ ๐  

โรงพิมพมหาวิทยาลัยฯ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ ๒ ๐ 

สถานปฏิบัติการโรงแรมฯ ๕ ๒ ๓ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ 

คณะศิลปประยุกตฯ   - - - -   - - - -  

(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓) 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
ขอใหคณะ/หนวยงานที ่ยังไมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผน             

การปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/หนวยงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒  (ณ ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๓) รายงานผลการดำเนินงานมายังกองแผนงาน ภายในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ หากไม
สามารถดำเนินการ/รายงานผลการดำเนินงานไดตามแผนที่กำหนด ใหรายงานปญหาอุปสรรค พรอมทั้งแนวทางใน
การแกไขปญหา  

๒. ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปนการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน กองแผนงาน จึงได
ดำเนินการติดตามรวบรวม วิเคราะหและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๓) นำเสนอตอที่ประชุม เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและใหขอเสนอแนะตอไป โดยผลการดำเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) สรุปไดดังนี ้

๒.๑ ผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวนประเด็นความเสี่ยง ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ 
ความเสี่ยงดานรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษามีแนวโนมลดลง 
 ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละของรายไดจากแหลงอ่ืนนอกเหนือจากคาธรรมเนียมการศึกษาเมื่อ
เทียบกับรายไดท้ังหมด  
 คาเปาหมาย : ไมนอยกวา รอยละ ๔๐ 

 ตัวชี้วัด 
แผนการดำเนนิงาน ๒๕๖๓  

รอยละ  จำนวนเงิน 
รายรับจากคาธรรมเนียมการศึกษา ๖๐ ๕๔๑,๖๘๔,๕๐๐ 
รายไดจากแหลงอื ่นนอกเหนือจาก
คาธรรมเนียมการศึกษา 

๔๐ ๓๖๑,๑๒๓,๐๐๐  

 ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการดำเนินงาน :  
ผูรับผิดชอบหลักอยูระหวางดำเนินการ ๕ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๖ วิธีการจัดการความ

เสี่ยงคิดเปนรอยละ ๘๓.๓๓ รายละเอียดดังนี้  
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วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

๑. ว ิ เคราะห สภาพป ญหาท ั ้ งภายในและ
ภายนอก เพื ่อคนหาปจจัยความเสี ่ยง และ
วิเคราะหโอกาส เพื ่อสำรวจทรัพยากรและ
ทรัพยสินที่มหาวิทยาลัยมี  พรอมทั้งกำหนด
แนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานดานการบริหาร
จัดการงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลยั
อยางเหมาะสม เพียงพอ และเกิดประโยชน
สูงสุด 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. สืบเนื่องจากผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้น
ไตรมาส ๔  มีการดำเนินงานตามตัวชี้วัดทั้งหมด ๘ ตัวชี้วัด  มี
ตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามคาเปาหมายที่กำหนด จำนวน ๑ ตัวชี้วัด 
คิดเปนรอยละ ๑๒.๕๐  และมีตัวช้ีวัดที่มีผลการดำเนินงานต่ำกวา
คาเปาหมายที่กำหนด จำนวน ๗ ตัวชี้วัด คิดเปนรอยละ ๘๗.๕๐ 
และในประเด ็นยุทธศาสตร ท ี ่  ๑ การหารายได  เพ ื ่อการมี
เสถียรภาพทางการเงิน ในแผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัย 
๑  ต ัวชี ้ว ัดที ่ ๑  ร อยละรายไดจากคาธรรมเนียมการศึกษา                
คาเปาหมายกำหนดไว รอยละ ๕๙  ผลการดำเนินงาน คิดเปน
รอยละ ๖๑.๕๕  และตัวชี้วัดที่ ๒  รอยละรายไดจากแหลงอ่ืน     
คาเปาหมายกำหนดไว รอยละ ๔๑  ผลการดำเนินงาน คิดเปน
รอยละ ๓๘.๔๕ 
๒. กองแผนงานจะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อทบทวนคา
เปาหมายและตัวชี ้ว ัดแผนกลยุทธทางการเง ินมหาวิทยาลัย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยทีมผูบริหารมหาวิทยาลัย 
คณบดีท ุกคณะ และผู อำนวยการสำนักทุกสำนัก ในเด ือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมความคิดเห็นจาก
ผูบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ 
การหารายไดเพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงนิ ในแผนกลยุทธทาง
การเงินมหาวิทยาลัย และประเด็นยุทธศาสตรที ่ ๓ การเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใชจายงบประมาณและลดรายจาย  ดังน้ัน ทำให
คณะ/หนวยงานทราบปญหา และแนวทางการแกปญหา และพบ
แนวทางในการหารายไดจากแหลงอื่น ประกอบดวย รายไดจาก
การบริหารจัดการหลักสูตร Non Degree หรือหลักสูตรรูปแบบ
ใหม  รายไดจากการรับบริจาคและการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได 
รายไดจากการใชประโยชนผลงานวิจัย หรือทรัพยสินทางปญญา
จากผลงานวิจัย  รายไดจากแหลงทุนวิจัยภายนอก  รายไดจาก
การใหบริการวิชาการ  รายไดของศูนยทดสอบและศูนยเครื่องมือ
ตางๆ   รายไดจากโรงพยาบาล  รายไดจากการบริหารทรัพยากร
และการดำเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

๒. สรางความรู ความเขาใจ เพื ่อใหอาจารย 
และบุคลากรตระหนักรูรวมกัน และกำหนด
แนวทางในการหารายไดเพิ่ม  และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดำเนินการ และกำหนดปฏิทินการ
รายงานผลการดำเนินงาน 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. มหาวิทยาลัยมีกำหนดการจัดประชุมเพื่อสรางความรูความ
เขาใจของผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะ เพื่อตระหนักรูรวมกัน
และกำหนดแนวทางในการหารายไดเพิ ่ม พรอมทั้งมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓    
๒. ผูบริหารคณะ/สำนักสรางความรูความเขาใจ เพื่อใหอาจารย 
และบุคลากรตระหนักรูรวมกันในการหารายไดเพื่อการบริหาร
จัดการและ จัดการเรียนการสอน 

๓. คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ดำเนินงานตาม
ปฏิทิน/แผนการดำเนินงานการกำกับติดตาม
เพ่ือหารายไดเพ่ิมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

อยู ระหวางแจงเวียนคณะ/หนวยงาน เพื ่อใหรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ 
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วิธีการจัดการความเสี่ยง  
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

กำหนดใหสงรายงานผลมายังกองแผนงาน ภายในวันที ่ ๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๓ 

๔. คณะ/วิทยาลัย/สำนัก รายงานผลการ
ดำเนินงานตามปฏิทินการกำกับติดตามการ
ดำเนินการหารายได   

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

อยู ระหวางแจงเวียนคณะ/หนวยงาน เพื ่อใหรายงานผลการ
ดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ 
กำหนดใหสงรายงานผลมายังกองแผนงาน ภายในวันที ่ ๑๕ 
เมษายน ๒๕๖๓ 

๕. รายงานผลการดำเนินงานตอที ่ประชุม
คณะกรรมการบร ิหารมหาว ิทยาลัย และ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

จะรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓   
ณ สิ้นไตรมาส ๒ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๖. นำขอเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงาน
ในปถัดไป  

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. อยูในระหวางสรุปผลการดำเนินงานและจะรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 
๒. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปญหาและอุปสรรค : การดำเนินงานไมเปนไปตามแผนการดำเนินงานเนื่องจาก รายงานผลการ

ดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ ้นไตรมาส ๔ อยู ระหวางการตรวจสอบขอมูลกับคณะ/
หนวยงาน  ซึ่งคาดวาจะเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

ขอเสนอแนะเพิ ่มเติม : ขอใหกองแผนงาน เรงดำเนินการกำกับติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานตอคณะกรรมการท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามปฏิทินการดำเนินงานที่กำหนดไว 

๒.๒ ผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) จำนวนประเด็นความเสี่ยง ๒ประเด็น
ความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้  

  ๑) ความเสี่ยงท่ี ๑ : ความเสี่ยงดานผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนท่ีกำหนด 
ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละของจำนวนโครงการวิจัยสะสม ชวงป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ดำเนินการ

แลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๓  
คาเปาหมาย : ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

  ปงบประมาณ 
โครงการคงเหลือสะสม 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒๕๖๐ ๒๒ 

๒๕๖๑ ๒๔ 
๒๕๖๒ ๑๑ 

รวมทั้งสิ้น ๕๗ 
 
 

(ขอมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
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ผู รับผิดชอบหลัก : สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจ ัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ผลการดำเนินงาน :  
ผูรับผิดชอบหลักดำเนินการแลวเสร็จ ๓ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๘ วิธีการจัดการความ

เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๓๗.๕๐ เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน และอยูระหวางดำเนินการ ๒ วิธีการจัดการความ
เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๒๕.๐๐ รายละเอียดดังนี้  

 

การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการดำเนินงาน 

๑. คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ กำหนด
มาตรการเพื่อเรงรัดการดำเนินงานและสง
รายงานผลการวิจัย เพื่อใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

คณะกรรมการบริหารงานวิจัย ในการประชุม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๒ 
วันที ่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  ไดพิจารณา วาระที ่ ๓.๔ การ
ติดตามรายงานการวิจัย โครงการวิจัยงบประมาณแผนดิน และ
เงนิรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีโดยมติที่ประชุมใหสำนักงาน
สงเสริมบริหารงานวิจ ัยฯ จัดทำบันทึกขอความแจงติดตาม
โครงการท ี ่ค างส งรายงานว ิจ ัย โดยม ีแนวทางให ห ัวหนา
โครงการวิจัยดำเนนิการ ดังน้ี 
แนวทางท ี ่  ๑  ให  ส  งร ายงานการว ิจ ัย เพ ื ่ อป ด โครงการ 
แนวทางที่ ๒ โครงการท่ียังไมแลวเสร็จใหยุตกิารทำงาน และใหสง
รายงานในสวนท่ีดำเนินการไปแลว สงใชใบสำคัญรับเงินพรอมคืน
เงนิที่เหลือ 
แนวทางที่ ๓ โครงการที่ไมสามารถสงรายงานได ใหสงคืนเงิน
ทั ้งหมด โดยใหรายงานภายในสิ้นเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓              
หากพนกำหนดจะสรุปโครงการที่ยังคางสงเสนอตออธิการบดี 
เพ่ือพิจารณาในสวนที่เก่ียวของตอไป 

๒. สำนักงานส งเสร ิมบร ิหารงานวิจ ัยฯ 
ติดตามการสงรายงานผลการดำเนินงาน 
โดยสงบันทึกแจงคณะ/หนวยงาน ที่นักวิจัย
ได  ร ับ งบประมาณ ให  จ ั ดส  งรายงาน
ผลการวิจัย 
    - แนวทางที่ ๑ ใหสงรางรายงานการวจิัย 
จำนวน ๓ ฉบับ เพ่ือปดโครงการ           
    - แนวทางที่ ๒ โครงการที่ยังไมแลวเสร็จ
ใหยุติการทำงาน และใหสงรายงานในสวนท่ี
ไดดำเนินการไปแลว สงใชใบสำคัญรับเงิน
พรอมคืนเงินที่เหลือ 
    - แนวทางที่ ๓ โครงการที่ไมสามารถสง
รายงานได ใหสงคนืเงนิทั้งหมด  

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

สำนักงานส งเสร ิมบร ิหารงานว ิจ ัย ฯ จัดทำบันทึก  ท ี ่  อว 
๐๖๐๔.๑.๔/ว๕๑๙๘ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ติดตามผล
การดำเนินงานโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
แผนดินและงบประมาณเงินรายไดที ่คางสงรายงาน โดยมีแนว
ทางการดำเนินงาน ๓ แนวทางตามที ่คณะกรรมการบริหาร
งานวิจัย กำหนด และใหนักวิจัยสงรายงานภายในวันที ่ ๓๑ 
มกราคม ๒๕๖๓  

๓. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ และ
คณะรวมดำเนินการศึกษา วิเคราะห ปจจัย
ความ สำเร็จในการดำเนินงานดานการวิจัย 
และปญหาอุปสรรคที่สงผลใหผลงานวิจัยไม
แล วเสร ็จตามแผนที ่กำหนด และสถ ิติ
ระยะเวลาการทำวิจัย จำแนกตามสาขาวิชา 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. รวบรวมขอมูลรวบรวมขอมูลจากสัญญารับทุน ผลการสง
รายงานของโครงการที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย โดยเปนโครงการ
คงเหลือสะสม ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
จำนวน ๕๗ โครงการ มีจำนวนโครงการที่แลวเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวน  ๒๖ โครงการ คิดเปนรอยละ  ๔๕.๖๑ 
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การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการดำเนินงาน 

๒. จัดทำแบบสอบถามการศึกษาปจจัยความสำเร็จและปญหา
อุปสรรคท่ีเกิดจากการดำเนินงานของนักวิจัย 
(https://bit.ly/๓a๕dV๐K) 
๓. อยูระหวางการสรุปขอมูลและจัดทำรายงาน 

๔. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ สรุป
โครงการว ิจ ัย ป  งบประมาณ ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๑ ที ่ไมดำเนินการตามมาตรการเพื่อ
เร  งร ัดการดำเน ินงานและส  งรายงาน
ผลการวิจัย เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่ง
การ 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

๑. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจ ัย ฯ  สรุปผลการติดตาม
โครงการวิจัยที่คางสงรายงาน ตามขอ ๒ เสนอตอคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย ฯ เพ่ือทราบ  
๒. จัดทำบันทึกสรุปการติดตามฯ เสนออธิการบดีเพื่อพิจารณา 
โดยเสนแนวทาง ๓ ขอ  
๓. อธิการบดีเห็นชอบการดำเนินงานตามแนวทางขอ ๑-๒ ใน
สวนขอ ๓ ใหรองอธิการบดีฝายวิจัย ฯ หารือรวมกับกองคลังและ
สำนักงานกฎหมายเพื ่อหารายละเอียดแนวทางการดำเนินงาน
เพิ่มเติม และเสนออธิการบดีพิจารณาอีกครั้ง สำนักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัย ฯไดประชุมรวมกับหัวหนาสำนักงานกฎหมาย
และนิติการและเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของเมื่อวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓  
จึงไดเสนอแนวทางตออธิการบดี และไดเห็นชอบแนวทางดังนี้ 
     ๓.๑ ให สำน ักงานส งเสร ิมบร ิหารงานว ิจ ัย ฯ ต ิดตาม
โครงการวิจ ัยที ่นักวิจัยไมสงรายงาน ยายสังกัด เกษียณอายุ
ราชการ และโครงการที ่ม ีการชี ้แจงกรณีการเปลี ่ยนหัวหนา
โครงการ หากไมมีการเปลี่ยนแปลงสัญญารับทุนเปนช่ือบุคคลใหม
ใหติดตามกับผูท่ีลงนามในสัญญา  
     ๓.๒ การติดตามการใหสงบันทึกขอความ/หนังสือ โดยระบุชือ่
ผูที่ลงนามในสัญญารับทุน  
     ๓.๓ ดำเนินการติดตามจำนวน ๒ ครั้ง ระบุวันที่ใหสงงานให
ชัดเจน  
๔. หากครบกำหนดการติดตาม ๒ ครั้งแลวยังไมสงรายงานผลการ
ดำเนินงาน ใหสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย ฯ สรุปรายชื่อ
พรอมสัญญารับทุนนำสงสำนักงานกฎหมายและนิติการเพ่ือ
ดำเนินการตอไป 

๕. สำนักงานส งเสร ิมบร ิหารงานวิจ ัยฯ 
พ ิจารณาโครงการว ิจ ัยท ี ่ ไม แล วเสร็ จ
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ จัดทีมวิจัยพี ่เลี ้ยงที่
สอดคลองกับหัวขอวิจัย ในการใหคำแนะนำ 
ปรึกษาโครงการวิจัย 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดทำขอมูลรายชื่อนักวิจัย
พี ่เลี ้ยงสำหรับโครงการที ่ดำเนินงานไมแลวเสร็จและยังไมสง
รายงาน  
๒. ไดกำหนดจัดประชุมนักวิจัยที่คางสงรายงานเพ่ือนำเสนอขอมูล
การดำเนินงานและปญหาอุปสรรคในการทำงานวิจัย และพบ
นักวิจัยพี่เลี ้ยงเพื่อใหขอเสนอแนะ ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ตามบันทึกท่ี อว ๐๖๐๔.๑.๔/ ว๐๙๕๐ ลงวันที ่ ๑๓ มีนาคม 
๒๕๖๓ แตเนื่องจากการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-๑๙ จึงมีการ
ยกเลิกประชุมและแจงใหนักวิจัยรายงานขอมูลในแบบสอบถาม
ออนไลนแทน ตามตามบันทึกที ่  อว ๐๖๐๔.๑.๔/ ว๑๐๑๘                 
ลงวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ 
๓.  จัดทำสรุปจำนวนโครงการวิจัยและวันที ่ที ่สามารถจัดสง
รายงานได 
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การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบ 

กับแผน 
ผลการดำเนินงาน 

๖. สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัด
เวทีรายงานผลการดำเนินงานวิจ ัยงวด
สุดทาย ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

๗. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน รอบ 
๑๑, ๑๒ เด ือน และรายงานตอที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ เพื่อตดิตาม
การดำเนินงานของนักวิจัย  

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

๘. นำข อเสนอแนะจากคณะกรรมการ 
บริหารงานวิจัยฯ ในการกำหนดมาตรการ
การบร ิหารงานว ิจ ัยท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. รอยละของจำนวนโครงการวิจัยสะสม ชวงป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ที่ดำเนินการแลวเสร็จในป 

พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๖ โครงการ จากโครงการทั้งหมดจำนวน ๕๗ โครงการ คิดเปนรอยละ ๔๕.๖๑ รายละเอียด
ดังนี้  

 

ปงบประมาณ 
โครงการคงเหลือสะสม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
จำนวนโครงการที่แลว

เสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
คงเหลือ คิดเปนรอยละ 

๒๕๖๐ ๒๒ ๑๑ ๑๑ ๕๐.๐๐ 
๒๕๖๑ ๒๔ ๑๔ ๑๐ ๕๘.๓๓ 
๒๕๖๒ ๑๑ ๑ ๑๐ ๙.๐๙ 

ผลรวมทั้งหมด ๕๗ ๒๖ ๓๑ ๔๕.๖๑ 
 

๒. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปญหาและอุปสรรค : ไมม ี

  ๒) ความเส ี ่ยงท ี ่  ๒ : ความเส ี ่ยงด านการเบ ิกจ ายงบประมาณไม เป นไปตามแผน               
อาจสงผลใหถูกปรับลดงบประมาณในปถัดไป 

ตัวบงชี้ความเสี่ยง : รอยละการเบิกจายเปนไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
ภาครัฐ  

คาเปาหมาย : 

ประเภทรายจาย  ไตรมาส ๑ 
สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจายประจำ ๓๖.๐๐ ๕๗.๐๐ ๘๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
รายจายลงทุน ๒๐.๐๐ ๔๕.๐๐ ๖๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 

ภาพรวม (รอยละ)  ๓๒.๐๐ ๕๔.๐๐ ๗๗.๐๐ ๑๐๐.๐๐ 
หมายเหตุ คาเปาหมายตามตารางขางตน เปนคาเปาหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายภาครัฐ ประจำปงบประมาณ 

๒๕๖๒ ทั้งนี้ หากรัฐบาลไดมีการกำหนดมาตรการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แลวจักไดปรับขอมูลใหเปนไปตามมาตรการฯ ตอไป   
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ผูรับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการดำเนินงาน :  

๑. ผูรับผิดชอบหลักดำเนินการแลวเสร็จ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง จาก ๕ วิธีการจัดการความ
เสี่ยง คิดเปนรอยละ ๔๐ เมื่อเทียบกับแผนการดำเนินงาน และอยูระหวางดำเนินการ ๒ วิธีการจัดการความเสี่ยง 
คิดเปนรอยละ ๔๐ รายละเอียดดังนี้  

 

การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

๑. จัดทำแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

มีแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
 

๒. แจงเวียนแผนการใชจ ายงบประมาณ
รายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ใหกับคณะ/หนวยงาน 

ดำเนินการแลว
เสร็จ 

แจ  ง เว ียนแผนการใช จ ายงบประมาณรายจาย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหคณะ สำนัก และหนวยงานตางๆ 
ทราบ และใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานและแผนการเบิกจาย
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตาม
บันทึกขอความที ่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๓๖๗ ลงวันที ่ ๑๑ มกราคม 
๒ ๕ ๖ ๓  แ ล ะ น ำ เ ผ ย แ พ ร  ท ี ่ เ ว ็ บ ไ ซ ต  ก อ ง แ ผ น ง า น
ที่www.ubu.ac.th/web/planning เลือกกลุ มงานงบประมาณ 
ในหัวขอ "แผนปฏิบ ัติการและแผนการใชจ ายงบประมาณ 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓" 

๓. ติดตามและเรงรัดการเบิกจายการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนรายเดือน 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. ผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ (๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒)   
มหาวิทยาลัยมีผลการเบิกจาย จำนวน ๑๕๖,๐๐๒,๓๖๐.๐๓ บาท 
จากงบประมาณทั้งสิ ้น ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐ บาท คิดเปนรอยละ 
๑๙.๒๖ ต่ำกวาเปาหมายที ่ร ัฐบาลกำหนด ร อยละ ๓.๗๔  
(เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๒๓) 
๒. มหาวิทยาลัยแจงใหคณะ/หนวยงาน เรงรัดการเบิกจายตาม
บันทึกขอความ ที่ อว ๐๖๐๔.๕/ว ๐๙๓ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม 
๒๕๖๓  
๓. ผลการดำเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๒ ไดรบังบประมาณทั้งสิน้ 
๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐ บาท เบิกจาย ๓๓๑,๐๓๕,๗๑๖.๕๔ บาท คิด
เปนรอยละ ๔๐.๘๘ ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ 
๑๓.๑๒   (เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๕๔.๐๐) 

๔. รายงานผลการดำเนินงานเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย ทุกรายไตรมาส 

อยูระหวาง
ดำเนินการ 

๑. กองแผนงานนำเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อ
วันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๖๕๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
๒. กองแผนงานนำเสนอผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๑ ตอที่
ประชุมสภามหาวิทยาล ัย คร ั ้งท ี ่  ๒/๒๕๖๓ เม ื ่อว ันที ่  ๒๒ 
กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ดังน้ี  
    ๑) มอบกองแผนงาน ชี้แจงเหตุผล ปญหาและอุปสรรคในการ
เบิกจายงบประมาณที่ไมเปนไปตามเปาหมายมาตรการเพ่ิม
ประส ิทธ ิภาพการใชจ ายเง ินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในรายงานฯ ครั้งตอไป  
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การปรับปรุงควบคมุภายใน 
สถานะเทียบกบั

แผน 
ผลการดำเนินงาน 

    ๒) มอบมหาวิทยาลัย กำกับติดตามการใชจายเงินงบประมาณ
ใหเปนไปตามเปาหมายมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจายเงนิ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตอไป  
๓. ผลการเบิกจาย ณ สิ ้นไตรมาสที ่ ๒ อยู ระหวางเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

๕ .  น ำข  อ เ สนอแนะมาปร ับปร ุ งการ
ดำเนินงานในปถัดไป 

ยังไมได
ดำเนินการ 

ยังไมไดดำเนินการ เน่ืองจากยังไมถึงระยะเวลาดำเนินการ 

 

๒. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดวนที่สุดท่ี นร ๐๕๐๕/ว๒๓ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม 
๒๕๖๓ เรื ่องมาตรการเรงรัดการใชจ ายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยตามที่ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว เมื่อ
วันที ่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ มีผลบังคับใชแลว และนายกรัฐมนตรีไดเห็นชอบมาตรการเรงรัดการใชจาย
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ดังนี้  

 

ประเภทรายจาย ไตรมาส ๑ สะสม ณ ไตรมาส ๒ สะสม ณ ไตรมาส ๓ สะสม ณ ไตรมาส ๔ 
รายจายประจำ ๒๘ ๕๘ ๘๐ ๑๐๐ 
รายจายลงทุน ๘ ๔๐ ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม ๒๓ ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 
 

๓. ผลการเบิกจายงบประมาณแผนดิน :  
๓.๑ ผลการดำเนินงาน ณ  สิ้นไตรมาสที่ ๑ ไดรับงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางกอน 

จำนวน ๓๔๒,๑๒๕,๐๐๐ บาท เบิกจาย จำนวน ๑๕๖,๐๐๒,๓๖๐.๐๓ บาท จากงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
ทั้งสิ ้น จำนวน ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐ คิดเปนรอยละ ๑๙.๒๖ ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๓.๗๔  
(เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๒๓) โดยจำแนกงบรายจาย ดังนี ้

 

งบรายจาย 

งบประมาณ 
ประจำป

งบประมาณ ๒๕๖๓ 

งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ไป

พลางกอน 
เบิกจาย คงเหลือ 

รอยละ
การ

เบิกจาย 

รอยละ
เปาหมายที่

รัฐบาล
กำหนด 

ผลการ
ดำเนินงาน
เมื่อเทียบ

กับคา
เปาหมายฯ 

รายจายประจำ ๖๗๑,๑๔๓,๖๐๐ ๓๒๖,๒๔๐,๙๐๐ ๑๔๙,๘๔๒,๙๖๐.๐๓ ๑๗๖,๓๙๗,๗๓๙.๙๗ ๒๒.๓๓ ๒๘.๐๐  ๕.๖๗ 

รายจายลงทุน ๑๓๘,๖๖๔,๖๐๐ ๑๕,๘๘๔,๓๐๐ ๖,๑๕๙,๔๐๐.๐๐ ๙,๗๒๔,๙๐๐.๐๐ ๔.๔๔ ๘.๐๐  ๓.๕๖ 

รวม ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐ ๓๔๒,๑๒๕,๐๐๐ ๑๕๖,๐๐๒,๓๖๐.๐๓ ๑๘๖,๑๒๒,๖๓๙.๙๗ ๑๙.๒๖ ๒๓.๐๐  ๓.๗๔ 

- รายจายประจำ ไดรับจัดสรร จำนวน ๖๗๑,๑๔๓,๖๐๐ บาท เบิกจาย ๑๔๙,๘๔๒,๙๖๐.๐๓ 
บาท คิดเปนรอยละ ๒๒.๓๓ ต่ำกวาเปาหมายที่รฐับาลกำหนด รอยละ ๕.๖๗ (เปาหมายที่รฐับาลกำหนด รอยละ ๒๘) 

- รายจายลงทุน ไดรับจัดสรร จำนวน ๑๓๘,๖๖๔,๖๐๐ บาท เบิกจาย ๖,๑๕๙,๔๐๐.๐๐ คิด
เปนรอยละ ๔.๔๔ ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๓.๕๖ (เปาหมายที่รฐับาลกำหนด รอยละ ๘.๐๐)  
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๓.๒ ผลการดำเนินงาน ณ  สิ ้นไตรมาสที่ ๒ ไดรับงบประมาณทั้งสิ ้น ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐ 
บาท เบิกจาย ๓๓๑,๐๓๕,๗๑๖.๕๔ บาท คิดเปนรอยละ ๔๐.๘๘ ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ 
๑๓.๑๒ (เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๕๔.๐๐) โดยจำแนกตามงบรายจาย ดังนี ้

งบรายจาย 
ไดรับจัดสรร
งบประมาณ 

เบิกจาย คงเหลือ 
รอยละการ
เบิกจาย 

รอยละ
เปาหมายที่

รัฐบาล
กำหนด 

ผลการ
ดำเนินงานเมื่อ
เทียบกบัคา
เปาหมายฯ 

รายจายประจำ ๖๗๑,๑๔๓,๖๐๐.๐๐ ๓๑๕,๗๓๙,๑๑๖.๕๔ ๓๕๕,๔๐๔,๔๘๓.๔๖ ๔๗.๐๔ ๕๘.๐๐  ๑๐.๙๖ 

รายจายลงทุน ๑๓๘,๖๖๔,๖๐๐.๐๐ ๑๕,๒๙๖,๖๐๐.๐๐ ๑๒๓,๓๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑.๐๓ ๔๐.๐๐  ๒๘.๙๗ 

รวม ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐.๐๐ ๓๓๑,๐๓๕,๗๑๖.๕๔ ๔๗๘,๗๗๒,๔๘๓.๔๖ ๔๐.๘๘ ๕๔.๐๐  ๑๓.๑๒ 

- รายจายประจำ ไดรับจัดสรร จำนวน ๖๗๑,๑๔๓,๖๐๐ บาท เบิกจาย ๓๑๕,๗๓๙,๑๑๖.๕๔ 
บาท คิดเปนรอยละ ๔๗.๐๔ ต่ำกวาเปาหมายที่รฐับาลกำหนด รอยละ ๑๐.๙๖ (เปาหมายที่รฐับาลกำหนด รอยละ ๕๘) 

- รายจายลงทุน ไดรับจัดสรร จำนวน ๑๓๘,๖๖๔,๖๐๐ บาท เบิกจาย ๑๕,๒๙๖,๖๐๐.๐๐ คดิ
เปนรอยละ ๑๑.๐๓ ต่ำกวาเปาหมายที่รฐับาลกำหนด รอยละ ๒๘.๙๗ (เปาหมายที่รฐับาลกำหนด รอยละ ๔๐.๐๐)  

สรุปผลการประเมิน :   
๑. ผลการดำเนินงาน ณ  สิ ้นไตรมาสที ่ ๒ ไดรับงบประมาณทั้งสิ ้น ๘๐๙,๘๐๘,๒๐๐ บาท 

เบิกจาย ๓๓๑,๐๓๕,๗๑๖.๕๔ บาท คิดเปนรอยละ ๔๐.๘๘ ต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๑๓.๑๒ 
(เปาหมายที่รัฐบาลกำหนด รอยละ ๕๔.๐๐) ทั้งนี้ ผลการเบิกจาย ณ สิ้นไตรมาสที่ ๒ อยูระหวางเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ 

๒. ยังไมสามารถสรุปได เนื่องจากยังไมสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ 
ปญหาและอุปสรรคท่ีทำใหผลการเบิกจายต่ำกวาเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด  
๑. งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณอนุมัติเงินจัดสรร 

โดยการใชงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางกอน ทำใหบางกิจกรรม/โครงการ ไมได
รับจัดสรรเงินงบประมาณตั้งแตตนปงบประมาณสงผลใหการดำเนินการในกิจกรรม/โครงการลาชา ทำใหการ
เบิกจายไมเปนไปตามแผนที่กำหนด 

๒. สำหรับรายจายลงทุน คณะ/หนวยงาน ดำเนินการจัดซื้อจัดจางชากวาแผนที่กำหนดเนื่องจาก
ไมมีความพรอมในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ ทำใหการจัดซื้อจัดจางและการกอหนี้ผูกพันลาชา สงผล
ใหการเบิกจายไมเปนไปตามแผนที่กำหนด 

แนวทางการแกไข 
๑. รายจายประจำ เร งรัดใหคณะ/หนวยงานดำเนินกิจกรรม/โครงการ โดยดวนเพื ่อให             

ผลการใชจายในไตรมาสที่ ๓ เปนไปตามแผนที่กำหนด 
๒. รายจายลงทุน เรงใหคณะ/หนวยงาน ลงนามในสัญญาภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓  ให

ครบทุกรายการ เพ่ือใหการเบิกจายเปนไปตามเปาหมายที่รัฐบาลกำหนด 
 

ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 
   ๑. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวย มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน

สำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  
   ๒. หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความ

เสี่ยงสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
   เสนอที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนบริหาร  ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ณ สิ้นไตรมาส ๒ (ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)   

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมดังนี้ 
1. ใหคณะศิลปประยุกตและสถาปตยกรรมศาสตร เรงดำเนินการรายงานผลเพื่อใหทันตอการ

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
2. ประเด็นความเสี่ยงดานผลงานวิจัยไมแลวเสร็จตามแผนที่กำหนด ควรแยกประเภทการ

รายงานดานการเงิน และการสงรายงานผลการวิจัย 
 
   มต ิท ี ่ประช ุม : เห ็นชอบ  มอบกองแผนงาน ปร ับแก ไขตามข อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
  4.6 การจัดทำบันทึกขอตกลง เรื่อง การสงมอบผลการดำเนินงานจัดการฝกอบรมหลักสูตร   
การเตรียมความพรอมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยใน  
สถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจำปงบประมาณ 2562 ระหวาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอ ุดมศ ึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     
  ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ เสนอที่ประชุม ตามที่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แจงผลการพิจารณาคัดเลือกหนวยการฝกอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพรอมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการโครงการ Talent Mobility 
ประจำปงบประมาณ 2562 และจัดสงบันทึกขอตกลง เรื่อง การสงมอบผลการดำเนินงานจัดการฝกอบรม
หลักสูตรการเตรียมความพรอมและการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการดำเนินการ โครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม 
(Talent Mobility) ประจำปงบประมาณ 2562 ระหวาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่ง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อเสนออธิการบดีพิจารณา   
ลงนาม นั้น 

สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี ซึ่งเปนหนวยงานที่ไดรับการพิจารณา
จัดสรรกรอบงบประมาณ จำนวน 350,000 บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) ภายใตโครงการดังกลาว จึงได
เสนอบันทึกขอตกลงฯ ตามผลการพิจารณาสั่งการของอธิการบดี มายังที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือรับทราบผลการคัดเลือกและเพื่อพิจารณาการจัดทำบันทึกขอตกลง เรื่อง การสงมอบผลการดำเนินงานจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการสงเสริมให
บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื ่อแกไขปญหาและเพิ ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปงบประมาณ 2562 ระหวาง สำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

สำนักงานกฎหมายและนิติการ พิจารณาแลวเห็นวาบันทึกขอตกลงดังกลาวไมสามารถจัดทำ
ขอตกลงในรูปสัญญาได เนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงฯ เปนหนวยงานผูใหการสนับสนุนงบประมาณและเปน
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ผูกำหนดโดยจัดทำเปนบันทึกขอตกลงการสงมอบผลการดำเนินงาน จึงไดตรวจสอบและแกไขเพิ่มเติมเฉพาะใน
รูปแบบของบันทึกขอตกลงที่ผานการพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด เชน วันที่ลงนาม สถานที่จัดทำบันทึก
ขอตกลง ที่ตั้งของหนวยงานทั้งสอง เปนตน โดยเนื้อหาอื่น ๆ ยังคงมีผลตามเดิม ดวยการจัดทำบันทึกขอตกลงกับ
หนวยงานภายนอกในประเทศตองไดร ับการอนุมัต ิจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากที ่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามขอ 7.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง 
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการปฏิบัติราชการ ในการนี้ สำนักงานวิเทศสัมพันธ จึงเสนอตอ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลง
ดังกลาว โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้

ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ 
ชื่อหนวยงาน  สำนักงานสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร กลุมนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อุดมศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
โทรศัพท   0 2 610 5299 
โทรสาร  0 2 354 5540 

สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

เปนบันทึกขอตกลง เรื่อง การสงมอบผลการดำเนินงานจัดการฝกอบรม  
2. วัตถุประสงค 

เพื่อรองรับการดำเนินการโครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือ
แกไขปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม ตามวงเงินที่ไดรับจัดสรร จำนวน 
350,000 บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน)  
3. ขอตกลงหรือรายละเอียดท่ีรับทราบรวมกันระหวางสองฝาย   

ระบุเปน 2 หัวขอใหญ ไดแก  
1)  ตัวชี้วัดการดำเนินโครงการ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานเปาหมายการฝกอบรม ดานหลักสูตร 

และดานการประเมินผลการจัดการฝกอบรม  
2)  วิธีการรายงานผลการดำเนินงาน  

4. กำหนดวันที่จะลงนาม ไมไดกำหนดไว  
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ ศาสตราจารยสัมพันธ ฤทธิเดช ตำแหนง เลขาธิการคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  
6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   

ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ
ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
ตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ  



- 33 - 
 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา  
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึก

ขอตกลง เรื่อง การสงมอบผลการดำเนินงานจัดการฝกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมและการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินการ โครงการสงเสริมใหบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแกไข
ปญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปงบประมาณ 
2562 ระหวาง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม กับ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
    
  มติที่ประชุม  : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป         
         
    4.7 การจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ เรื่อง การสงเสริม สนับสนุนทุนเพื่อ  
การพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรดานการเกษตร ระหวาง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
(องคการมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

 ผูชวยอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและการศึกษานานาชาติ  เสนอที่ประขุม ดวย สำนักงาน 
สงเสริมบริหารงานวิจัยฯ สำนักงานอธิการบดี แจงความประสงคขอจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การ
สงเสริม สนับสนุนทุนเพ่ือการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรดานการเกษตร ระหวาง สำนักงานพัฒนาการ
วิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบูรณาการการทำงาน
รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิชาการ เพื่อใหเกิดองคความรู  โดย
ดำเนินงานในลักษณะความรวมมือทางวิชาการ  

สำนักงานวิเทศสัมพันธ ซึ่งไดดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวของเปนที่เรียบรอยแลว และไดเสนอ
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) พ.ศ. 2546 มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาเพิ่มเติม จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบการจัดทำบันทึกขอตกลงฯ ซึ่งเปนฉบับที่ไดผานการพิจารณาโดย สำนักงานกฎหมายและนิติการ และ
แกไขเพ่ิมเติมเปนที่เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี ้
ชื่อหนวยงาน บุคคล ที่เกี่ยวของ 
ชื่อหนวยงาน  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)  
ที่อยู 2003/61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท   0 2 579 7435 

สรุปสาระสำคัญในบันทึกขอตกลงฯ 
1. ลักษณะ  

เปนบันทึกขอตกลงความรวมมือ เรื่อง การสงเสริม สนับสนุนทุนเพื่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตร
และบุคลากรดานการเกษตร ระหวาง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) กับ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. วัตถุประสงค 
เพื่อบูรณาการการทำงานรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในการพัฒนางาน
วิชาการ เพ่ือใหเกิดองคความรู โดยดำเนินงานในลักษณะความรวมมือทางวิชาการ  

3. ขอตกลงหรือรายละเอียดท่ีรับทราบรวมกันระหวางสองฝาย   
ระบุเปน 6 หัวขอใหญ ไดแก  
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1)  ขอบเขตของความรวมมือ  
2)  การบริหารความรวมมือ 
3) การรักษาความลับ 
4) การตีพิมพเผยแพรงานวิจัย 
5) สิทธิ์ในผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญา 
6) การดำเนินงานและกำหนดเวลาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ  

4. กำหนดวันที่จะลงนาม ไมไดกำหนดไว  
5. ผูลงนามของอีกฝาย คือ นายสุวิทย ชัยเกียรติยศ ตำแหนง ผูอำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร โดยมีพยาน 1 ราย คือ นางสาวกุลวรา โชติพันธุโสภณ ตำแหนง รองผูอำนวยการสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร   

6. ผูลงนามของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ผูชวยศาสตราจารยชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา ตำแหนง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีพยาน 1 ราย ซึ่งยังไมระบุ/มอบหมายบุคคล 

ขอกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวของ   
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการมอบอำนาจในการ 

ปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ขอ 7.1 การขอรับมอบอำนาจเพื่อลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือกับหนวยงานภายนอกในประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือกับหนวยงานภายนอกใน
ตางประเทศจะตองไดรับการอนุมัติจากอธิการบดีและผานความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา  
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบการจัดทำบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ เรื ่อง การสงเสริม สนับสนุนทุนเพื ่อการพัฒนาการวิจัยการเกษตรและบุคลากรดาน
การเกษตร ระหวาง สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) กับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป  
 
  4.8  นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจำปการศึกษา 2563 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุม ดวยกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  แจงเรื่องการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียรใน
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งเปนประเพณีที่สืบทอดมายาวนานในสถาบันอุดมศึกษา มีปณิธานเพ่ือถายทอดความสัมพันธ
ของนิสิตนักศึกษารุนพี่สูรุนนอง ยังผลใหเกิดความสามัคคี มีระเบียบวินัย ความภาคภูมิใจในสถาบัน และมีการ
ชวยเหลือเกื้อกูลฉันทพี่นอง ฯลฯ ดังนั้น เพื่อใหประเพณีการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและการประชุมเชียรใน
สถาบันอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอย  ธำรงไวซึ่งปณิธานที่ดีงาม อีกทั้งมีลักษณะในการจัดกิจกรรมที่
สรางสรรค อบอุน ประทับใจ และเสริมสรางการพัฒนานิสิตนักศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม จึงกำหนดนโยบาย จำนวน 7 ขอ และมาตรการ จำนวน 9 ขอ เพื่อเปนแนวทางใหแตละสถาบันใน
การจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมฯ และขอความรวมมือใหกำกับดูแลการจัดกิจกรรมอยางเขมงวด ตามประกาศ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และหนังสือขอความ
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รวมมือในการกำกับดูแลการจัดกิจกรรมตอนรับนองใหมและประชุมเชียร และการใหความรูดานตางๆรวมทั้งการ
ปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 มีนาคม 2563  ทั้งนี้ 
งานกิจกรรมนักศึกษา ไดแจงเวียนประกาศดังกลาว ใหคณบดี 10 คณะ 1 วิทยาลัย นายกสโมสรนักศึกษา 
ประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพ่ือทราบและถือปฏิบัติเรียบรอยแลว 

ในการนี้ สำนักงานพัฒนานักศึกษา ไดจัดทำ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื ่อง 
นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม ประจำปการศึกษา 2563 เพื่อใหสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งไดนำเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 มติที่ประชุมเห็นชอบใหนำเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป โดยมีรายละเอียด 5 สวน นี้  

สวนที่ 1  นโยบายการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม 
สวนที่ 2  มาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม  
สวนที่ 3  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม 
สวนที่ 4  บทลงโทษทางวินัย 
สวนที่ 5  บทเฉพาะกาล 

ขอกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวของ   
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง การจัดกิจกรรมตอนรับ

นองใหมและประชุมเชียรในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง)ประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื ่อง นโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมตอนรับนักศึกษาใหม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจำปการศ ึกษา 2563 และโปรดพิจารณาใหข อเสนอแนะตอการดำเน ินก ิจกรรมของน ักศ ึกษา  
ปการศึกษา 2563 เพ่ือจักไดแจงเวียนทุกคณะ และหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไป 
 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยเห็นควรใหกำหนดออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย 
กำหนดนโยบายเปนการกิจกรรมออนไลนทั ้งหมด จนกวาสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) จะคลี่คลายและบางกิจกรรมใหเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปกอน เพื่อใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษา ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และเสนออธิการบดลีงนามประกาศมหาวิทยาลัยตอไป  
 
  4.9 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย กองทุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2563 
  รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ เสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดจัดทำระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 มีแหลงเงินงบประมาณมาจากคาธรรมการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งบรรจุไวในแผนงานโครงการกองทุนบำรุงกีฬาและกิจกรรม โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม
เสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในแตละปงบประมาณ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนเงินคาใชจายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา เปนเงินสมทบในกรณีที่ไมสามารถ
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เบิกจายไดดวยเงินงบประมาณแผนดิน และเพื่อกิจกรรมอื่นที่เปนประโยชนในเชิงสัมฤทธิ์ผลตอกิจกรรมนักศึกษา 
เนื่องจากระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ.2551 ไมเอ้ือตอการดำเนินงานและไมสอดคลองกับภาวะการณในปจจุบัน  

ในการนี้ สำนักงานพัฒนานักศึกษา จึงไดจัดทำ (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย
กองทุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2563 ตาม (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2563  

 
 ขอกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวของ   

ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2551 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยกองทุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2563 กอนนำเสนอ  
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมใหกองคลัง พิจารณาตรวจสอบบัญชีกองทุนตางๆ และ 
กองคลังไดกำหนดวิธีการบรหิารงบประมาณกองทุน หรือไม/อยางไร 
  
  มติที่ประชุม : มอบสำนักงานพัฒนานักศึกษารวมกับกองคลัง ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และพิจารณาทบทวนการจัดตั ้งกองทุนสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2563 
 
  4.10 การแตงต ั ้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
  ผูอำนวยการสำนักคอมพิวเตอรและเครือขาย เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ที่ ๑๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีวาระการดำรงตำแหนง ๒ ป ระยะเวลาการปฏิบัติ
หนาที่ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมีหนาที่ในการกำหนดนโยบายและ
แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศใหสอดคลองตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การควบคุม กำกับ ติดตาม การใชงบประมาณและทรัพยากรตางๆ ในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ การกำกับดูแลและใหขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานและแผนการปรับปรุงระบบสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ นั้น 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สิ้นสุดวาระ
การดำรงตำแหนง เมื่อวันที ่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓  ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินงานดานเทคโนโลยีดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสอดคลองตามแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน
และแผนการ  ใชจายงบประมาณเงินรายไดของมหาวิทยาลัย จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อ กำหนดอำนาจหนาที่ ระยะเวลาการดำรงตำแหนง และคาตอบแทนสำหรับประธาน
คณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ตอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

องคประกอบ  
เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื ่อพิจารณากำหนดองคประกอบและรายชื่อ

คณะกรรมการ  
อำนาจหนาที ่  
คณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีหนาที่เปนไปตาม

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ 10/2561 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 หรือที่เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ระยะเวลาการดำรงตำแหนง 2 ป นับจากวันที่ไดรับการแตงตั้ง 
 คาตอบแทน  
สำหรับประธานคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยเทียบเคียงจากอัตรา

เบี ้ยประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกำหนดคาตอบแทนประธาน
คณะกรรมการในอัตรา 2,000 บาท/ครั้ง 
ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณา ดังนี ้
1. กำหนดองคประกอบและเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารและพัฒนาระบบสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือเสนอขออนุมัติแตงตั้งตอสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตอไป 
2. ใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะเพิ่มเติม อำนาจหนาที่ ระยะเวลาการดำรงตำแหนง และ

การกำหนดคาตอบแทนสำหรับตำแหนงประธานคณะกรรมการ 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ ปรับแกไขตำแหนงในขอ 3 จากเดิม รองอธิการบดีฝายแผนและ
กิจการสภามหาวิทยาลัย  เปน รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  
 
  4.11 รายงานการว ิ เคราะหงบการเง ินและผลการสอบบัญช ีคณะพยาบาลศาสตร 
ปงบประมาณ 2562 

  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร เสนอที่ประชุม ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
การบริหารและการดำเนินงานสวนงานภายในที่มีสถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๒๘ ใหคณะวางแผนและ
รักษาไวซึ่งระบบการบัญชีอันถูกตองตามมาตรฐานสากล หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด แยกตามประเภทงาน
สวนที่สำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพย และหนี้สิน ท่ีแสดงกิจการที่เปนอยูตามความจริงและ
ตามที่ควร ตามประเภทงาน พรอมดวยขอความอันเปนที่มาของรายการนั้นๆ และใหมีการตรวจสอบบัญชีภายใน
เปนประจำ การบันทึกรายการลงในสมุดบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ขอ ๓๐ ใหผูสอบ
บัญชีของคณะทำรายงานผลการสอบบัญชีและการเงินเสนอคณะเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในเกาสิบวัน
นับตั ้งแตว ันสิ ้นปบ ัญชี เพื ่อใหการดำเนินงานเปนไปตามขอบังคับดังกลาวอธิการบดีไดมีคำสั ่งแตงตั้ง  
ผูชวยศาสตราจารยศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ เปนผูสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตรตามคำสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ที่  2320/๒๕62  เรื่อง แตงตั้งผูสอบบัญชีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงวันที่ 24 กันยายน 



- 38 - 
 

พ.ศ. 2562 ในการนี้ผู สอบบัญชีไดดำเนินการสอบบัญชีและรายงานผลการสอบบัญชีเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 
2562 และคณะฯไดทำการวิเคราะหงบการเงนิของคณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 โดยสรุป ดังนี ้

1. งบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับป สิ้นสุด วันท่ี 30  กันยายน 2562 
 รายไดจากการดำเนินงาน                        44,531,925.30  บาท 
 คาใชจายในการดำเนินงาน                       31,616,368.68  บาท 
 รายไดสูง(ต่ำ)กวาคาใชจาย                       12,915,556.62  บาท 

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

3. รายงานการวิเคราะหงบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2562 
3.๑ การวิเคราะหฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะฯ มีสินทรัพยรวมจำนวน 129,862,832.35 บาท เพิ่มขึ้น 

7,811,710.48 บาท คิดเปนรอยละ 6.40 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากคณะฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทา
เงินสดเพ่ิมข้ึน 12,166,759.52 บาท หรือรอยละ 30.94 เมื่อเทียบกับปกอน 

หนี้สินสวนของทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 6,645,064.75 บาท 

ลดลง 3,456,834 บาท หรือรอยละ 34.22 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากคณะ ฯ มีการจายชำระหนี้ เงินกูยืม
เพ่ือสมทบการกอสรางอาคารปฏิบัติการทางพยาบาล 

สวนทุน 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 คณะพยาบาลศาสตร มีสวนทุนรวมทั้งสิ้น 123,217,767.60 

บาท เพิ่มขึ้น 11,268,544.48 บาท หรือรอยละ 10.07  เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากคณะ ฯ มีบัญชี รายได
สูง (ต่ำ) กวาคาใชจาย เพิ ่มขึ ้น 12,321,759.63 บาท หรือรอยละ 2,075.08 ซึ ่งเกิดจาการรับรู รายได
คาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยเปนรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งหมด 

3.๒ การวิเคราะหผลการดำเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2562 คณะพยาบาลศาสตรมีรายไดสูงกวาคาใชจายจากการดำเนินงาน 

จำนวน 12,915,556.62 บาท เพิ่มขึ้น 12,321,759.63 บาท หรือรอยละ 2,075.08 เมื่อเทียบกับปกอน 
เนื่องจาก คณะ ฯ มีรายไดจากการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาจากปงบประมาณ พ.ศ. 2558, 2559 และ 
2561 ที่ไดรับจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ.2562 และรับรูเปนรายไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 
9,036,360 บาท เนื่องจากการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษาลาชาเปนผลมาจากการออกประกาศการจัดสรร
เงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีเริ่มบังคบัใชในปการศึกษา 2558 มีความลาชา และเมื่อประกาศมี
ผลบังคับใช กองคลัง ไดดำเนินการจัดสรรรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาของปปจจุบันกอน แลวจึงจัดสรรรายได
คาธรรมเนียมของปกอนในภายหลัง  

๓.3. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน 
- อัตราสวนทุนหมุนเวียน เทากับ 8.03 เทา เพิ่มขึ้น 3.99 เทา แสดงถึงความสามารถใน

การชำระหนี้ระยะสั้นเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน   
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- อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว เทากับ 8.00 เทา เพิ่มขึ้น 3.98 เทา แสดงแดงใหเห็นวา 
คณะ ฯ มีสินทรัพยหมุนเวียนที่สามารถแปลงเปนเงนิสดเพ่ือชำระหนี้ไดงายและเพ่ิมมากขึ้นจากปกอน 

- อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม เทากับ 0.34 เทา เพิ่มขึ้น 0.11 เทา แสดงใหเห็น
ถึงความสามารถในการใชสินทรัพยเพ่ือใหเกิดรายไดเพิ่มข้ึนเม่ือเทียบกับปกอน 

- อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้เงินยืม เทากับ 1.60 รอบ และแตละรอบใชระยะเวลาใน
การเรียกเก็บหนี้  228.13 วัน และเมื่อเทียบกับปกอนแสดงใหเห็นวาคณะ ฯ มีอัตราการหมุนของลูกหนี้เงินยืม
ลดลงและใชระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เพ่ิมข้ึน 28.68 วัน  

- อัตราสวนหนี้สินตอทุนรวมเทากับ 0.05 เทา ลดลง 0.04 เทา แสดงใหเห็นวา    คณะ ฯ 
มีประสิทธิภาพในการบริหารหนี้สินที่ดีมากขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน 

- อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวมเทากับ 0.05 เทา ลดลง 0.03 เทา แสดงใหเห็นวาคณะ 
ฯ มีหนี้สินนอย และยังมีความสามารถในการชำระหนี้มากพอหากมีการกอหนี้เพิ่มขึ้นในอนาคต 

4. รายงานผลการสอบทานรายงานวิเคราะหงบการเงิน คณะพยาบาลศาสตร งวด ณ 30 
กันยายน พ.ศ. 2562 จากสำนักงานตรวจสอบภายใน 

ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหมีการตรวจสอบ
ภายใน ดานการเงินและบัญชี เรื ่องการสอบทานรายงานวิเคราะหงบการเงินของหนวยรับตรวจภายใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื ่อใหมั ่นใจวาหนวยงานไดมีการจัดทำรายงานทางการเงินเปนไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของ ขอมูลตัวเลขตางๆ มีความถูกตอง เชื่อถือได และเพือ่ใหทราบถึงปญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานนำไปสูการใหความเห็นและขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ 
ถูกตอง มีระบบการควบคุมภายในที่ดี จึงขอรายงานผลการสอบทานรายงานฯ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ดังนี ้

1. คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทำรายงานทางการเงินเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วาดวยการเงนิและทรัพยสิน พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1.1 คณะฯ เสนอรายงานทางการเงินตออธิการบดีภายในระยะเวลาที่กำหนด (90 วัน) โดย
ใชระยะเวลา 88 วันนับตั้งแตวันสิ้นปงบประมาณ 

1.2 รายงานทางการเงินเปนไปตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด ประกอบดวย    งบแสดง
ฐานะทางการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน และงบรายรับ-รายจาย(กระแสเงินสด) 
เปนไปตามรูปแบบที่กองคลังกำหนด 

2. คณะฯ มีการแตงตั้งผูสอบบัญชีภายนอกเพื่อทำการตรวจสอบและรับรองบัญชี ซึ่งผูสอบบัญชี
ไดรับรองงบการเงินแบบไมมีเงื่อนไข แตใหขอเสนอแนะในกรณีที่คณะฯ มีลูกหนี้เงินทดรองราชการคางชำระเปน
จำนวนมาก 
5. ความเห็นและขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 

1. เห็นควรใหคณะ ฯ ดำเนินการตามขอเสนอของผูสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อใหการดำเนินการ
ดานการเบิกจายเงินยืมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด 

ทั้งนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ. 2562 
กำหนดมาตรการสงใชเงินยืม ดังนี้  

ขอ 34 กรณีผูยืมไมคืนเงินภายในกำหนดเวลา ใหผูอำนวยการกองคลังหรือหัวหนาสวนราชการ
แจงเปนหนังสือใหผูยืมชดใชเงินยืมตามเงื่อนไขสัญญาใหเสร็จสิ้นภายใน 15 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน
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เงินยืม กรณีผูยืมขอขยายระยะเวลาการสงใชคืนเงินยืม ใหแสดงเหตุผลความจำเปนที่มีน้ำหนักรับฟงได และขยาย
เวลาไดไมเกิน 30 วัน นับแตวันครบกำหนดชำระคืนเงินยมื  

ขอ 40 การหักเงินเดือน ใหหักใชหนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน 3 เดือน เวนแตเงินยืมที่ยังไมชำระคืนมี
จำนวนเกินจำนวนเงินที่จะหักจากเงินยืม 3 เดือน ใหผูยืมเงินทำสัญญารับสภาพหนี้และยินยอมใหหักเงินเดือนให
เสร็จสิ้นภายใน 1 ป  

จึงเห็นควรใหผูบริหารปฏิบัติโดยเครงครัด  
2. เห็นควรใหกองคลังพิจารณาหาแนวทางในการจัดสรรเงินรายไดคาธรรมเนียมการศึกษาให

คณะตาง ๆ ใหเสร็จสิ้นในแตละปงบประมาณ เพื่อไมใหมีรายไดจัดสรรคงคางยกไปปงบประมาณถัดไป และคณะ
ตาง ๆ มีผลการดำเนินงานที่สะทอนความเปนจริงมากที่สุด 

3. ครั้งตอไป เห็นควรใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลตัวเลขใหถูกตองทุกครั้งกอนเสนอ
รายงานการวิเคราะหงบการเงินใหผ ู บริหารทราบ เพื ่อใหผู บริหารทราบขอมูลที ่ถูกตองเชื ่อถือไดและใช
ประกอบการวางแผนดานการเงนิไดอยางมีประสิทธิภาพ 

6. แนวทางในการดำเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูตรวจสอบภายใน 
ตามที่ไดรับขอเสนอแนะจากผูตรวจสอบภายใน เห็นควรใหคณะ ฯ ดำเนินการตามขอเสนอของ

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเพื่อใหการดำเนินการดานการเบิกจายเงินยืมเปนไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ.2562 กำหนดมาตรการสงใชเงินยืม คณะ
ไดมีแนวทางในการติดตามทวงถามเปนลายลักษณอักษร แตอยางไรก็ตามลูกหนี้เงินยืมของคณะฯ ท่ีคางชำระเปน
เวลานานสวนใหญเปนการยืมเงนิเพื่อเปนคาใชจายในการฝกปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาซึ่งครอบคลุมการฝก
ปฏิบัติในแตละรายวิชาจนสิ้นสุดรายวิชาจึงจะเบิกจาย  

ในปงบประมาณ 2563 นี้ คณะฯ ไดมีการปรับปรุงวิธีการยืมคาใชจายในการฝกปฏิบัติแตละครั้ง
ใหผูรับผิดชอบทยอยเบิกจายในสวนที่สามารถเบิกจายไดกอน และคาจางเหมาบริการใหเบิกจายเปนรายเดือน 
แทนการเบิกจายเปนรายวิชา และจะไดแจงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินทดรองราชการจากเงิน
รายได พ.ศ.2562 ใหกับผูเก่ียวของทราบและดำเนินการตอไป   

ทั้งนี้จากการตรวจสอบรายงานทางการเงินระหวางคณะฯ และรายงานสรุปรายรับ-รายจาย ของ
คณะ จากระบบ UBU-FMIS (เงินงบประมาณแผนดินและเงินรายได) สำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่
กองคลังรายงานมีความแตกตางกัน รายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
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 (1) 
รายได

คาธรรมเนียม
การศึกษา 

(2) 
รายรับตั้งแตวันที่ 1 
ต.ค. 61- 30 ก.ย. 

62 

(3) 
รายจาย ตั้งแตวันที่ 1 
ต.ค. 61- 30 ก.ย. 

62 

(4)=(1)+(2)-(3) ผล
การดำเนินงาน

ขั้นตน 

(5) 
รายรับเงินจัดสรร
คาธรรมเนียมเขา

บัญชีทุน 

(6)=(4)+(5) 
ผลการดำเนินงาน
(กอนหักคาเสื่อม

ราคา) 

(7) 
คาเสื่อมราคา

ประจำป 2562 

(8) =(6)-(7) 
ผลการดำเนินงาน

สิทธิ 

กองคลัง 
ที่มา: รายรับ-รายจายของ
คณะ ณ 30ก.ย.63  

 41,537,174.72 30,314,852.67 11,222,322.05 9,036,360.00 20,258,682.05 5,079,691.03 15,178,991.02 

ระบบUBUFMIS     
ที่มา: งบทดลอง 3 มิติ 
งวดที่ 1 – 12 (เอกสาร
แนบ 4 และ 5) 

 41,537,174.72 29,862,472.27 11,674,702.45 9,036,360.00 20,711,062.45 5,079,691.03 15,631,371.42 

รายงานการเงิน พยบ.  44,531,609.42 31,616,368.68     12,915,556.62 

รายงานผลการสอบบัญชี คณะพยาบาลศาสตร ตามบันทึกที่ อว.0604.13/พิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่องขอนำสงรายงานการสอบบัญชี คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และรายงานตามกองคลังแจง มีความแตกตางกัน ซึ่งสามารถอธิบายไดดังนี้  

รายรับ คณะฯ รับรู รายรับ รวม 44,531,925.30 บาท จำแนกเปน เงินงบประมาณ 14,007,780.00 บาท คาการจัดการศึกษาและบริการ 
27,492,670 บาท รายไดจากการอุดหนุนบริจาค 48,000 บาท และรายไดอ่ืนๆ 2,983,475.30 บาท  กองคลังแจง 41,537,174.72 บาท สวนตางจากกองคลังแจง 
เปนเงิน 2,994,750.58 บาท มีรายละเอียด ดังนี้  

รายการ (รายรับ) กองคลัง คณะฯ ผลตาง หมายเหตุ 
รายไดจากงบประมาณ-งบบุคลากร 2,475,120.00               -    (2,475,120.00) เงนิเดือน 2,067,720.00.- 

เงนิคาจางช่ัวคราว 407,400.- คณะไมไดรับรูเปนรายได 
รายไดจากงบประมาณ-งบลงทุน      420,180.00       420,180.00                    -   - 
รายไดจากงบประมาณ-งบเงินอุดหนุน 15,860,432.44    13,492,700.00   (2,367,732.44) เงนิเดือนพนักงานเงินงบประมาณแผนดิน จำนวน 2,367,732.44.-คณะ

ไมไดรับรูเปนรายรับ 
รายไดจากงบประมาณ-งบรายจายอื่น 1,155,000.00                  -     (1,155,000.00) คณะ ไมไดรับรูเปนรายไดรายจาย ประกอบดวย  

-โครงการ บริการวิชาการ 1,120,000.-  
-โครงการทำนุ 35,000.-  

รายไดจากงบประมาณ-งบกลาง        20,000.00                  -         (20,000.00) เงนิชวยเหลือการศึกษาบุตร (ขรก.) คณะฯ ไมไดรับรูเปนรายได 
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รายการ (รายรับ) กองคลัง คณะฯ ผลตาง หมายเหตุ 
รับครุภณัฑการเกษตร                  -      43,000.00  43,000.00  คณะฯ ไดรับมอบครุภัณฑปมน้ำ จำนวน 1 รายการ  
รับบริจาคครุภณัฑ (จากผูอบรม
หลักสตูรการพยาบาลผูปวยผาตดั รุน ที่ 
2)                  -   

    5,500.00            5,500.00  คณะฯ ไดรับมอบครุภัณฑเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 รายการ  

คาธรรมเนียมการศึกษา 16,370,230.00   25,406,590.00   9,036,360.00  คณะฯรับรูรายไดจากการจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา ปงบประมาณ 
2558 2559 และ 2561 โดยไดรับจัดสรรคาธรรมเนียมดังกลาวใน
ปงบประมาณ 2562 จึงรับรู เปนเงินรายไดของปงบประมาณ 2562 
ทั้งหมด  

ดอกเบี้ยรับ            4,124.94            4,124.94  ดอกเบี้ยจากบัญชีที่คณะยืมมหาวิทยาลัยเพ่ือใชจายภายในคณะ  
ดอกเบี้ยรับ(ปดบัญชีกองทุนสงเสรมิการ
ผลิตบัณฑติ)        10,681.92                  -   (10,681.92) 

ดอกเบี้ยบัญชี กองทุนสงเสริมการผลิตบัณฑิต  

เงนิเหลือจายปเกา(ปดบญัชีกองทุน
สงเสริมการผลติบณัฑติ)        66,640.00                  -           (66,640.00) 

เงนิตน กองทุนการสงเสริมการผลิตบัณฑิต  

รายไดจากการจำหนายครุภณัฑ(บันทึก
หักจากยอดขาดทุน)            360.00                  -            (360.00) 

คณะบันทึกหักในยอดขาดทุน จึงไมไดรับรูเปนรายได  

เงนิเบิกเกิน-สงคืนเปนรายไดคณะฯ                  -            1,300.00            1,300.00  เบิกเกินสงคืนซึ่งคณะรับรูเปนรายไดคณะฯ  
      2,994,750.58   

รายจาย รายงานผูสอบบัญชี คณะมีรายจายรวม 31,616,368.68 บาท กองคลังรายงาน 35,394,543.70 บาท (รวมคาเสื่อมราคา)  รายจายในระบบ 
UBU-FMIS รวมทั้งสิ้น 34,942,163.03 บาท จึงไดตรวจสอบในมิติของคณะ โดยยึดรายจายในระบบ UBU-FMIS (เอกสารแนบ 5) ในการตรวจสอบ พบวามี รายจายตาง
จากรายงานของคณะเปนเงิน 3,325,794.35 บาท มีรายละเอียด ดังนี้  

รายการ ระบบ ubufmis คณะฯ ผลตาง หมายเหตุ 

เงินรายได                          (รวม) 
 

10,324,180.23   10,225,284.07          98,896.16   
1. คาใชจายกันเหลื่อมปงบ 2561       204,580.00                  -          204,580.00  คณะฯ รับรูเปนคาใชจายในปงบประมาณ 2561  
2. คาใชจายคางจายงบ 2561       203,194.00                  -          203,194.00  คณะฯ รับรูเปนคาใชจายในปงบประมาณ 2561 
3. ครภัุณฑต่ำกวาเกณฑ       147,350.00                  -          147,350.00  คณะฯ บันทึกเปนคาใชจายในแหลงเงินผลติเพ่ิม 2561 -2562  
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รายการ ระบบ ubufmis คณะฯ ผลตาง หมายเหตุ 
4. รายการปรับปรุงเพ่ือใหวัสดคุงเหลือ
ตรงกับรายงานวสัดุคงเหลือไตรมาส 4       140,138.09         49,400.51          (90,737.58) รายการปรับปรุงคาวสัดุคงเหลือ รายงานในไตรมาส 4  
5. คาใชจายกันเหลื่อม งบ 2562                  -        268,940.00        (268,940.00) คณะฯ รับรูเปนคาใชจายในปงบประมาณ 2562  
6. คาใชจายคางจาย งบ 2562                  -          96,550.26          (96,550.26) คณะฯ รับรูเปนคาใชจายในปงบประมาณ 2562 
เงินผลิตพยาบาล                  
(รวม)                  -    16,054,385.85   (16,054,385.85)  
1. เงนิผลิต 61                  -     11,552,823.64    (11,552,823.64) คณะรับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการเบิกจาย ซึ่งในจำนวนดังกลาวมีการ

เบิกจายในปงบประมาณ 2562  2. เงนิผลิต 62                  -      4,501,562.21      (4,501,562.21) 
เงินงบประมาณ                    
(รวม) 

 
19,513,002.44          2,450.00    19,510,552.44   

1. คาใชจายเงินงบ    4,862,852.44                  -        4,862,852.44  คณะฯ ไมไดรบัรูเปนรายจายในงบการเงนิ ซึ่งประกอบดวย  
-เงินเดือนพนักงานเงนิงบประมาณแผนดิน 2,067,720.- 
-คาจางชั่วคราว 407,400.-  
-เงินชวยเหลือการศึกษาบตุร 20,000.- 

2. เงนิอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ    1,155,000.00                  -        1,155,000.00  คณะฯ ไมไดรับรูเปนรายรับรายจายในงบการเงิน ซึ่งประกอบดวย  
-โครงการ บริการวิชาการ 1,120,000.-  
-โครงการทำนุ 35,000.- 

3. เงนิอุดหนุนผลิตพยาบาลเพ่ิม 13,492,700.00                 -      13,492,700.00  คณะฯ รับรูเปนคาใชจายเมื่อมีการเบิกจาย ซึ่งในปงบประมาณ 2562 
เบิกจายเปนเงิน 16,054,385.85.- 

4. ครภัุณฑต่ำกวาเกณฑ          2,450.00           2,450.00                    -   - 

คาใชจายที่ไมใชเงินสด           (รวม) 
   

5,104,980.36     5,334,248.76       (229,268.40)  
1. คาเสื่อมราคา    5,079,691.03     5,313,683.29        (233,992.26) -ครุภัณฑที่ปรากฏในทะเบียนคมุทรัพยสินของกองคลังกับทะเบียนของ

คณะไมตรงกัน  
2. ขาดทุนจากการจำหนายครุภัณฑ        25,289.33         20,565.47            4,723.86  -คณะคำนวณคาเสื่อมราคาสะสมของครุภัณฑไมตรงกับกองคลัง  

รวม        3,325,794.35   
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ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบริหารและการดำเนินงานสวนงานภายในที่มี

สถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ ๕ ขอ ๒๘ ขอ ๒๙ และขอ ๓๐ 
2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๓๓ 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ รายงานผลการสอบบัญชีและ

ผลวิเคราะหงบการเงนิ ประจำปงบประมาณ 2562 เพ่ือนำเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

 ท้ังนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ตามขอเสนอแนะของสำนักงานตรวจสอบภายใน กรณีประเด็นลูกหนี ้เงินยืม ที ่คณะ

ดำเนินการติดตามลาชา ใหคณะพยาบาลศาสตร กำหนดมาตรการติดตามลูกหนี้ใหเปนไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวาดวยเงินทดรองราชการจากเงินรายได พ.ศ.2562 

2. มอบ กองคลัง ปรับวิธีการรวมกับคณะ/สำนัก ในการลงบันทึกบัญชีเพื่อใหขอมูลที่ตรงกัน
และเชื่อถอืได  
  

มติที่ประชมุ : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 
 
4.12 รายงานการว ิ เคราะหงบการเง ินและผลการสอบบ ัญชี  คณะบร ิหารศาสตร  

ปงบประมาณ 2562  
คณบดีคณะบริหารศาสตร เสนอที่ประชุมตามที่ คณะบริหารศาสตร ใหความสำคัญในนโยบาย

ทางดานการเง ิน และเพื ่อใหสอดคลองตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและกลไกการเงินและ
งบประมาณ การสะทอนการใชเงินงบประมาณในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจำปให
เกิดประสิทธิภาพ และเปนการแสดงศักยภาพเชิงการบริการจัดการดานการเงินของคณะที่เนนถึงความโปรงใส 
ความถูกตอง ใชเงินอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด จึงไดอนุญาตให คุณอลิศรา โชติกาล ผู สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขทะเบียน 8326 ตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สำหรับปสิ้นสุด วันท่ี 30 
กันยายน 2562 ของคณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทั ้งนี้ คณะบริหารศาสตร ไดดำเนินการ
ตรวจสอบและรับรองบัญชีเรียบรอยแลว โดยมีความเห็นอยางมีเงื่อนไขเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกองคลัง ซึ่งมีผลการ
ตรวจสอบบัญชีโดยสรุป ดังนี ้

1.1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน  2562 
 รวมสินทรัพย 351,826,089.43 บาท 
 รวมหนี้สิน 10,028,043.82 บาท  
 รวมสินทรัพยสุทธิ/สวนทุน 341,798,045.61 บาท  

1.2 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 รายไดจากการดำเนินงาน 
 รายไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ 2,034,568.00 บาท  
 รายไดรับจัดสรรคาธรรมเนียมการศึกษา 96,818,840.00 บาท  
 รายไดจากการใหบริการ 4,015,200.00 บาท  
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 รายไดจากการอุดหนุนและบริจาค 188,450.00  บาท 
 รายไดอื่น 1,282,716.84 บาท   
 รายไดที่ไมไดเกิดจากการดำเนินงานตามปกติ 1,552,928.00 บาท  
 รวมรายได 105,892,702.84 บาท  
 คาใชจายจากการดำเนินงาน 
 คาใชจายบุคลากร 18,316,612.60 บาท  
 คาตอบแทน 2,510,466.98 บาท  
 คาใชสอย 6,009,075.83 บาท  
 คาวัสดุ 2,292,034.21 บาท  
 คาสาธารณูปโภค 2,569,180.56 บาท  
 คาใชจายในการดำเนินงานโครงการ 11,600,458.39 บาท 
 คาใชจายจากการอุดหนุนและบริจาค 316,300.00 บาท  
 รวมรายจายกอนคาเสื่อมราคา 43,614,128.57 บาท  
 คาเสื่อมราคาและคาตัดจำหนาย 5,097,755.96 บาท  
 รวมคาใชจาย 48,711,884.53 บาท  
 รายไดสูง (ต่ำ) คาใชจายสุทธิ 57,180,818.31 บาท  

1.3 งบกระแสเงินสด สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
 เงนิสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรมดำเนินงาน       61,860,328.03  บาท 
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 เงนิสดสุทธิรับ(จาย)จากกิจกรรมลงทุน              (11,035,763.49)  บาท 
 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ       52,824,564.54  บาท 
 เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันตนงวด   221,831,680.11  บาท 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด    274,656,244.65 บาท 
ขอกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวของ   

ขอบังคบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การบริหารและการดำเนินงานของสวนงานภายในที่มี
สถานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2554 หมวด 5 การบัญชี และการตรวจสอบ 
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบรายงานงบแสดงฐานะการเงิน 
คณะบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ 2562 และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาตอไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีขอเสนอแนะเพิ ่มเติมใหคณะบริหารศาสตร ตรวจสอบความถูกตองของ 
ขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินสำหรับป สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในหมายเหตุ ที่ 5 ประเด็น
เงินรับฝากกองคลัง ที่คณะบริหารศาสตร นำขอมูล ประกันของเสียหาย บันทึกไว และหมายเหตุที่ 20 
คาใชจายงบบุคลากร ท่ีลดลง โดยคณะฯไมไดนำขอมูลงบบคุลากรจากเงินงบประมาณ  
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มติที ่ประชุม : เห็นชอบ มอบคณะบริหารศาสตร ตรวจสอบตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

 
4.13 ขออนุมัติใชเงินรายไดเหลือจายสะสม เพื ่อตั ้งแผนงบประมาณรายจาย เพิ ่มเติม 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม 
  รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกรเสนอที่ประชุมตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรวมทุนดำเนินงานโครงการ 
“ความรวมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการทำงานวิจัยเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
พัฒนาจังหวัด” ซึ่งเปนโครงการรวมทุนระหวาง สกสว. และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฝายละ ๘ ลานบาท รวม
เปนเงิน ๑๖ ลานบาท ระยะดำเนินงาน ตั้งแตวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมี    
รองศาสตราจารยชวลิต ถิ่นวงศพิทักษ รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เปนหัวหนาโครงการ 
ตามสัญญาเลขที่ RDG57A0017 โดย สกสว. พิจารณาแลวเห็นวา โครงการดำเนินงานวิจัยเสร็จสิ้นและบรรลุ
วัตถุประสงคตามที ่กำหนดไว จึงอนุมัติส ิ ้นสุดสัญญาโครงการ ตามสัญญาเลขที ่ RDG57A0017 ณ วันที่  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  และโครงการฯ ไดโอนเงินคงเหลือจากโครงการในสวนของมหาวิทยาลัย จำนวน 
๗๙๔,๕๓๒.๙๓บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นสี่พันหารอยสามสิบสองบาทเกาสิบสามสตางค) ใหมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว ตามเลขที่ใบเสร็จรับเงิน ที่ 2184/0218373 ลงวันที่ 30 มกราคม 2563  

ทั ้งนี ้ เพื ่อใหเกิดความตอเนื ่องในการดำเนินงานรวมกับจังหวัด และตามแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2563 - 2567) ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทยทองถ่ิน 
และพัฒนาสูระดับสากล กลยุทธที่ 1 “สรางชุดโครงการวิจัยบูรณาการขนาดใหญเพื่อพัฒนาพื้นที่ และสนอง
นโยบายของประเทศ” ซึ่งเปนขอมูลเชิงพื้นที่โดยเฉพาะเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจ จะเปนขอมูลที่สำคัญในการ
นำมาพัฒนาขอเสนอโครงการ รวมทั้งเปนขอมูลในการกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อน การพัฒนาจังหวัด และเปน
ประเด็นที่ประเทศใหความสำคัญเปนอยางมาก  

ในการนี ้  สำนักงานสงเสร ิมบริหารงานวิจ ัยฯ จ ึงขออนุมัต ิใชเง ินรายไดเหลือจายสะสม 
จากโครงการวิจัย เรื่อง “ความรวมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด” สำหรับดำเนินโครงการ “ ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของ
จังหวัดอุบลราชธานี” เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ิมเติม เปนจำนวนเงิน 
600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) ทั้งนี ้ ไดรับความเห็นชอบจากอธิการบดี เมื ่อวันที่ 28 เมษายน 2563  
ตามบันทึกขอความ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ที่ อว 0604.5/640 ลงวันที ่  28 เมษายน 2563 
โดยมีรายละเอียดแบบเสนอโครงการประกอบการเสนอของบประมาณ ดังนี ้
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ตารางที่ 1 กิจกรรมโครงการ/งบประมาณโครงการ (ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน หลังไดรับอนุมัติโครงการ)              

โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 

แผนรายจาย 
เหตุผลความจำเปน 

ร ะ เ บ ี ย บมหาว ิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธานีวาดวยการเงิน
และทรัพยสิน (ฉบับที ่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

มิ.ย.-ก.ย.63 
ต.ค.63-พ.ค.

64 
โครงการ “ ศกึษาสภาวะ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม
ของจังหวัดอุบลราชธาน”ี 
กิจกรรมท่ี 1  การวิจัยเพื่อ
ศึกษาสภาวะเศรษฐกิจของ
จังหวัดอุบลราชธาน ี
กิจกรรมท่ี 2 การวิจัยเพือ่
ถอดบทเรยีนการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม 
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ 
และสังคมในพื้นที ่
กิจกรรมท่ี 3 การวิจัยเพือ่
ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอม
ที่มีผลกระทบตอสภาวะ
เศรษฐกิจของจังหวัด
อุบลราชธานี  กรณีศึกษา
อุทกภัยจังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ. 2562 
กิจกรรมท่ี 4 การบริหาร
โครงการ มีคาใชจาย ดังน้ี 
- คาตอบแทน 
- คาใชสอย 
- คาวัสด ุ
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เพือ่เปนการเตรียมความ
พรอมของหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชนในพื้นที่ และ
ประชาขน ในการใชขอมูลใน
พื้นที่ดานเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดลอม ใหเปนประโยชน
กับทกุภาคสวนทั้งในดานการ
วางแผนธุรกิจ การลงทุน รวมทั้ง
การวางแผนพัฒนาจังหวัด
รวมกันของภาคภาคทีี่เกี่ยวของ   

และเพื่อใหการใชขอมูล 
“ดานเศรษฐกิจของจังหวัด”  ใน
การกระตุนใหเกิดการขับเคลื่อน
และใชเปนเครื่องมือเพื่อสราง
แผนงานอันเกิดจากขอมูลที่ทุก
ฝายยอมรับรวมกัน และเกิดการ
ใชขอมูลและความรู ควบคูกับ
การสรางและพัฒนากลไกการ
เปนหุ นส วนทางยุทธศาสตร 
เพ ื ่อการจัดหางบประมาณใน
การพัฒนาพื้นที่รวมกัน รวมทั้ง
ร  วมข ับเคล ื ่ อนการพ ัฒนา
จังหวัดอยางเปนรูปธรรม และ
ยั่งยืน 

ตามความขอ 20 (7) 
จัดสรรเปนทุนเบ้ืองตน
หรือเพือ่การลงทุนใน
การดำเนินงานของสวน
ราชการ และของ
มหาวิทยาลัยตามแผน
ยุทธศาสตรของ
หนวยงาน
นอกเหนือจากงาน
ประจำ 

รวมเปนจำนวนท้ังสิ้น 600,000 293,500 306,500   

ดังนั้น เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบ การขออนุมัติใชเงินรายไดเหลือจายสะสม ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในการทำงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด” ของสำนักงานสงเสริมบริหาร
งานวิจัย เปนจำนวนเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) เพื่อใชในการดำเนินโครงการ “ ศึกษาสภาวะ
เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของจังหวัดอุบลราชธานี”  

อนึ่ง ระยะเวลาการดำเนินโครงการดังกลาวเกินแผนการดำเนินงานปงบประมาณ พ.ศ. 2563                
ในการนี้ สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงไดทำประมาณการสรุปแผนการจายระยะเวลาการดำเนินงาน
ภายในปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือน มิถุนายน – กันยายน 2563 จำนวน 4 เดือน และอีกจำนวน 8 เดือน
ที่คงเหลือ จักดำเนินการตั้งแผนการดำเนินโครงการฯ ในปงบประมาณ 2564 ในกรณีนี้ กอนเริ่มปงบประมาณ 
2564 สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จักตองดำเนินการแจง เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการใชงบประมาณใน
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โครงการฯกับกองคลังโดยใหเหตุผลความจำเปนในการดำเนินโครงการฯ ในชวงเวลาของปงบประมาณ 2564 
ตอไป 
ขอกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวของ   

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 20 (7)  
เงินรายไดเหลือจายสะสม ใหใชไดเพ่ือการดังตอไปนี้ 

(1) เพื่อสมทบงบประมาณแผนดิน หรือสมทบกับเงินที่ผูมอบใหเพื่อประโยชนในการกอสราง  
ตอเติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนหรอืจัดซื้อที่ดิน 

(2) เพื ่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่นหรือจัดซื้อที ่ดิน รวมทั้ง
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกลาว และซอมแซมครุภัณฑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดำเนินการตาม
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑที่จำเปนในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน 
(4) เพ่ือชำระหนี้คาสาธารณูปโภค 
(5) ปรับอัตราคาใชจายใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจำเปนและฉุกเฉินซึ่งหากปลอยเนิ่นชาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนราชการและ

มหาวิทยาลัย 
(7) จัดสรรเปนทุนเบื้องตนหรือเพื่อการลงทุนในการดำเนินงานของสวนราชการ และของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานนอกเหนือจากงานประจำ 
(8)  อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพจิารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบการขออนุมัติใช

เงินรายไดเหลือจายสะสม (ท่ีอยูมหาวิทยาลัย) เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 กรณีสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ เปนจำนวน 600,000 บาท (หกแสนบาทถวน) เพื่อนำเสนอ             
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
มติที่ประชุม : มอบ สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย นำเสนอขอปรับแผนใหกองแผนงาน

พิจารณาจัดสรรสำหรับงบประมาณ ป 2563  
 
4.14 ขออนุมัตใิชเงินรายไดเหลือจายสะสมเพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม ประจำป 

งบประมาณ พ.ศ.2563 กรณีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานสงเสริม
งานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

รองอธิการบดีฝายแผนและพัฒนาคุณภาพองคกร  เสนอที่ประชุม ตามที่ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดทำสัญญารวมกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) ดำเนินโครงการ 
จำนวน 3 โครงการ  ไดแก โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Start UP) ป 2560  งบประมาณ 13,990,000 
บาท โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Start UP) ป 2561 งบประมาณ 13,837,000 บาท และโครงการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มศักยภาพสูตลาดสากล ป 2562 งบประมาณ 9,405,500 บาท รวมงบประมาณทั้งสิน 
จำนวน 37,232,500 บาท  
   โดยโครงการอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับมอบหมายใหดำเนินงานทั้ง 3 
โครงการ ทั้งนี้ โครงการดังกลาวไดดำเนินการเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงคของโครงการ และจัดทำรายงานฉบับ
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สุดทายสงผูวาจางพรอมไดรับการตรวจรับสมบูรณแลว ซึ่งโครงการอุทยานวิทยาศาสตร ไดรายงานและสงใช
ใบสำคัญรับเงินคาใชจายในโครงการ ดังนี ้
  1.โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Start UP) ป 2560  ระเวลาดำเนินโครงการระหวางวันท่ี 
30 เมษายน 2560- 30 กันยายน 2560 งบประมาณ 13,990,000 บาท รายงานและสงใชใบสำคัญรับเงิน
คาใชจายโครงการ จำนวน 10,541,702.27 บาท งบประมาณโครงการคงเหลือ จำนวน 3,448,297.73 บาท 
และไดนำเงินรายไดเหลือจายสะสมจากการดำเนินโครงการฯ ใหกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

   2. โครงการพัฒนาผูประกอบการใหม (Start UP) ป 2561 ระเวลาดำเนินโครงการระหวางวันที่ 
21 มีนาคม 2561-30 กันยายน 2561 งบประมาณ 13,837,000 บาท รายงานและสงใชใบสำคัญรับเงิน
คาใชจายโครงการ จำนวน 10,029,287.65 บาท งบประมาณโครงการคงเหลือ จำนวน 3,807,712.35 บาท 
และไดนำเงินรายไดเหลือจายสะสมจากการดำเนินโครงการฯ ใหกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
  3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อเพิ่มศักยภาพสูตลาดสากล ป 2562 ระเวลาดำเนินโครงการ
ระหวางวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562-16 กันยายน 2562 งบประมาณ 9,405,500 บาท รายงานและสงใช
ใบสำคัญรับเงินคาใชจายโครงการ จำนวน 5,013,113.50 บาท งบประมาณโครงการคงเหลือ จำนวน 
4,392,386.50 บาท และไดนำสงเงินรายไดเหลือจายจากการดำเนินโครงการฯ ใหกับมหาวิทยาลัยเรียบรอย
แลว ตามใบเสร็จรับเงินที่ 2194/0219395 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ 2563 โดยมีรายละเอียดการดำเนิน
โครงการทั้ง 3 โครงการ ตามตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 ตารางสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการท้ัง 3 โครงการ 

ท่ี โครงการ 
งบประมาณ 

โครงการ (บาท) 

หักคา
สาธารณูปโภค 

ม.อบ  
(รอยละ10) 

งบประมาณ
คงเหลือ 

(หลังจากหลักคา
สาธารณูปโภค) 

คาใชจายในการ
ดำเนินโครงการ 

งบประมาณ
คงเหลือ 

หมายเหต ุ

(1
) 

(2) (3) (4)=(3)*0.1  
(5)=(3)-(4) 

(6) (7)=(5)-(6) (8) 

1 โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
ผ ู  ป ระกอบการ ใหม  
(Start UP) ป 2560 

13,990,000.00 1,399,000.0
0 

12,591,000.0
0 

9,142,702.27 3,448,297.73  (เอกสาร
ประกอบการประชุม
หมายเลข 2) 

2 โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
ผูประกอบการใหม (Start 

UP) ป 2561 

13,837,000.0
0 

1,383,700.0
0 

12,453,300.0
0 

8,645,587.65 3,807,712.35  (เอกสาร
ประกอบการประชุม
หมายเลข 3) 

3 โ ค ร ง ก า ร พ ั ฒ น า
ผล ิ ตภ ั ณฑ  เพ ื ่ อ เพิ่ ม
ศักยภาพสูตลาดสากล  
ป 2562 

9,405,500.00 940,550.00 8,464,950.00 4,072,563.50 4,392,386.50  (เอกสาร
ประกอบการประชุม
หมายเลข 4) 

รวม 37,232,500.0
0 

3,723,200.00 33,509,250 21,860,853.4
2 

11,648,396.58  

  แตเนื่องจากโครงการอุทยานวิทยาศาสตร อยูระหวางการจัดสรรงบประมาณในการกอสราง
อาคารเพ่ือเปนโครงการพ้ืนฐานสำคัญของการดำเนินงาน ซึ่งในการเตรียมความพรอมจะตองมีการเตรียมงานหลาย
ดาน และสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ มีแผนในการพัฒนาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง 
เน ื ่องจากสถานที ่อ ุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานฯ ตั ้งอยู  ใกล ก ับบริเวณสวนการศ ึกษาและหนองอีเจม                   
ซึ่งในบริเวณนั้นมีสภาพเปนปาโปรง ไมมีเสนทางถนนในการสัญจรที่สะดวกในการเดินทางไปเรียนรูและดำเนิน
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กิจกรรมตาง ๆ จึงมีความจำเปนตองกอสรางถนนในการสัญจรใหเปนมาตรฐานและความปลอดภัยแกผูสัญจร 
นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

  ในการนี้ สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ และโครงการอุทยานวิทยาศาสตร จึงใครขออนุมัติ
ใชเงินรายไดเหลือจายสะสมโครงการ จากการดำเนินงานรวมกับสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม (สสว.) งบประมาณทั้งสิ้น 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน) ดังนี ้

 1. โครงการสรางและพัฒนาพื ้นที ่อ ุทยานวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณ 9,000,000 บาท (เกาลานบาทถวน) แบงเปนรายการคาใชจาย ดังนี ้

 1.1 คาจางออกแบบอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณ 7,000,000 บาท 

 1.2 คาใชจายในการจัดหาอุปกรณ และจางเหมาขยายระบบเครือขาย Internet งบประมาณ 
200,000 บาท  

 1.3 คาจางออกแบบอาคารตนแบบดานการแปรรูปผลิตภัณฑกลุมเครื่องสำอาง และสมุนไพร 
งบประมาณ 1,800,000 บาท 

  2. โครงการสรางถนนเขาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง” เพื่อใชในการ
กอสรางถนนเขาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองลาน
บาทถวน) 

  ทั้งนี้ เปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 
20 เงินรายไดเหลือจายสะสม ใหใชไดเพ่ือการ (2) เพ่ือกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืน
หรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้งคาใชจายที่เก่ียวเนื่องกับการดำเนินการดังกลาว และซอมแซมครุภัณฑ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน
ในการดำเนินการตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
   โดยมีรายละเอียดภาพรวมของการขออนุมัติใชเงินเหลือจายโครงการ ดังนี ้
   1. โครงการสรางและพัฒนาพื้นท่ีอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท (เกาลานบาทถวน)  

  ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใชพื้นที่สวนหนึ่งของอาคารศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรของมหาวิทยาลัยเปนสถานที่ดำเนินการ แตเนื่องจากความตองการของผูใชงานอุทยานวิทยาศาสตร มี
มากขึ้น โดยเฉพาะความตองการพื้นที่เพื่อการบมเพาะวิสาหกิจ รวมทั้งพื้นที่ที่เปนโครงสรางพื้นฐานที่จำเปนตอ
การผลิต พัฒนา และแปรรูปผลิตภัณฑของผูประกอบการ ดังนั้น พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหใช ในการดำเนิน
กิจกรรมในปจจุบัน จึงไมเพียงพอตอการดำเนินงาน ประกอบกับอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
แนวคิดในการขยายพื้นที่เพื่อเปนสถานที่ในการสราง บมเพาะ และพัฒนาผูประกอบการกลุม Startup อยางครบ
วงจร จึงไดเสนอโครงการเพื ่อขอรับงบประมาณใน*การสรางอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม 
(อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยมี
งบประมาณในการกอสราง 317,000,000 บาท (สามรอยสิบเจ็ดลานบาทถวน) และงบประมาณกอสราง
อาคารโรงงานตนแบบ (Pilot Plant) ดานการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 โรงงาน ไดแก 

       (1) โรงงานตนแบบดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  
   (2) โรงงานตนแบบดานการแปรรูปผลิตภัณฑพืช ผัก ผลไม  
   *(3) โรงงานตนแบบดานการแปรรูปสมุนไพรและเครื่องสำอาง  
  จากงบประมาณแผ นด ิน  ผ  านแผนงานบ ู รณาการพ ัฒนาพ ื ้ นท ี ่ ร ะด ั บภาค (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีงบประมาณในการกอสรางรวมท้ัง 3 โรงงาน จำนวน 117,180,000 บาท (หนึ่งรอย
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สิบเจ็ดลานหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถวน) ซึ่งปจจุบันโครงการทั้งสองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตามมติที่
ประชุมคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 (ครม.สัญจร) ตามหนังสือเลขที่ นร 
1112/4518 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561  

  ทั้งนี ้กลุมอาคารดังกลาวไดรับการอนุญาตใหใชพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปนสถานท่ีใน
การกอสราง และดำเนินโครงการตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 30 
กันยายน 2560 ในวาระที่ 4.4.2 โดยปจจุบันโรงงานตนแบบดานการแปรรูปผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว ไดทำการ
กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 และอยูในระหวางการติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ ใน
โรงงาน ซึ่งคาดวาจะสามารถเปดใหบริการไดในเดือนมิถุนายน 2563 นี้ สวนอาคารโรงงานหลังที่สอง คือโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑพืช ผัก ผลไม อยูระหวางการดำเนินการดานการจัดซื้อจัดจาง สวนอาคารโรงงานตนแบบดาน
การแปรรูปสมุนไพรและเครื่องสำอาง อยูในระหวางการจัดทำคำของบประมาณ ทั้งนี้ ตามแผนงาน โครงการ
กอสรางอาคารทั้งหมดจะเสร็จเรียบรอยในป พ.ศ. 2566 

  โดยสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) ไดผลักดันงบประมาณใน
การกอสรางอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตรภูมิภาค มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 –พ.ศ. 2565 ซึ ่งหากสามารถดำเนินการไดก็จะเปนการเติมเต ็มระบบนิเวศนนว ัตกรรมของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ใหสมบูรณและจะเปนการเสริมสรางศักยภาพดานการวิจัย การถายทอด
เทคโนโลยี และการสรางนวัตกรรมรวมกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม รวมทั้งยังเปนการเนนบทบาทของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุงสรางนวัตกรรมเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจขอบพื้นที่ได
อยางชัดเจน 

  เพ่ือเปนการเตรียมการในการขอรับงบประมาณสำหรับสรางโครงสรางพ้ืนฐานดังกลาว จึงจำเปน
จะตองใชงบประมาณบางสวนในการจัดเตรียมเอกสาร แบบรูปรายการ และการดำเนินงานที่เกี่ยวของเพื่อขอรับ
งบประมาณตอไป โดยมีแผนการดำเนินงานและงบประมาณรวมทั้งโครงการ  ดังนี ้
     งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งหมด 608,784,640  บาท 
ระยะเวลาในการดำเนินงานตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2562- พ.ศ. 2566 
    1.งบประมาณในการกอสรางกลุมอาคารโรงงานตนแบบ (Pilot Plant) และเครื่องจักร จากงบ
บูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 170,376,740 บาท 
    2.งบประมาณในการกอสรางอาคารบมเพาะธุรกิจนวัตกรรม จากสำนักงานปลัดฯ กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 329,680,000  บาท 
     3.งบประมาณในการดำเนินงาน จากสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการอุทยาน
วิทยาศาสตร (สอว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 93,039,040 บาท 
    4.งบประมาณในการเตรียมการตางๆ จากเงนิรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (โครงการอุทยาน
วทิยาศาสตร)  จำนวน 15,688,860  บาท 
    โดยมีรายละเอียดงบประมาณรายจาย ดำเนินงานตามปงบประมาณ ตามตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 แผนงบประมาณรายจาย ในการดำเนินระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562- พ.ศ. 2566 

ลำดับ กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

1 

การกอสรางอาคาร Pilot Plant หลังท่ี 1 และติดตั้งเครื่องจักร (51,110,130 บาท)  

-   คาออกแบบ 1,700,000         เงินรายไดมหาวิทยาลัย (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร) 

-  คาคุมงาน 1,388,860         เงนิรายไดมหาวิทยาลัย (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร) 

-  คากอสราง 37,180,000         งบประมาณแผนงานบรูณาการพฒันาพ้ืนที่ระดับภาค 

-  คาครุภัณฑ   10,841,270       งบประมาณแผนงานบรูณาการพฒันาพ้ืนที่ระดับภาค 

2 

การกอสรางอาคาร Pilot Plant หลังท่ี 2 และติดตั้งเครื่องจักร (64,155,470 บาท)    

- คาออกแบบ   
ใชแบบเดิมที่ปรับปรุง

แลว       - 

-  คาคุมงาน    1,800,000       เงินรายไดมหาวิทยาลัย (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร) 

-  คากอสราง    40,000,000       งบประมาณแผนงานบรูณาการพฒันาพ้ืนที่ระดับภาค 

-   คาครภุณัฑ      22,355,470     งบประมาณแผนงานบูรณาการพฒันาพื้นที่ระดับภาค 

3 

การกอสรางอาคาร Pilot Plant หลังท่ี 3 และติดตั้งเครื่องจักร (63,600,000 บาท)  

- คาออกแบบ   
1,800,000 

      
เงนิรายไดมหาวิทยาลัย (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร) 
ขออนุมัติใชเงนิรายไดเหลือจายสะสมโครงการฯ 

- คาคุมงาน   
 

1,800,000     เงินรายไดมหาวิทยาลัย (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร) 

- คากอสราง   
 

40,000,000     งบประมาณแผนงานบรูณาการพฒันาพื้นที่ระดับภาค 

-  คาครภัุณฑ   
 

   20,000,000   งบประมาณแผนงานบรูณาการพฒันาพื้นที่ระดับภาค 

4 
คาใชจายในการจัดหา
อุปกรณ และจางเหมาขยาย
ระบบเครือขาย Internet   

  200,000   

    
เงนิรายไดมหาวิทยาลัย (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร) 
ขออนุมัติใชเงนิรายไดเหลือจายสะสมโครงการฯ 

5 
การสรางอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม  

-        คาออกแบบ   7,000,000                   เงนิรายไดมหาวิทยาลัย (โครงการอุทยานวิทยาศาสตร) 
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ลำดับ กิจกรรม 
ปงบประมาณ 

แหลงงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 2566 

ขออนุมัติใชเงนิรายไดเหลือจายสะสมโครงการฯ 

-        คาคุมงาน      1,862,000  10,818,000   
สำนักงานปลัดฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (หนวยงานเบกิจาย สอว.) 

-        คากอสราง      46,550,000   270,450,000   
สำนักงานปลัดฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม (หนวยงานเบกิจาย สอว.) 

6 
งบดำเนินงาน (การ
ใหบริการของอุทยาน
วิทยาศาสตร) 

13,818,280  16,220,760 16,000,000 16,000,000 31,000,000 

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
อุทยานวิทยาศาสตร (สอว.) และ สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

รวม 54,087,140 19,641,270 57,800,000 26,818,000 31,000,000  

   จากภาพรวม แผนงบประมาณรายจาย ในการดำเนินงานระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2562- พ.ศ. 2566 ดังกลาวขางตน สรุปแผนการใชจายงบประมาณ 
ที่ตองดำเนินการโดยใชเงินรายไดเหลือจายสะสมโครงการ ของโครงการอุทยานวิทยาศาสตร  เพ่ือดำเนินโครงการสรางและพัฒนาพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,000,000 บาท (เกาลานบาทถวน) โดยมีรายละเอียดการขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมโครงการ เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจาย 
เพ่ิมเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี ้

   1.1 คาจางออกแบบอาคารศูนยพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ 7,000,000 บาท 

   1.2 คาใชจายในการจัดหาอุปกรณ และจางเหมาขยายระบบเครอืขาย Internet งบประมาณ 200,000 บาท 

  1.3 คาจางออกแบบอาคารตนแบบดานการแปรรูปผลิตภัณฑกลุมเครื่องสำอาง และสมุนไพร งบประมาณ 1,800,000 บาท 
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 2. โครงการสรางถนนเขาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง” เพื่อใชในการ
กอสรางถนนเขาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง งบประมาณ 2,000,000 บาท (สองลาน
บาทถวน)  

   ในป พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไดเสนอให ตั้งหนวยงานที่
ดำเนินกิจกรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม มีสถานที่ดำเนินกิจกรรมเปนศูนยกลางภายใตชื่อ “อุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง” โดยเนนงานจัดการพื้นที่ใหเหมาะสมในการใชเพื่อประโยชนในการทำเปน
สถานที่จัดกิจกรรมดานศิลปและวัฒนธรรม พื้นที่ที ่จะทำการพัฒนาเปนอุทยานฯ ตั้งอยูใกลกับบริเวณสวน
การศกึษาและหนองอีเจม จัดอยูในการใชที่ดินดานสันทนาการมีพ้ืนที่ทั้งหมด 98 ไร สภาพเปนปาโปรง แตยังไมมี
เสนทางถนนในการสัญจรเพื่อที่เขาไปเรียนรูศึกษากิจกรรมดังกลาว จึงจำเปนที่จะตองกอสรางถนนในการสัญจร 
ซึ่งเปนโครงสรางพ้ืนฐานในการที่จะพัฒนาพื้นที่ไดตามเปาประสงค   

   ด ังน ั ้น เพ ื ่อใช เป นเส นทางในการสัญจรในการเขาศึกษาบริเวณแหลงเร ียนร ู อ ุทยาน
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขงใหไดมาตรฐานและความปลอดภัยแกผูสัญจร นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการนี้ สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
จึงขออนุมัติดำเนินโครงการสรางถนนเขาพ้ืนที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง” ในการกอสรางถนนเขา
พ้ืนที่อุทยานศลิปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง งบประมาณ 2,000,000 บาท โดยใชเงินรายไดเหลือจายสะสม
โครงการ เพ่ือตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพ่ิมเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563    โดยมีรายละเอียดรายการ
ที่ขออนุมัติใชเงินรายไดคงเหลือสะสมโครงการ ตามตารางที่ 3   ดังนี ้
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงรายการคาใชการขออนุมัติใชเงนิรายไดเหลือจายสะสมโครงการ งบประมาณ 11,000,000 บาท 

 

ที ่ กิจกรรม/โครงการ รายการคาใชจาย 
จำ 

นวน 
หนว
ยนับ 

ราคาตอ
หนวย 

จำนวนเงิน TOR 
ใบเสนอ

ราคา รานท่ี 
1 

ใบเสนอราคา 
รานท่ี 2 

ใบเสนอราคา 
รานท่ี 3 

ระเวลาดำเนินงาน 
เอกสารประกอบการ

พิจารณา 

1 โครงการสรางและ
พัฒนาพื้นที่อุทยาน
ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร  
ม ห า ว ิ ท ย า ลั ย
อุบลราชธาน ี 

1.1 จางออกแบบ 
อาคารศูนยพัฒนา
ผูประกอบการ
นวัตกรรม 
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

1 งาน 7,000,000 7,000,000 ม ี -   มิ.ย.63-ส.ค.63 
ก ำ ห น ด ร ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
อ อ ก แ บ บ  เ ข ี ย น แ บ บ 
ตลอดจนเอกสารให แล ว
เสร็จภายใน 90 วันนับจาก
วันที่ลงนามในสญัญา 

( ร  า ง )  ข อ บ เ ข ต ก า ร จ  า ง
ออกแบบอาคารศูนย พัฒนา
ผ ู  ประกอบการนว ัตก รรม 
มหาวิทยาลัยอ ุบลราชธานี 
(เอกสารประกอบการประชุม
หมายเลข 6)  

 1.2 คาใชจายในการ
จัดหาอุปกรณ และ
จางเหมาขยายระบบ
เครือขาย Internet 

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

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ/ใบ
เ ส น อ ร า ค า  ( เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุมหมายเลข 
7) 

  1.3 คาจางออกแบบ
อาคารตนแบบดาน
การแปรรูปผลิตภัณฑ
กลุมเครื่องสำอาง 
และสมุนไพร 

1 งาน 1,800,000 1,800,000 ม ี -   มิ.ย.63-ส.ค.63 
ระยะเวลาการกอสราง 90 
วัน นับจากวันที ่ลงนามใน
สัญญา 

(ราง) ขอบเขตคาจางออกแบบ
อาคารตนแบบดานการแปรรูป
ผลิตภัณฑกลุ มเครื ่องสำอาง 
แ ล ะ ส ม ุ น ไ พ ร ( เ อ ก ส า ร
ประกอบการประชุมหมายเลข 
8) 

โครงการสรางและพัฒนาพื้นท่ีอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9,000,000       
2 โครงการสรางถนน

เข าพ ื ้นท ี ่อ ุทยาน
ศ ิ ล ป ว ั ฒ น ธ ร ร ม
อีสานและลุมน้ำโขง 

2.1 คากอสรางถนน
เ ข  า พ ื ้ นท ี ่ อ ุ ท ย าน
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
และลุมน้ำโขง 

1 งาน 2,000,000 2,000,000 ม ี 2,000,000   มิ.ย.63-ส.ค.63 
ระยะเวลาการกอสราง 120 
วัน นับจากวันที ่ลงนามใน
สัญญา 

(ร าง)ขอบเขตของงานจาง/
แบบสรุปราคากลางกอสราง
อาคาร (เอกสารประกอบการ
ประชุมหมายเลข 9) 

โครงการสรางถนนเขาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง 2,000,000  
 รวมงบประมาณที่ขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมโครงการ 11,000,000   
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ตารางที่ 4 เหตุผลความจำเปนในการขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมโครงการ  

ที ่ กิจกรรม/โครงการ รายการคาใชจาย 
จำ 

นวน 
หนวย
นับ 

ราคาตอหนวย จำนวนเงิน เหตุผลความจำเปน ระเบียบที่เกี่ยวของ 

1 โครงการสรางและพัฒนาพื้นที่
อ ุ ท ย า น ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

1.1 จางออกแบบ 

อาคารศูนยพัฒนา
ผูประกอบการนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

1 งาน 7,000,000 7,000,000 ในการดำเนินการที ่ผ านมานั ้น อ ุทยานวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใชพื ้นที ่สวนหนึ่งของอาคาร
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร ของมหาวิทยาลัยเปนสถานที่
ดำเนินการ แตเนื ่องจากความตองการของผู ใช งาน
อุทยานวิทยาศาสตร มีมากขึ้น โดยเฉพาะความตองการ
พื้นที่บริการและพื้นที่เพื่อการบมเพาะวิสาหกิจ ดังนั้น
พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนใหใชอยู จึงไมเพียงพอตอ
การดำเน ินงาน  ประกอบก ับอ ุทยานว ิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวคิดในการพัฒนาพื้นท่ีเพื่อ
เ ป  นส ถ านท ี ่ ใ นก ารสร  า ง  บ  ม เ พา ะ  และ พ ัฒนา
ผูประกอบการกลุม Startup ในพื้นที่ อยางครบวงจร จึง
เสนอโครงการนี้เพื่อขอรับงบประมาณในการสรางอาคาร
ศูนย พ ัฒนาผ ู ประกอบการนวัตกรรม มหาว ิทยาลัย
อุบลราชธานี ภายใตอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อ ุ บลราชธาน ี  โดยจะ เป  นอาคารในการบ  ม เพ าะ 
ผู ประกอบการ Startup และ SME ในมหาวิทยาลัย มี
เปาหมายในการพัฒนาท้ังนักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ท้ังน้ี
อาคารจะตองมีองคประกอบที่สมบูรณสำหรับการสราง
ผูประกอบการใหม  (Startup Ecosystem) ทั้งในสวนของ
พ้ืนที่ และกิจกรรม 

 

 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว  า ด  ว ย ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ
ทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ขอ 20 เงินรายได
เหลือจายสะสม ใหใชได
เพื่อการ  

(2) เพื ่อกอสราง ตอเติม 
หรือปรับปรุงอาคาร หรือ
สิ่งปลูกสรางอื่นหรือจัดซื้อ
ที ่ดิน รวมทั ้งคาใชจ ายที่
เ ก ี ่ ย ว เ น ื ่ อ ง ก ั บ ก า ร
ดำเนินการดังกลาว และ
ซอมแซมครุภัณฑ ท ั ้งนี้  
เ พ ื ่ อประ โยชน  ในการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค  ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

(3 )  จ ั ดหาคร ุ ภ ัณฑ  ท่ี
จำเปนในการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น แ ล ะ ก า ร
ดำเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ รายการคาใชจาย 
จำ 

นวน 

หนวย
นับ 

ราคาตอหนวย จำนวนเงิน เหตุผลความจำเปน ระเบียบที่เกี่ยวของ 

  
1.2 คาใชจายในการจัดหา
อุปกรณ และจางเหมา
ขยายระบบเครือขาย 
Internet 

1 ชุด 200,000 200,000 ในการต ิดจ ัดหาอ ุปกรณ และจางเหมาขยายระบบ
เครือขาย Internet เนื ่องจากในพื ้นที ่การดำเนินงาน
อาคารโรงงาน Pilot Plant ระบบเครือขาย Internet 
ยังไมครอบคลุมพื ้นที ่ดำเนินงานและระบบเครือขาย 
Internet มีความสำคัญในการติดตอกับผู ประกอบและ
กลุมเปาหมายอื่น ๆ ที่ตองการใชบริการของโรงงาน Pilot 
Plant นอกจ ากน ี ้ ร ะบบ เค ร ื อ ข  า ย  Internet ย ั ง มี
ความสำคัญตอผูใชงานในดานอื่น ๆ อีกดวย 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว  า ด  ว ย ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ
ทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ขอ 20 เงินรายได
เหลือจายสะสม ใหใชได
เพื่อการ (2) เพื่อกอสราง 
ต  อ เต ิม  หร ือปร ับปรุ ง
อาคาร หรือสิ ่งปลูกสราง
อื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้ง
คาใชจายที่เกี ่ยวเนื่องกับ
การดำเนินการดังกล าว 
และซ อมแซมคร ุภ ัณฑ  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค  ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

  
1.3 คาจางออกแบบ
อาคารตนแบบดานการ
แปรรูปผลิตภัณฑกลุม
เครื่องสำอาง และสมุนไพร 

1 งาน 1,800,000 1,800,000 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน และพันธกิจในการ
ยกระดับคุณภาพชีว ิตของประชาชนในเขตพื ้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 โดยตองการยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและแปรรูปสินคาเกษตรใหมีมาตรฐาน 
ตลอดจนมีนวัตกรรม ดังนั้นจึงเสนอใหมีการจัดตั ้งกลุม
อาคารโรงงานตนแบบ (Pilot Plant)เพื่อเปนสถานที่วิจัย 
พัฒนา และยกระดับการผลิตผลิตภัณฑตนแบบ และการ
ผลิตกึ่งอุตสาหกรรม เพื่อใหบริการแกเกษตร SMEs และ 
Startup ในพื้นที่ โดยมีเปาหมายการสรางโรงงานตนแบบ 
จำนวน ๓ อาคาร ไดแก อาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ
กลุ มเน ื ้อส ัตว  อาคารโรงงานแปรรูปผลิตภ ัณฑกลุม
เคร ื ่องดื ่ม และอาคารโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑกลุม
เครื ่องสำอาง และสมุนไพร ตลอดจนระบบบำบัด และ
ระบบสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้มหาวิทยาลัยไดเสนอ
ขอรับงบประมาณผานแหลงงบบูรณาการพัฒนาภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือและตอมามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ไดรับงบประมาณสวนแรกสำหรับการกอสรางอาคาร 
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ที ่ กิจกรรม/โครงการ รายการคาใชจาย 
จำ 

นวน 

หนวย
นับ 

ราคาตอหนวย จำนวนเงิน เหตุผลความจำเปน ระเบียบที่เกี่ยวของ 

       โรงงานต นแบบดานการผลิตอาหาร (Pilot Plant 1) 
จำนวน 1 อาคาร ไดดำเนินกอสรางไปแลวในปงบประมาณ 
2562 และตอมาไดร ับจัดสรรงบประมาณสำหรับการ
กอสรางอาคารโรงงานตนแบบดานการผลิตเครื่องด่ืม และ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (โรงงานตนแบบ Pilot 
Plant) แ ละระบบสาธารณ ูป โภคท ี ่ เ ก ี ่ ย วข  อ ง  ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ แลวเรียบรอยเพื่อเปนการเตรียม
ความพร อมรองร ับการดำเน ินงาน อาคารโรงงาน
ตนแบบ Pilot Plant 3โครงการอุทยานวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จึงเห็นควรใหมีการจัดเตรียม
รายละ เอ ี ยดแบบร ูปร ายการส ิ ่ ง ก  อสร  าง  และ
สาธารณูปโภค “อาคารโรงงานตนแบบดานการแปรรูป
ผลิตภัณฑกลุ มเครื ่องสำอางและสมุนไพร” เพื ่อให
สามารถรองรับการดำเนินการกอสรางไดทันทีที่ไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย 
ว  า ด  ว ย ก า ร เ ง ิ น แ ล ะ
ทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 ขอ 20 เงินรายได
เหลือจายสะสม ใหใชได
เพื่อการ (2) เพื่อกอสราง 
ต  อ เต ิม  หร ือปร ับปรุ ง
อาคาร หรือสิ ่งปลูกสราง
อื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้ง
คาใชจายที่เกี ่ยวเนื่องกับ
การดำเนินการดังกล าว 
และซ อมแซมคร ุภ ัณฑ  
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการ
ด ำ เ น ิ น ก า ร ต า ม
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค  ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

โครงการสรางและพัฒนาพื้นท่ีอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 9,000,000  

2 โครงการสรางถนนเข าพื ้นที่
อ ุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสาน
และลุมน้ำโขง 

2.1 คากอสรางถนนเขา
พ ื ้ น ท ี ่ อ ุ ท ย า น
ศิลปวัฒนธรรมอีสานและ
ลุมน้ำโขง 

1 งาน 2,000,000 2,000,000 เพื่อใชเปนเสนทางในการสัญจรในการเขาศึกษาบริเวณ
แหลงเรียนรูอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขงให
ไดมาตรฐานและความปลอดภัยแกผูสัญจร นักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

 

โครงการสรางถนนเขาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง 2,000,000  

 รวมงบประมาณที่ขอใชเงินรายไดเหลือจายสะสมโครงการ 11,000,000   



ทั้งนี้ โครงการอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดดำเนินการนำสงเงนิรายไดเหลือ
จายสะสมโครงการของทั้ง 3 โครงการ ใหกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  
    ดังนั้น  เพื่อใหสามารถรองรับการดำเนินการกอสรางไดทันทีที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ และ
เพื่อใชเปนเสนทางในการสัญจรในการเขาศึกษาบริเวณแหลงเรียนรูอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขงให
ไดมาตรฐานและความปลอดภัยแกผูสัญจร นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โครงการอุทยาน
ศาสตรและสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จึงมีความจำเปนตอการดำเนินการโครงการ จำนวน 2 โครงการ
ไดแก โครงการสรางและพัฒนาพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี งบประมาณ 9,000,000 
บาท และโครงการสรางถนนเขาพื้นที่อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุมน้ำโขง งบประมาณ 2,000,000 บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน) 
    ในการนี ้จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ การ
ดำเนินโครงการดังกลาวขางตน โดยใชเงินรายไดเหลือจายสะสมโครงการ จากการดำเนินงานรวมกับสำนักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพิ่มเติม ประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 งบประมาณ 11,000,000 บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน) 

ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยการเงินและทรัพยสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ขอ 20 เงิน
รายไดเหลือจายสะสม ใหใชไดเพ่ือการดังตอไปนี ้

(1) เพ่ือสมทบงบประมาณแผนดิน หรือสมทบกับเงินที่ผูมอบใหเพ่ือประโยชนในการกอสราง ตอ
เติมหรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอ่ืนหรือจัดซื้อที่ดิน 

(2) เพื่อกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือสิ่งปลูกสรางอื่นหรือจัดซื้อที่ดิน รวมทั้ง
คาใชจายที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกลาว และซอมแซมครุภัณฑ ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการดำเนินการ
ตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

(3) จัดหาครุภัณฑที่จำเปนในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงาน 
(4) เพ่ือชำระหนี้คาสาธารณูปโภค 
(5) ปรับอัตราคาใชจายใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล   
(6) การอันจำเปนและฉุกเฉินซึ่งหากปลอยเนิ่นชาอาจกอใหเกิดความเสียหายตอสวนราชการและ

มหาวิทยาลัย 
(7) จัดสรรเปนทุนเบื้องตนหรือเพื ่อการลงทุนในการดำเนินงานของสวนราชการ และของ

มหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงานนอกเหนือจากงานประจำ 
(8)  อื่นๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 

ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ใหความเห็นชอบการใชเงินรายได

เหลือจายสะสมโครงการ เพื่อตั้งแผนงบประมาณรายจาย เพิ ่มเติม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรณี
โครงการอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ เปนจำนวน 
11,000,000 บาท (สิบเอ็ดลานบาทถวน) เพ่ือนำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป  
   
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ และนำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป  
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  4.15 ผลกระทบดานงบประมาณตามมาตรการชวยเหล ือค าธรรมเน ียมการศึกษา  
ปการศึกษา 2563 

ผูอำนวยการกองแผนงาน เสนอท่ีประชุม ตามรางระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย 
การชวยเหลือคาธรรมเนียมการศึกษา ปการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขอ ๕ ไดกำหนดไววา ใหมหาวิทยาลัย
พิจารณาลดคาธรรมเนียมการศึกษาใหแกนักศึกษาสำหรับภาคการศึกษาตน ปการศึกษา ๒๕๖๓ ในอัตรารอยละ
สิบของคาธรรมเนียมการศึกษาทุกหลักสูตรที่กำหนด ในระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยคาธรรมเนียม
การศกึษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม นั้น 

การดำเนินการตามมาตรการดังกลาว สงผลใหรายรับคาธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาตน           
ปการศึกษา ๒๕๖๓ ลดลง ซึ่งจะสงผลตอแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
ดวย ดังนั้น กองแผนงาน จึงไดประมาณการรายรับคาธรรมเนียมการศกึษา ของปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกครั้ง 
โดยประมาณการจากจำนวนนักศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา ๒๕๖๒ และประมาณการจำนวน
นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๖๓ จากจำนวนผูยืนยันสิทธิ์ของระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับ
มหาวิทยาลัย (Thai University Center Admission System : TCAS) รอบที่ ๑ และ ๒ (ขอมูล ณ วันที ่ ๒๗ 
เมษายน ๒๕๖๓) และประมาณการตกออกของนักศึกษาจากปการศึกษา ๒๕๖๒ ตามขอมูลสถิติยอนหลัง ๓ ป 
ของแตละคณะ แลวจึงนำมาคำนวณการลดคาธรรมเนียมการศึกษาในอัตรารอยละสิบ (ตามรางระเบียบ) ในทุก
รายการ จากนั้นจึงนำรายรับคาธรรมเนียมการศึกษาที่ประมาณการใหมนี้ คิดเปนวงเงินที ่สามารถจัดทำเปน
แผนงานงบประมาณรายจาย ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ 
๒๐ ที่กำหนดไววา การจัดทำแผนงบประมาณรายจายประจำปตองไมเกินรอยละ ๘๐ ของประมาณการรายรับใน
แตละป 

ดังนั้น ประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไดประมาณการตามแนวทางที่กำหนดขางตน จะมี
รายละเอียดจำแนกตามหนวยงานตางๆ ไดดังนี้ 
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ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบประมาณการคาธรรมเนียมการศึกษาที่ประมาณการในคราวการจัดทำแผนการใชจาย
งบประมาณ กับประมาณการที่ปรับปรุงจำนวนนักศึกษา และปรับลดคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ ๑๐ 

 
จึงเสนอที ่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื ่อพิจารณาแนวทางการปรับลด

งบประมาณรายจายเงินรายไดตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหสอดรับ
กับประมาณการรายรับคาธรรมเนียมการศึกษาท่ีปรับปรุงประมาณการตามสถานการณปจจุบัน   

อยางไรก็ตาม คณะ/วิทยาลัย/สำนักตางๆ อาจพิจารณาประกอบกับประสิทธิภาพการเบิกจาย
งบประมาณเงินรายไดของ คณะ/วิทยาลัย/สำนัก ประกอบดวย ทั้งนี้ ตามแผนการใชจายงบประมาณเงินรายได
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น มหาวิทยาลัยมีรอยละการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดเพียงรอยละ 
๕๒.๐๓  
ขอกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

๑. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวยการเงินและทรัพยสิน พ.ศ. ๒๕๖๐  
๒. ราง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การชวยเหลือคาธรรมเนียมการศึกษา 

ปการศึกษา ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

ข้ันการจดัทําแผนฯ คราวแรก ปรับประมาณการตามจาํนวน

นักศึกษาและมาตรการชวยเหลือ

คาธรรมเนียมการศึกษา

(1) (2) (3) (4) (5) = (4)-(3)

1 คณะวิทยาศาสตร 23,057,900                    20,628,600                         2,429,300-    

2 คณะเกษตรศาสตร 11,258,800                    12,015,000                         756,200       

3 คณะวิศวกรรมศาสตร 30,028,500                    29,531,300                         497,200-       

4 คณะศิลปศาสตร 27,799,800                    22,913,400                         4,886,400-    

5 คณะเภสัชศาสตร 24,138,400                    20,081,200                         4,057,200-    

6 คณะบริหารศาสตร 53,105,000                    52,207,100                         897,900-       

7 คณะพยาบาลศาสตร 15,267,400                    15,735,700                         468,300       

8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ 25,982,100                    25,052,600                         929,500-       

9 คณะศิลปประยุกตฯ 8,489,400                      8,739,100                           249,700       

10 คณะนิติศาสตร 19,859,400                    18,913,800                         945,600-       

11 คณะรัฐศาสตร 20,410,200                    20,114,400                         295,800-       

12 สํานักงานอธิการบดี 110,814,500                  105,405,200                       5,409,300-    

13 เงินทุนสํารอง 39,216,800                    37,524,400                         1,692,400-    

14 สํานักวิทยบริการ 13,891,000                    13,461,900                         429,100-       

15 สํานักคอมพิวเตอรและเครือขาย 13,888,200                    13,217,100                         671,100-       

รวมท้ังส้ิน 437,207,400                  415,540,800                       21,666,600-  

ประมาณการรอยละ 80 ของคาธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือต้ังประมาณ

การรายจาย +เพ่ิม/-ลดลง

จากประมาณ

การคราวแรก

ลําดับที่ คณะ/วิทยาลัย/สํานัก
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ประเด็นเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการปรับลดงบประมาณ
รายจายเงินรายไดตามแผนการใชจายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อใหสอดรับกับประมาณ
การรายรับคาธรรมเนียมการศึกษาที่ปรับปรุงประมาณการตามสถานการณปจจุบัน   
 

มติที่ประชุม :  เห็นชอบ แนวทางการปรับลดงบประมาณรายจายเงินรายไดตามแผนการใช
จายงบประมาณ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ดังนี ้

1. ปรับลดอัตราคาธรรมเนียมการศึกษารอยละ 10 ในทุกรายการที่มหาวิทยัลยจัดสรรให
คณะ/หนวยงาน 

2. ใหทุกคณะ/สำนัก ปรับลดแผนการใชจายของปงบประมาณ 2563 เพื ่อเตรียมความ
พรอม สำหรับปงบประมาณ 2564 

3. มอบกองแผนงาน ทบทวนสูตรการคำนวณใหมรวมกับคณะ/สำนัก  
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจงเพื่อทราบ  
  5.1 สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (มกราคม 
– มีนาคม 2563)  
  รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่สำนักงานสงเสริม
บริหารงานวิจัยฯ ไดรับผิดชอบการดำเนินงานตามพันธกิจวิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนั้น 
สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอรายงานผลการดำเนินงานโครงการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี ้

1. งานสงเสริมและประสานงานวิจัย 
 1.1  การบริหารงานวิจัย 

 1.1.1  ผลการพิจารณาการเสนอขอทุน Flagship 2563  
 มหาวิทยาลัยไดเสนอขอทุน Flagship 2563 จำนวนทั้งสิน้  27 โครงการ (สิ้นสุด ณ 

วันที่ 20 มกราคม 2563)  มี PMU ที่ประกาศผลการพิจารณาโครงการแลว จำนวน 2 PMU  
รายชื่อโครงการท่ีไดรับอนุมัติทุน Flagship 2563 มีดังนี ้
1) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

(บพข.) จำนวน 3 โครงการ โดยมีรายชื่อ ดังนี้ 
กลุมเกษตรและอาหาร 
(1)  โครงการ การพัฒนาหัวเตาในกระบวนการกลั่นสำหรับอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันไมกฤษณา

โดยม ีรศ.ดร.อนิรุตต มัทธุจักร คณะวิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาโครงการ (วงเงินเสนอขอ 1,698,400 บาท) 
(2) โครงการ การประยุกตเกลือในประเทศใชรวมกับดินขาวเผาภาคตะวันออกเฉียงเหนือใชเปน

วัสดุประสานในการขึ้นรูปลูกหินขัดขาวสำหรับเครื่องสีขาวขนาดเล็กในชุมชน โดยมี  ดร. ธิติกานต บุญแข็ง คณะ
วิศวกรรมศาสตร เปนหัวหนาโครงการ  (วงเงนิเสนอขอ 510,500 บาท) 
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กลุมภูมิภาค 4.0 
(3) ชุดโครงการ “การพัฒนาแมลงเปนสัตวเศรษฐกิจและการพัฒนาโปรตีนทางเลือกจากแมลง

เพื่อขับเคลื่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 เปนศูนยกลางเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio Economy)” เปน
โครงการที่เสนอขอทุนในนามของมหาวิทยาลัย โดยมี รองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เปน
หัวหนาโครงการ (วงเงินปรับแกไข 8,004,000 บาท) 

1) หนวยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นท่ี (บพท.) จำนวน 
1 โครงการ โดยมีรายชื่อ ดังนี้  

(1) ชุดโครงการ “เครือขายคุณคาและความเปนทองถิ่นสูการสรางระบบนิเวศอาหาร
ปลอดภัยในจังหวัดอุบลราชธานี” เปนโครงการที่เสนอขอทุนในนามของมหาวิทยาลัย โดยมี รองอธิการบดีฝาย
วิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ เปนหัวหนาโครงการ เสนอขอกลุมมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่ กรอบการวิจัย 
Local Enterprises ซึ่งตอยอดจากการดำเนินงานโครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหารปลอดภัยครบวงจร ท่ี
ไดรับทุนวิจัยทาทายไทย ป 2562 

  1.1.2  การบริหารโครงการวิจัยงบเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2563 
  ตามที่สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดประกาศหลักเกณฑการใหทุนวิจัยและสราง

นวัตกรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใชเงินรายไดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบดวย 
(1) ทุนวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
 (2) ทุนชุดโครงการวิจัยที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 
(3) ทุนนักวิจัยหนาใหม 
 (4) ทุนชุดโครงการสนับสนุนการสรางนวัตกรรมที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 
โดยกำหนดเสนอขอในลักษณะเปนแผนงานวิจัยที่มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสห

สาขาวิชาการ สอดคลองกับกรอบการวิจัยของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานีดานใดดานหนึ่ง หรือหลายดานรวมกัน ที่
ประกอบดวยการเสนอขอรับทุน (1) (2) และ (3) หรือ  (1) (2) (3) และ (4) 

(5)ทุนวิจัยสถาบัน  

มหาวิทยาลัยไดอนุมัติทุนวิจัยและสรางนวัตกรรม และทุนวิจัยสถาบัน ประจำปงบประมาณ 
2563 แลว รวม 12 ทุน งบประมาณ 1,360,000 บาท รายละเอียด ดังตารางที่ 2  

1.1.3 โครงการวิจัยที่ไดรับงบประมาณจากหนวยงานภายนอก  
รอบไตรมาสที่ 2 ของปงบประมาณ 2563  มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณเพื่อการวิจัย

จากหนวยงานภายในนอก  
 1.1.4 การจัดเตร ียมขอเสนอโครงการเพื ่อขอรับงบประมาณจากแหลงทุนอ่ืน 

ปงบประมาณ 2563 
1.1.5 ผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณแผนวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม 

ประจำปงบประมาณ 2564 (pre-ceiling ครั้งที่ 1)  
   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดสงเสนอของบประมาณแผนวิทยาศาสตร วิจัย และ

นวัตกรรม ปงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ววน.) จำนวนทั ้งส ิ ้น 50 โครงการ งบประมาณที ่เสนอขอรวม 
764,575,447บาท (งบประมาณรวมตามที่สง PMU และตัดโครงการที่สงซ้ำในระบบ NRMS) แบงเปน (1) ทุน
สนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) กลุม Basic Research Fund (Blue Sky) จำนวน 12 โครงการ 
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งบประมาณตลอดโครงการรวมทั้งสิ้น  122,053,956 บาท และ (2)  Strategic Fund  จำนวน 38 โครงการ 
งบประมาณตลอดโครงการรวมท้ังสิ้น  642,521,491 บาท  

   หนวยงาน PMU ที่ประกาศผลการพิจารณาการเสนอของบประมาณ ววน. แลว คือ 
หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากำลังคน และทุนดานการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการ
สรางนวัตกรรม (บพค.) ที่รับผิดชอบ  ทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน (Fundamental Fund) สวนของ Basic Research 
Fund ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรกรอบงบประมาณรอบที่ 1 (pre-ceiling 1) 
รวม 18,690,000  บาท สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดแจงหัวหนาโครงการทราบและใหจัดทำขอเสนอ
โครงการฉบับเต็ม และปรับงบประมาณสง บพค. แลว  

  โดยสรุปมหาวิทยาลัยสงคำขอรอบที่ 1 (pre-ceiling 1) จำนวน 11 โครงการ เฉพาะ
งบประมาณป 2564 รวม 18,298,500 บาท (เดือนมีนาคม 2563) และไดรับการแจงจัดสรรงบประมาณ
เบื้องตนจากคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ในวงเงิน 16,170,000 บาท ท่ีจะใช
สำหรับการชี้แจงตอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  (14 เมษายน 2563)  

1.3 กิจกรรมดานการวิจัย 
1) งานแถลงขาวผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งท่ี 1 

สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จัดงานแถลงขาวผลงานวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 
28 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 – 20.00 น.  ณ Joint Space อ.เมืองอุบลราชธานี มีผลงานจัดแสดง
ทั้งสิ้น 8 ผลงาน ผูเขารวมงานแถลงขาวทั้งหมดจำนวน 51  คน โดยมาจากหนวยงานตาง ๆ ดังนี ้ 

- ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 27 คน  
- ภายนอกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จำนวน 18 คน จากหนวยงานตาง ๆ ไดแก เกษตร

จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด ศูนยยุทธศาสตรและขอมูลเพื ่อการพัฒนาจังหวัด องคการบริหารสวนจังหวัด
อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี พัฒนาชุมชนอำเภอเขื่องใน บจก.พัฒนาพลังงานอุบล ผูจัดการ หจก.พลัง
เทวดา ประธานเครือขายธุรกิจ Biz  Club อุบลราชธานี และประธานกลุมเกษตรอินทรียเมืองศรีไค  

- สำนักขาว จำนวน 6 แหง  ไดแก ชอง 7 , ไทยรัฐ, ชอง 5, NBT, โสภณเคเบิ้ล และ VP 
NEWS  

2)กิจกรรม Research Café ประจำปงบประมาณ 2563  ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การ
เสนอขอทุนวิจัยและสรางนวัตกรรม (เงินรายได) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดเมื่อวันวันศุกรที ่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หองประชุม SEC203 ชั้น 2 ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยกิจกรรมจัดใหมีการชี้แจงลักษณะการเสนอขอทุนวิจัยและสรางนวัตกรรม เงิน
รายไดมหาวิทยาลัย ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรองอธิการบดีฝายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
และมีการแนะนำผูเขารวมกิจกรรม แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อสรางแผนงานวิจัยรวมกัน มีผูเขารวมกิจกรรมรวม 
จำนวน 15  คน ภายหลังมีผูเขารวมกิจกรรมไดเสนอแผนงานวิจัย จำนวน 1 แผนงาน เรื ่อง “การศึกษาหา
เปาหมายใหมเพื่อปองกันและวินิจฉัยโรคพยาธิใบไมตับ” เพ่ือเสนอขอทุนวิจัย  

3)การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 14  ไดกำหนดการจัดประชุม
วิชาการ มอบ.วิจัย ครั ้งที ่ 14 ระหวางวันที ่ 16 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ อาคารเทพรัตนสิริปภา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภายใตหัวขอ “Research and Innovations for All”  โดยเปดรับบทความที่จะเสนอ
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ในงานตั้งแตวันที ่ 1 มีนาคมถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ลงทะเบียน และสงบทความไดที่เว็บไซต 
ttp://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ 

4) ผลงานตีพิมพในวารวิชาการระดับนานาชาติ (เฉพาะที่เสนอขอรับเงินคาตอบแทนการ
ตีพิมพจากมหาวิทยาลัย)  

การสงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนเงินสมนาคุณคาตอบแทนการตีพิมพโดยใชเงินรายได มีผลงานตีพิมพ
เผยแพรรวม 29 เรื่อง โดยมีรายละเอียดแยกตามคณะ หนวยงาน 

1.3 งานดานมาตรฐานการวิจัย   
  1.3.1 มาตรฐานดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

1) ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  2 ครั้ง 
2) พิจารณาขอเสนอโครงการดานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย ตั้งแตวันที ่ 1 

มกราคม – 31 มีนาคม 2563 จำแนกตามประเภทงานวิจัย มีดังนี ้

ประเภทความ
เสี่ยง 

กระบวนการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย 

จำนวนที่ยื่น
เสนอ 

อยูระหวาง
การ พิจารณา 

ผานการรับรอง 
ไมผานการ

รับรอง 
ขอถอนเรื่อง 

ไมมีความเสี่ยง 3 0 3 - - 

เสี่ยงต่ำ 10 4 6 - - 

เสี่ยงสูง 1 0 1 - - 

รวม 14 4 10 - - 

 1.3.2 มาตรฐานดานการใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 
1) ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใชสัตวเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร 

2 ครั้ง 
2) พิจารณาขอเสนอโครงการดานสัตวเพื ่องานทางวิทยาศาสตร จำแนกตาม

ประเภทงานวิจัย มีดังนี ้

ประเภทการใช
สัตว 

กระบวนการพิจารณาโครงการสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร 

จำนวนที่ยื่น
เสนอ 

อยูระหวาง
การพิจารณา 

อนุมัติ
ใบอนุญาต 

ไมอนุมัติ ขอถอนเรื่อง 

การเรียนการสอน 0 0 0 - - 

ซากสัตว 0 0 0 - - 

สัตวเพ่ือการวิจัย 15 1 14 - - 

รวม 15 1 14 - - 
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1.3.3 มาตรฐานดานความปลอดภัยทางชีวภาพ 
1) ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 1 ครั้ง 
2) จัดเตรียมการจัดอบรม เรื ่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ และดำเนินการแจงเลื่อนการอบรมเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 

1.4 งานวารสารวชิาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ ไดจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

จำนวน 2 ฉบับ ไดแก วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เผยแพร 3 ฉบับ/ป  และวารสารมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เผยแพร 2 ฉบับ/ป ซึ่งวารสารทั้งสองเลม ไดรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยูใน
ฐานขอมูล TCI  กลุมท่ี 2 (2563-2567) มีการดำเนินงาน ดังนี้  

1.4.1 ดานการบริหารจัดการวารสาร 
(1) ประกาศแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและกองบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งแตวันที่  12 กุมภาพันธ 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมี 
ผูชวยศาสตราจารยปนวดี ศรีสุพรรณ อาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตร เปนหัวหนากองบรรณาธิการวารสาร 

(2) แตงตั ้งฝ ายจัดการวารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี แทนตำแหนงที่วาง จำนวน 2 คน คือ นางสาววริยาภรณ เตียวเจริญ และผูชวยศาสตราจารยสารภี 
ขาวดี อาจารยสังกัดคณะศิลปศาสตร เปนผู เช ี ่ยวชาญดานภาษาประจำวารสาร ตามคำสั ่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีที่ 820/2563  ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563  

1.4.2 จำนวนผลงานที่ตีพิมพในป พ.ศ. 2563  (วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 
มีนาคม 2563) จำนวนบทความที่เผยแพรในวารสาร และประเภทของบทความจากบุคลากรภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในป พ.ศ. 2563  

1.4.3 จำนวนผลงานท่ีเสนอขอตีพิมพในวารสาร ปงบประมาณ 2563 (ไตรมาส 2 
ขอมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) 

(1) วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สรุปจำนวนบทความที่เสนอขอตีพิมพใน
วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 และปรับปรุงผลการดำเนินงานไตรมาส 1  

(2) วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  สรุปจำนวนบทความที่เสนอขอตีพิมพ
ในวารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในปงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 และปรับปรุงผลการดำเนินงานไตร
มาส 1  

สวนที่ 2 การบริหารงานบริการวิชาการแกชุมชน 
  2.1  การติดตามการดำเนินงานบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2563   

ตามที่ มหาวิทยาลัยไดจัดสรรงบประมาณแผนดิน ประจำป 2563 จำนวน 18,915,700 บาท 
(สิบแปดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหาพันเจ็ดรอยบาทถวน) ใหคณะ หนวยงานทั้งหมด 15 หนวยงาน จำนวนโครงการ 
99 โครงการ ในการไดติดตามการดำเนินโครงการบริการวิชาการแกชุมชน ปงบประมาณ 2563 รอบไตรมาสที่ 
2 โดยการแจงใหคณะ หนวยงาน รายงานความกาวหนาการดำเนินงานผานระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการ
จัดโครงการ ระหวางวันที่ 1-31 มีนาคม 2563 พบวา ในไตรมาสที่ 2 คณะ หนวยงานมีผลการดำเนินงานโดย
สรุป ดังนี ้

1. สถานะการรายงานความกาวหนาไตรมาสที่ 2 รายงานความกาวหนา 98 โครงการ ไม
รายงาน 1 โครงการ (กองบริการการศึกษา)  
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2. สถานการณดำเนินงาน จาก 99 โครงการ รายละเอียดดังนี ้ 
- ดำเนินการแลวเสร็จตามแผนงาน 13 โครงการ 
- อยูระหวางการดำเนินโครงการ 77 โครงการ  
- ยังไมดำเนินการ 9 โครงการ เนื่องจากกำหนดแผนการจัดกิจกรรมในชวงไตรมาส 3 และ

ไตรมาส 4  
3.  มีจำนวนผูรวมโครงการทั้งสิ้น 299,606 คน 

2.2 การประชุมกลุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็น ความตองการและจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ ประจำปงบประมาณ 2563   

 สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดประชุมรวมระหวางผูบริหารคณะ หนวยงาน หัวหนา
โครงการบริการวิชาการและกลุมเปาหมายผูรับบริการวิชาการในพื้นที่ 4 ตำบลรอบมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 
มกราคม 2563 ณ หองประชุมยู 2 โรงแรงยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เพื่อรับฟงความคิดเห็น ความ
ตองการในการดำเนินโครงการและจัดทำแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการ ประจำปงบประมาณ 2563  โดยมีผูรวม
ประชุมจากคณะ หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 29 คน ผูแทนสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูนำ
ชุมชน จำนวน 121 คน สาระสำคัญจากการประชุม มีดังนี้  

ประเด็นการดำเนินงาน ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ความตองการดานบริการวิชาการ 

จากมหาวิทยาลัย 
การบริการวิชาการเพื ่อพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรูเด็ก เยาวชน
และชุมชน   

 ขอใหจัดกิจกรรมในชวงปดภาคเรียนท่ี 
ครูสะดวกในการเขารวมกิจกรรมได
หรือหากจัดในชวงที่มีการเรียนการ
สอนก็อาจเปนชวงวนัหยุด 

 ขอใหมหาวิทยาลัยจัดนักศึกษาดาน
ภาษาตางประเทศ ออกไปใหบริการที่
โรงเรียนเพื่อใหเกิดความตอเนื่อง ใน
การจัดกิจกรรมจะเกิดผลดีกับเด็ก
นักเรียนมากยิ่งข้ึน 

 

 โครงการเกี่ยวกับการซอมบำรุง/หรือ
การซ อมแซมคอมพิวเตอร ภายใน
โรงเรียน   

 โครงการเสริมทักษะภาษาที ่สอง ท่ี
เป นภาษาต างประเทศ เพ ื ่อช วย
ยกระดับโรงเรียนใหเปนโรงเรียนดี
ประจำตำบล  

 โครงการ/กิจกรรมเพื ่อช วยสร าง
ศ ั กยภาพด  านการศ ึ กษา ให  กับ
โ ร ง เ ร ี ยนต  า ง  ๆ  ท ี ่ อ ย ู  ใ ก ล  กั บ
มหาวิทยาลัยใหมีการพัฒนาที่ดีขึ้น  

 การตรวจวเิคราะหคณุภาพน้ำภายใน
โรงเรียน   

การบริการวิชาการเพื ่อพัฒนา
ความเข มแข ็ งด  านอาช ีพแก
ชุมชน/กลุ มวิชาชีพ/เศรษฐกิจ
ฐานราก 

 ควรขยายขอบเขตการดำเนินงานให
ครอบคลุมทุกหมูบานเพ่ือเปดโอกาส
ใหประชาชนไดเขารวมโครงการมาก
ขึ้น 

 การจัดกิจกรรมท่ีมกีลุมเปาหมายเปน
ผูสูงอายุ  ควรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ 
เพ่ือใหผูสูงอายุเขารวมกิจกรรมได 

   

 โครงการเพ่ือสงเสริมการ 
คาขายในชุมชนเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
ในชุมชน 

 โครงการเพ่ือแกไขปญหาราคาผลผลิต
ทางการเกษตรตกต่ำ 

 โครงการผลติผักปลอดสาร 

 โครงการการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรเพ่ือสรางมูลคาเพิ่ม 
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ประเด็นการดำเนินงาน ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
ความตองการดานบริการวิชาการ 

จากมหาวิทยาลัย 

 โครงการเก่ียวกับการพัฒนางาน
หัตถกรรม งานจักสาน เพื่อสราง
อาชีพเสริม    

การบริการวิชาการดานเสริมสราง
สุขภาวะที่ดีของประชาชน/ชุมชน   

 กิจกรรมที ่มีแผนการดำเนินงานชวง
เด ือนพฤษภาคม –ม ิ ถ ุน ายน  , 
ต ุ ล าคม -พฤศจิ กายน  ควรปรับ
แผนการดำเนินงานใหม เนื ่องจาก
ชวงเวลาดังกลาวเปนฤดูทำนา เก็บ
เกี่ยวของเกษตรกร ซึ่งไมสะดวกที่จะ
เข าร วมก ิจกรรม โดยช วงเวลา ท่ี
เหมาะสมในการร วมก ิจกรรมของ
ช ุมชนคือ ช วงเด ือน ก ุมภาพันธ-
เมษายน , กรกฎาคม-กันยายน 

 

 โครงการเพ่ือปรับปรุงคณุภาพแหลง
น้ำหวยตองแวด ซึ่งมีปญหาน้ำเนาเสีย
อยางรุนแรง ทั้งน้ำเสียจากชุมชน /
มหาวิทยาลยั  

 โครงการการจัดการขยะระดับ
ครัวเรือน/ในชุมชน เชน การคัดแยก
ขยะเพ่ือกำจัด การนำมาใชใหม การ
ทำบอดักไขมันจากครัวเรือน 

 โครงการสรางนักอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติเครือขายเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว เชน การปลูกตนไม ปลูก
ปา  

 การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชน ทั้ง
เรื่องขยะ น้ำเสีย  กลิ่นเหม็นจาก
โรงงาน ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิต
ประชาชนและแหลงน้ำธรรมชาติ  
การปรับปรุงภูมิทัศนรอบ ๆ
มหาวิทยาลยั เชน เขตรั้วฝงประต3ู 
คลอง ฯลฯ  

 การจัดตั้งหนวยกิจกรรมนักศกึษา 
(ชมรม จิตอาสา) ดานสิ่งแวดลอม 
เพ่ือเขาพัฒนาชุมชน 

 การกวดขัน/แกไขผลกระทบทางเสียง
จากรานอาหารรอบมหาวิทยาลัยและ
ป ญหาการจราจรต ิดข ัดและเกิด 
อุบัติเหตุ  

2.2 การขึ้นทะเบียนเปนหนวยฝกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non Degree) เพื่อยกระดับ
ทักษะกำลังคนของประเทศ ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 
                   สำนักงานสงเสริมบริหารงานวิจ ัยฯ ไดขึ ้นทะเบียนเปนหนวยฝกอบรมของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม โดยรับผิดชอบในการ
ติดตอประสานงานกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งไดรวมกับคณะ หนวยงาน 
ตาง ๆ จัดทำหลักสูตรระยะสั้น (Non degree) และกรอกขอมูลการขึ้นทะเบียนออนไลน จำนวน 19 หลักสูตร 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ดังนี้  
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ลำดับ หลักสูตร คณะ 
1 หลักสูตร เกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพผูประกอบการผลิตสัตวน้ำ คณะเกษตรศาสตร 

 2 หลักสูตร เกษตรปราดเปรื่อง นักเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
3 หลักสูตร การบริบาลทางเภสัชกรรมดานอายุรศาสตร คณะเภสัชศาสตร 

 4 หลักสูตร การบริบาลทางเภสัชกรรมดานโรคมะเร็ง 
5 หลักสูตร การบริบาลทางเภสัชกรรมดานจิตเวช 
6 หลักสูตร การบริบาลทางเภสัชกรรมดานโรคติดเชื้อเอชไอวีและวัณโรค 
7 หลักสูตร การบริบาลทางเภสัชกรรมดานการตรวจติดตามระดับยาในเลือด 
8 หลักสูตร การบริบาลทางเภสัชกรรมดานโรคหลอดเลือดสมอง 
9 หลักสูตร การพัฒนาระบบปฏิสัมพันธอัจฉริยะ คณะวิทยาศาสตร 

 10 หลักสูตร การสรางชิ้นงานพอลิเมอรคอมโพสิต 
11 หลักสูตร Software Design for Developer 
12 หลักสูตร Full-stack Web Developer 
13 หลักสูตร การประยุกตใชโซลารเซลลเพ่ือใหแสงสวางในที่พักอาศัย 
14 หลักสูตร อิเล็กทรอนิกสสำหรับบอรดอาดูโนเมกเกอร 
15 หลักสูตร Improving the English Skills of Thai English Teachers in schools คณะบริหารศาสตร 

 16 หลักสูตร พัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
17 หลักสูตร การสรางผูประกอบการดานสินคาเกษตรอินทรีย 
18 หลักสูตร การวางแผนการเพาะปลูกผักอินทรีย 
19 หลักสูตร โปรแกรมคอมพิวเตอร 3 มิติเพ่ืองานสถาปตยกรรม (Sketch up) คณะศลิปประยุกตฯ 

สวนที่ 3 การทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม 
 3.1 การติดตามการดำเนินโครงการทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ปงบประมาณ 2563  

   ในปงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จำนวน ทั้งสิ้น 41 โครงการ เปนเงิน 7,275,500 บาท  โดยในการติดตามการ
ดำเนินงานประจำไตรมาสท่ี 2  

 จากการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ขอมูล ณ 
วันที่ 16 มีนาคม 2563) พบวา มีโครงการที่รายงานความกาวหนาทั้งสิ้น 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 87.80 
ของจำนวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 41 โครงการ     

 3.2 การติดตามการดำเนินโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สนองพระราชดำริ โดย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงานสนองพระราชดำริ ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสงเสริม
สนับสนุนใหบุคลากรและหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดำเนินการภายใตกรอบ/กิจกรรมของ 
อพ.สธ. โดยจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน แผนงานทำนุบำรุงศลิปวัฒนธรรม ซึ่งจากการติดตามการดำเนินงานใน
ไตรมาสท่ี 2  

 จากการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (ขอมูล ณ 
วันที่ 16 มีนาคม 2563) พบวา มีโครงการที่รายงานความกาวหนาทั้งสิ้น 10 โครงการ คิดเปนรอยละ 90 ของ
จำนวนโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณทั้งหมด 11 โครงการ ไมมีโครงการที่ดำเนินการแลวเสร็จและสง
รายงานผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ 
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3.3 งบประมาณจากแหลงอ่ืน ประจำปงบประมาณ 2563 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อดำเนิน

โครงการศูนยประสานงานโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 815,065 บาท  
ประเด็นเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบผลการดำเนินงาน โครงการวิจัย บริการวิชาการ 
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ  สิ้นไตรมาสท่ี 2 
 
  มติที่ประชมุ : รับทราบ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป  
 

5.2 แนวปฏิบัติในการขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามหนังสือที่ อว ๐๒๒๔.๔/ว ๔๐๒ ลงวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดมีการประชุมหารือ
รวมกับผูแทนที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่ประชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแหงประเทศไทย เพื่อพิจารณาแนวปฏิบัติ 
เรื่อง การขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระ
นางเจาฯ พระบรมราชินี ใหสมพระเกียรติและเปนแนวทางเดียวกัน เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ 

 สำนักงานปลัดกระทรวงการุดมศึกษา วิทยาลัยศาสตร วิจัย และนวัตกรรม จึงแจงแนวปฏิบัติการ
ขอพระราชทานทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชิน ีของสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร  วิจัยและนวัตกรรม ดังนี ้

1. สถาบันอุดมศกึษาตองมีกลไกเพ่ือทำหนาที่กลั่นกรองความเหมาะสมในการขอพระราชทาน 
ทูลเกลาฯ ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ รวมทั้งคำนึงถึงกฎ ระเบียบที่เก่ียวของ (ถามี)กอนเสนอสภาสถาบัน 

2. สถาบันอุดมศกึษาตองพิจารณาสาขาวิชาวิชาที่จะขอพระราชทานทูลเกลาฯถวายใหมีความ 
เหมาะสม เชน พิจารณาจาก 

1) สาขาวิชาที่ทรงริเริ่มหรือทรงเก่ียวของดวยมากอนแลว 
2) สาขาวิชาที่จะทูลเกลาถวายตองเปนสาขาวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนอยูในปจจุบัน

มีความสำเร ็จและความเปนเล ิศของสาขาว ิชานั ้นในสถาบันอ ุดมศึกษาของตน และเปนที ่ยอมร ับใน
สถาบันการศึกษาตางๆดวย 
  ทั้งนี้ ใหใชแนวปฏิบัตินี้ในการกลั่นกรองความเหมาะสม และเสนอไปยังสำนักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรวบรวมขอมูลและพิจารณาตอไป  (รายละเอียดปรากฏตาม
หนังสือที่อางถึง) ทั้งนี้ ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบันเสนอเรื่องดังกลาวไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการุดม
ศึกษา วิทยาลัยศาสตร วิจัย และนวัตกรรม เพื่อรวบรวมขอมูลและพิจารณาความเห็นสงใหราชเลขานุการใน
พระองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพ่ือนำกราบบังคมทูล 
 
 
 




