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ระเบียบวาระท่ี  1   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 การประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในรอบเดือนที่ผ่านมา  
นายปิยณัฐ สร้อยค า ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์  เสนอที่ประชุม  

ด้วย กองกลาง ส านักงานอธิการบดี เป็นหน่วยงานด าเนินงานด้านการสื่อสารองค์กร โดยท าการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อ หรือช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนภายใน และกลุ่มเป้าหมายประชาชน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการสื่อสารภายในมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสื่อสารแนวนโยบายการบริหารจัดการ
ลงสู่การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เช่น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การสืบสานศิลปวัฒนธรรม  
การจัดประชุม และการจัดช่องทาง รับฟังความคิดเห็นของบุคลากร เป็นต้น ส่วนการสื่อสารภายนอกจะใช้วิธีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินงานต่าง ๆ ผ่านสื่อมวลชนไปยังกลุ่มเป้าหมายประชาชนต่าง ๆ 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน และชุมชนภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้ง ในจังหวัดอุบลราชธานี  
และจังหวัดใกล้เคียง เพ่ือสร้างความเข้าใจและเชื่อถือศรัทธา และให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินงานไปตามวัตถุประสงค์ ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

จึงรายงานผลการด าเนินงานการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ  
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับการเผยแพร่จากสื่อต่าง ๆ ในรูปแบบของ วีดีทัศน์รายงานผลการด าเนินงาน 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน เมษายน 2564 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
 
 
 
 



- 3 - 

 

1.2 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  2021 (University Ranking 2021) ของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย Time Higher Education (THE) และ SCIMAGO 

ประธานแจ้งที่ประชุม ตามที่  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น 
“มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม (Leading University in 
ASEAN Focusing on Transforming Life Quality and Innovations)” มหาวิทยาลัยจึงขับเคลื่อนองค์กร
สู่วิสัยทัศน์ ผ่านแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ภายใต้ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 9: บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมีตัวชี้วัดวิสัยทัศน์เป็นผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก: 
University Impact Rankings ของ Time Higher Education (THE)  ที่มีเป้าหมายว่า ภายในปี พ.ศ. 2567 
มหาวิทยาลัยจะอยู่ในล าดับที่ 101 - 200 นั้น 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  2021 โดย Time Higher Education (THE) 
ในปี 2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้สมัครเข้ารับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทเพ่ือสังคม  
(World University Impact Ranking) เป็นปีที่  2  ผ่านทางเวปไซด์ของ Time Higher Education (THE)  
ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงด้านการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นน าของโลก  การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทเพ่ือสังคมนั้น THE พิจารณาจากพันธกิจเพ่ือสังคมและชุมชน ทั้งผลงานด้านวิจัย 
โครงการและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ (United Nations’ Sustainable Development Goals: SDGs) 17 ด้าน ประกอบด้วย  

เป้าหมายที่ 1 (SDG 1): ขจัดความยากจน (No poverty)  
เป้าหมายที่ 2 (SDG 2): ขจัดความหิวโหย (Zero hunger)  
เป้าหมายที่ 3 (SDG 3): การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good health and well-being)  
เป้าหมายที่ 4 (SDG 4): การศึกษาท่ีเท่าเทียม (Quality education)  
เป้าหมายที่ 5 (SDG 5): ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender equality)  
เป้าหมายที่ 6 (SDG 6): การจัดการน้ าและสุขาภิบาล (Clean  water and sanitation)  
เป้าหมายที่ 7 (SDG 7): พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Affordable and clean energy)  
เป้าหมายที่ 8 (SDG 8): การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (Decent work and 

economic growth)  
เป้าหมายที่ 9 (SDG 9): อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน ( Industry, innovation 

and infrastructure) 
เป้าหมายที่ 10 (SDG 10): ลดความเหลื่อมล้ า (Reduced inequalities)  
เป้าหมายที่ 11 (SDG 11): เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน  (Sustainable cities and communities)  
เป้าหมายที่ 12 (SDG 12): แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  (Responsible consumption 

and production)  
เป้าหมายที่ 13 (SDG 13): การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate action)  
เป้าหมายที่ 14 (SDG 14): การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล (Life below 

water)  
เป้าหมายที่ 15 (SDG 15): การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก (Life on land)  
เป้าหมายที่ 16 (SDG 16): สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก (Peace, justice and strong 

institutions)  
เป้าหมายที่ 17 (SDG 17): ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  (Partnerships for the goals)  
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เกณฑ์การจัดอันดับพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามเป้าหมายต่างๆ (SDGs) ของมหาวิทยาลัย 
โดย THE จะคัดเลือกเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยท าคะแนนได้ดีที่สุด 3 อันดับแรก เพ่ือน ามาคิดค่าคะแนนร่วมกับ
เป้าหมายภาคบังคับ คือเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือจัดล าดับต่อไป    

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี 2020 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยได้
คะแนนภาพรวม 61.1 คะแนน จัดอยู่ในล าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าดับที่ 9 ของประเทศไทย  
และอยู่ในล าดับที่ 401-600 ของโลก และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่น 
ในเป้าหมายที่  SDG 11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่ งยืน (Sustainable Cities and Communities) ได้คะแนนสูง 
เป็นอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 4 ของอาเซียน อันดับที่ 5 ของเอเชีย และอันดับ 79 ของโลก ประจ าปี 
2020 

ในปี 2021 นี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับการจัดอันดับในล าดับที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
โดยได้คะแนนภาพรวม 71.8 คะแนน จัดอยู่ในล าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าดับที่ 6 ของ
ประเทศไทย ล าดับที่ 17 ของอาเซียน และอยู่ในล าดับที่ 201-300 ของโลก และเม่ือพิจารณารายตัวชี้วัด 
มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่โดดเด่นในเป้าหมายที่ SDG 11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน (Sustainable 
Cities and Communities) ได้คะแนนสูงเป็นอันดับที่  1 ของประเทศไทย อันดับที่  1 ของอาเซียน  
อันดับที่ 2 ของเอเชีย และอันดับ 34 ของโลก  

ทั้งนี้ในเป้าหมายตัวชี้วัดที่ 11 ด้านเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยได้ส่งผลงานเชิงพ้ืนที่  
ที่มีความส าคัญทางศิลปวัฒนธรรมซึ่งเปิดโอกาสให้สาธารณชนเข้ามาด าเนินกิจกรรมหรือศึกษาหาความรู้  
ได้แก่ อุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง หรือเฮือนก านัน ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ืออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
และวิถีชีวิตของชุมชนในแถบภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ ซึ่งมีพ้ืนที่ 175 ไร่ และพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
มากกว่า 28 สายพันธุ์ จ านวนกว่า 30,000 ต้น และพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาประมง ที่มีพ้ืนที่เก็บรักษา อนุรักษ์ 
และจัดแสดงตัวอย่างสัตว์น้ าและเครื่องมือประมงในพ้ืนที่อีสานตอนล่างและลุ่มน้ าโขง  

ในด้านการให้บริการสาธารณะ มหาวิทยาลัยมีส านักวิทยบริการ เป็นหอสมุดที่เปิดโอกาสให้
สาธารณชนสามารถเข้ามาใช้บริการ และมีฐานข้อมูลที่เอ้ือให้บุคคลภายนอกมาใช้บริการ จ านวน 26 ฐาน  
นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่จัดนิทรรศการด้านศิลปวัฒนธรรม ที่สาธารณชนสามารถเข้าชมเพ่ือศึกษาองค์ความรู้ได้  
เช่น  อาคารข้ อมูลท้องถิ่ นและจดหมายเหตุ  ที่ จั ดแสดงและบริการข้อมูลวิ ถี ชี วิ ต  ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร แหล่งรวบรวมข้อมูลสมุนไพรของ  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านการแพทย์ และพ้ืนที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างที่อยู่ภายในส านักงานอธิการบดี อีกทั้ง ยังมีพ้ืนที่เปิดโล่งหรือพ้ืนที่สีเขียว  
ที่ให้บริการแก่สาธารณชน ได้แก่ สวนสาธารณะหนองอีเจม พ้ืนที่โดยรอบมหาวิทยาลัย สวนสาธารณะ สนามกีฬา 
และป่าอนุรักษ์ต้นน้ าร่องก่อ ที่เปิดให้โรงเรียน หรือหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาขอใช้พื้นที่จัดกิจกรรมได ้

ในด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีจัดการแสดงร่วม 
ในขบวนพิธีต่าง ๆ การแสดงดนตรีไทยเดิม และผลงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในงานประเพณีประจ าปีของ 
จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ งานประเพณีพิธีบวงสรวงและสดุดีพระประทุมวรราชสุริยวงศ์ (ท้าวค าผง) เจ้าเมืองคนแรก
ของจังหวัดอุบลราชธานี งานเชิดชูเกียรติและร าลึกหม่อมเจียงค า ชุมพล ณ อยุธยา ผู้บริจาคที่ดินเพ่ือเป็น
สาธารณประโยชน์แก่จังหวัดอุบลราชธานี และงานจุลกฐิน “ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นคนมีธรรม” 
ประจ าปี 2563 

ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างผลงานการวิจัยในระดับนานาชาติ
ที่มีคุณภาพสูง และมีโครงการที่รวบรวม อนุรักษ์ เผยแพร่ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงการต่อยอดตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งก่อให้เกิดความยั่งยืน ได้แก่ 
โครงการการพัฒนาเศรษฐกิจฐานวัฒนธรรมเชิงพ้ืนที่ อ าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ” (ฟ้ืนใจเมืองเขมราฐ 
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ระยะที่สอง) ด าเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานทางวัฒนธรรมในพ้ืนที่อ าเภอเขมราฐ 
โครงการอนุรักษ์ ปริวัตร และสืบสานใบลาน เป็นโครงการที่ด าเนินการส ารวจ รวบรวม ศึกษา จัดท าข้อมูลและปริวัตร
เพ่ือการอนุรักษ์และเผยแพร่เนื้อหาในใบลาน และโครงการศึกษาร่องรอยอารยธรรมเขมรในจังหวัดอุบลราชธานี  
เป็นโครงการที่มุ่งศึกษารวบรวม และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะเขมร ซึ่งเคยเป็นอารยธรรมดั้งเดิมในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลราชธานี ชุดโครงการวิจัยหนุนเสริมการสร้างระบบกลไกและพ้ืนที่รูปธรรมรองรับสังคมผู้สูงวัย ด าเนินการเตรียม
ความพร้อมชุมชนรองรับสังคมผู้สูงวัย ในพ้ืนที่ต าบลโนนโหนน ต าบลบุ่งหวาย และต าบลแสนสุข อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี และพัฒนาระบบและกลไกเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่สั งคมสูงวัยอ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี และการจัดอบรมพลังงานแสงอาทิตย์ ร่วมกับโรงเรียนศรีแสงธรรมและเครือข่าย 

นอกจากด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังมีผลงานรายตัวชี้วัด
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติที่ดีประกอบไปด้วย SDG 1 การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (No Poverty) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ประเทศไทย อันดับที่ 9 ของอาเซียน 
และอันดับที่ 59 ของโลก และ SDG 2 การขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ประเทศไทย อันดับที่ 13 ของอาเซียน และอันดับที่ 88 ของโลก 

 

ตารางท่ี 1 : ตารางเปรียบเทียบผลคะแนนและการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับโลก ปี 2020-2021 
SDGs การจัดอันดับปี 2020 การจัดอันดับปี 2021 

คะแนน ไทย โลก คะแนน ไทย โลก 
SDG 1 การแก้ไขปัญหาความยากจน NA NA NA 69.0 3 59 
SDG 2 การขจัดความหิวโหย 54.5 4*  101-200 61.4 7 88 
SDG 3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 48.5 8*  401-600 53.6 7* 401-600 
SDG 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน 75.0 1 79 83.6 1 34 
SDG 17 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 59.3 7* 301-400 51.6 11* 401-600 

ภาพรวม 61.1 9 401-600 71.8 6* 201-300 
ที่มา: https://www.timeshighereducation.com/rankings/impact/2021/overall 

*อันดับร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 

ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก ประจ าปี  2021 โดย SCIMAGO  
 SCIMAGO ได้เผยแพร่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย นวัตกรรม 

และบทบาทต่อสังคม ประจ าปี 2021 เมื่อเดือนเมษายน 2564 โดยพิจารณาจากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานการ
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการอย่างน้อย 100 บทความในฐาน SCOPUS และการเป็นที่ยอมรับในประชาคมวิชาการ 
และการรับรู้ของสังคม  

SCIMAGO institution Rankings เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาและวิจัยระดับนานาชาติ 
ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ เนื่องจากใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชน  
(ไม่ต้องสมัครเพ่ือส่งข้อมูล) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่ต้องมีจ านวนมาก  
มีความร่ วมมือระดับนานาชาติ  มีค่ า Impact factor และมีคุณภาพของผลงานตี พิมพ์สู ง นอกจากนี้   
เกณฑ์การพิจารณาด้านนวัตกรรม ยังให้ความส าคัญกับการจดสิทธิบัตร องค์ความรู้เชิงนวัตกรรม และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอีกด้วย 

 ในปี 2020 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการจัดอันดับในภาพรวม เป็นอันดับที่  12  
ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 764 ของโลก ผลผลิตด้านนวัตกรรม เป็นอันดับที่ 4 ของประเทศไทย  
(รองจากมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศิลปากร) และเป็นอันดับที่ 464 ของโลก 
ผลผลิตด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอันดับที่ 20 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 471 ของโลก 

https://timeshighereducation.us17.list-manage.com/track/click?u=8e09f1eff5b946b07c80f522d&id=8010bad564&e=0c37b3e798
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ด้านผลผลิตด้านบทบาทต่อสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอันดับที่ 14 ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 
235 ของโลก  

 อนึ่ง ในปี 2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการจัดอันดับในภาพรวม เป็นอันดับที่ 7 
ของประเทศไทย และเป็นอันดับที่ 751 ของโลก ผลผลิตด้านนวัตกรรม เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศไทย  
และเป็นอันดับที่ 441 ของโลก ผลผลิตด้านงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นอันดับที่ 23 ของประเทศไทย 
และเป็นอันดับที่ 464 ของโลก ด้านผลผลิตด้านบทบาทต่อสังคม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นอันดับที่ 16 
ของประเทศไทย และเป็นอันดับท่ี 249 ของโลก 

 

ตารางท่ี 2 : ผลการจัดอันดับในระดับประเทศและระดับโลก โดย SCIMAGO 
ที ่ ผลผลิต ผลการจัดอันดับ 2020 ผลการจัดอันดับ 2021 

อันดับไทย อันดับโลก อันดับไทย อันดับโลก 
1 ภาพรวม 12 764 7 751 
2 ด้านนวัตกรรม 4 464 2 441 
3 ด้านงานวิจัย 20 471 23 464 
4 ด้านบทบาทต่อสังคม 14* 235 16 249 

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

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจากสาขาวิชาที่มีความโดดเด่น ในปี 2021 นี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้รับการจัดอันดับใน 2 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย ด้านเคมี ได้ล าดับที่ 1 ของประเทศไทย และล าดับที่ 9  
ของอา เซี ยนด้ า น เ กษตรศาสตร์ แล ะ วิทยาศาสตร์ ชี วภ าพ  ไ ด้ ล า ดั บที่  5  ของปร ะ เทศ ไทย  
(ที่มา https://www.scimagoir.com/institution.php?idp=12346) 

นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในโอกาสครบรอบ 31 ปี   
แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ที่ได้รับการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลกที่มีบทบาทต่อสังคมของ Time Higher 
Education (THE) ประจ าปี 2021 และได้รับการจัดอับดับมหาวิทยาลัยโลก ที่มีความโดดเด่นด้านการวิจัย 
นวัตกรรม และบทบาทต่อสังคม ประจ าปี 2021 ของ SCIMAGO institution มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตาม
พันธกิจมาอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป้าหมายที่ส าคัญ คือ การเป็น “มหาวิทยาลัยในดวงใจของชุมชน” และสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยชั้นน าในอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรม” 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับที่ 5 เรื่องมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการ

ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ระลอกใหม่ ฉบับท่ี 5 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและพันธกิจสัมพันธ์ แจ้งที่ประชุม ตามที่นายกรัฐมนตรี  

ได้ตราข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๒) ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔  
ซึ่งมีมติยกระดับมาตรการควบคุมโรคตามระดับของพ้ืนที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร และกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๒) ลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงาน

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


- 7 - 

 

ภายในกระทรวง วางมาตรการด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม การปฏิบัติงานและการเดินทางของบุคลากร
ในสังกัด 

 ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงก าหนดให้นักศึกษา 
และบุคลากร ยังคงถือปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๑๒ เมษายน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ต่อไป และก าหนดมาตรการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลในภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ (Online) 

 ข้อ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบผสมผสาน
ระหว่าง การปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งตามปกติและนอกท่ีตั้ง (Work From Home) ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้ว 
เห็นว่าการปฏิบัติงานนอกที่ตั้งนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย โดยมอบอ านาจให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการส านัก เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการปฏิบัติงาน 
นอกที่ตั้ง ทั้งนี้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้ง ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร และสามารถ 
กลับเข้ามาปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติได้ 

 ให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ วิทยาลัย ส านัก ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน 
ในสังกัดส านักงานอธิการบดี หรือเทียบเท่า มาปฏิบัติงานในที่ตั้งตามปกติ หากมีเหตุขัดข้องที่ท าให้ ไม่สามารถ
เดินทางมาปฏิบัติงานในที่ตั้งได้ ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสาร เรียกประชุมออนไลน์ หรือสั่งการใด ๆ  
ได้ตลอดเวลา 

 ข้อ ๓ ให้นักศึกษาและบุคลากรงดการเดินทางไปในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และหลีกเลี่ยง
การเดินทางไปในพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด ตามที่ศูนย์อ านวยการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โควิด-19) ประกาศก าหนด 

 ข้อ ๔ บุคลากรที่จะเดินทางออกนอกเขตพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ให้ขออนุญาตเดินทาง 
ต่ออธิการบดี ทั้งนี้ หากบุคลากรต้องถูกกักตัวตามค าสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรค อันเนื่องมาจากการเดินทาง
ข้ามเขตจังหวัด ให้ถือว่าวันที่ถูกกักตัวเป็นวันลากิจส่วนตัว 

 
 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
 

 ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม    
2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการประชุมฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 แล้วนั้น  
และฝ่ายเลขานุการได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 7/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 
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ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ให้เพิ่มข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในระเบียบ
วาระที่ 4.8 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กับ เครือข่ายเชิงประเด็น(C) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ดังนี้ 

“ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง และมีความเห็นว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าวมี
ลักษณะเป็นการด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน หรือเป็นสัญญาจ้างท าของ ไม่ใช่บันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ โดยที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรหารือกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในลักษณะ
ดังกล่าว เพื่อให้เกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจนหากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จะต้องท าความร่วมมือในลักษณะ
ดังกล่าวต่อไป” 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยมีการแก้ไข 

  
2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เลขานุการประชุมฯ เสนอที่ประชุม ตามที่ได้มีการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564
แล้วนั้น และฝ่ายเลขานุการได้อัพโหลดร่างรายงานการประชุมฯ ในระบบ E-meeting เพ่ือให้คณะกรรมการได้
พิจารณาแล้วนั้น 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 

 
มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง   
  3.1 (ร่าง) ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๓ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการ
การศึกษา ได้เสนอระเบียบวาระการประชุม เรื่อง (ร่าง) ก าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๓ และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ในคราวการประชุมครั้ งที่  ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยมติที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ 
และมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. เสนอจัดนิทรรศการในหัวข้อ เอกสารโบราณ/คัมภีร์โบราณในภาคอีสาน โดยมอบส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดตั้งคณะท างานเพ่ือศึกษาและรวบรวม
ข้อมูล และน าเสนอผลงานดังกล่าว 

๒. มอบส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ก าหนด
หัวข้อนิทรรศการโดยให้มีความเชื่อมโยงผลงานวิจัยของคณะต่าง ๆ ในสามารถร้อยเรียงเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกัน โดย
ขอให้เน้นประเด็นการสร้างนวัตกรรมเป็นหลัก 

๓. ปรับก าหนดการภายหลังจากเสวยพระกระยาหารกลางวัน ดังนี้ 
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- เสด็จฯ พระราชด าเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 

- เสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ “........” 
 การนี้ งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการ

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดังกล่าวกับคณะ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ อว ๐๖๐๔.๔.๖/ว ๓๖๐ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ก าหนดการพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา เ พ่ือจะขอพระราชทานพระมหากรุณา  
และจะได้ส่งหนังสือถึงส านักพระราชวังภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ต่อไป 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ เมื่อวันที่  
๒ มีนาคม ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1. ร่างก าหนดการ 
2. ร่างก าหนดการกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ  

- ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการ “........” (ถ้ามี)  
- ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ พระราชด าเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด  

อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการอภิปรายและเสนอข้อคิดเห็น เพิ่มเติม  ดังนี้  
1. การจัดนิทรรศการในหัวข้อ “เอกสารโบราณ/คัมภีร์โบราณในภาคอีสาน” โดยจัดตั้ง 

คณะท างานจากคณะศิลปศาสตร์ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
2. คณะนิติศาสตร์ เสนอเพิ่มเติมข้อมูลการจัดนิทรรศการ ในหัวข้อ “กฎหมายโบราณ  

คณะนิติศาสตร์ ” 
3. การจัดนิทรรศการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ก าหนดจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรม 

สมุนไพรและพืชท้องถิ่น” โดยมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและพืชท้องถิ่น เช่น บัวบก ติ้ว แก่นตะวัน  
โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จะได้ประสานนักวิจัยในการจัดเตรียมข้อมูลนิทรรศการต่อไป  

4. ที่ประขุมมีการเสนอชื่อการจัดนิทรรศการ   
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรม  
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์   
- คัมภีร์โบราณและภูมิปัญญาอีสาน เพิ่มคุณค่าสู่นวัตกรรม 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ (ร่าง) ก าหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2563 และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย และ มอบกองบริการการศึกษา 
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
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3.2 รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด  
ณ วันที่  31 มีนาคม 2564 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน แจ้งที่ประชุม ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มอบหมายให้ กองคลัง รายงานความคืบหน้าการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ดังนั้น กองคลังจึงขอรายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - วันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมเป็นยอดจัดสรรจ านวน 294,257,835.00 บาท  
(สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) และมียอดรอการจัดสรรจ านวน 
95,492,434.73 บาท (เก้าสิบห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบสี่บาทเจ็ดสิบสามสตางค์) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
จัดเก็บจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555  

2. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2547 

3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
3. รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างช าระ สิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563 ประจ าปีงบประมาณ

2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
 
มติที่ประชุม : รับทราบ  
1. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ าแนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ  
2. รายงานการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ า ปีงบประมาณ สิ้นสุด  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ าแนกตามการรับเงินจริงในแต่ละปีงบประมาณ 
3. รายงานค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างช าระ สิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2563 ประจ าปี

งบประมาณ 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 19 มีนาคม 2564 จ าปนกตามภาคการศึกษาและปีงบประมาณ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา     
4.1 งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  เสนอที่ประชุม กองคลัง ส านักงานอธิการบดี   

เป็นหน่วยงานที่ก ากับ ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัยโดยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560 ซึ่งต้องจัดท ารายงานทางการเงิน และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  
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มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท ารายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงินและงบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน   

สรุปการน าเสนอรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์  ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่ 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ขอบเขตและข้อจ ากัดในการจัดท างบการเงิน 
1.ข้อมูลรายงานการเงิน เงินงบประมาณแผ่นดินมาจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

(Government Fiscal Management Information System : GFMIS) และเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)  
มาจากระบบงานโปรแกรมบัญชีลักษณะ 3 มิติ (UBUFMIS)  

2.ข้อมูลที่น าเสนอ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 การน าเสนอ 
งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วย 

- บทสรุปและการวิเคราะห์รายงานการเงิน 
- งบแสดงฐานะการเงิน 
- งบแสดงผลการด าเนินงาน (รายได้ - ค่าใช้จ่าย) 
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
- งบกระแสเงินสด 
- สรุปรายได้และค่าใช้จ่าย รายคณะ/ส านัก (จากระบบ UBUFMIS) 

จากการวิเคราะห์รายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 

พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 4,851.10 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนจ านวน 357.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.94 จากปีก่อน สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ประกอบด้วย  
สินทรัพย์หมุนเวียน จ านวน 2,572.64 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 53.03 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จ านวน 2,278.46 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46.97 ของสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น  
เมื่อเปรียบเทียบโครงสร้างสินทรัพย์ทั้งสิ้น ระหว่างปี 2564 และ 2563 จะเห็นได้ว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  
มีการเ พ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่ องเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเ พ่ิมขึ้นจ านวน 329.52 ล้านบาท  
หรือคิดเป็นร้อยละ 14.69 จากปีก่อน สาเหตุของการเพ่ิมขึ้นของรายการเทียบเท่าเงินสด เนื่องจากมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้มีนโยบายให้คณะ/ส านัก น าเงินเหลือจ่ายสะสมน าส่งส่วนกลาง และน าเงินเหลือจ่ายของเงิน
อุดหนุนค่าใช้จ่ายบุคลากรมารวมในงบการเงินรวมเพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.วินัยการเงินการคลังภาครัฐ  
ส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ านวน 27.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.22 จากปีก่อน  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ณ 31 มีนาคม 2564 มีหนี้สินและส่วนของทุนรวมทั้ งสิ้น  
จ านวน 4,851.10 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 357.05 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.94 จากปีก่อน 
หนี้สินทั้งสิ้น จ านวน157.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.24 ของส่วนของหนี้สินและส่วนขอ งทุน  
ส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,693.91 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 96.76 ของส่วนของหนี้สินและส่วนของทุน 
ส่วนประกอบที่ส าคัญของหนี้สินหมุนเวียน ได้แก่ เจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย รายได้รอการรับรู้ และเงินรับฝาก  
(เงินประกันสัญญา หลักประกันสัญญา ประกันของเสียหาย และประกันอ่ืน) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีส่วนของทุนทั้งสิ้น จ านวน 4,693.91 ล้านบาท ส่วนประกอบที่ส าคัญ
ของส่วนของทุน ได้แก ่ทุนสะสม จ านวน 3,419.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.48 ของส่วนของหนี้สินและทุน 

รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายสะสม จ านวน 1,274.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.28  
ของส่วนของหนี้สินและทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 พบว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ส่วนของทุนทั้งสิ้น 
จ านวน 3,278.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย 72.98 ของส่วนของหนี้สินและทุน รายได้สูงกว่าค่ าใช้จ่ายสะสม 
จ านวน 1,041.39 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.17 ของส่วนของหนี้สินและทุน 
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รายได้ทั้งสิ้นของมหาวิทยาลัยได้แก่ รายได้จากเงินงบประมาณ จ านวน 469.71 ล้านบาท  
หรื อคิ ด เป็ นร้ อยละ  52 .35 ของราย ได้ทั้ ง สิ้ น  ร าย ได้ เ งิ นนอกงบประมาณจากการด า เนิ น ง าน  
จ านวน 427.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.65 ของรายได้ทั้งสิ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน มีรายได้จากเงิน
งบประมาณ จ านวน 398.53 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.85 ของรายได้ทั้งสิ้น โดยเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 71.18 ล้านบาท หรือเทียบเป็นร้อยละ 17.86 และรายได้เงินนอกงบประมาณจากการด า เนินงาน 
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวนทั้งสิ้น 26.69 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.66  

ค่าใช้จ่ ายจากการด า เนินงานทั้ งสิ้น  จ านวน 589.17 ล้ านบาท เ พ่ิมขึ้นจากปีก่อน  
จ านวน 27.30 ล้านบาท คิดเป็นร้อย 4.86 จากปีก่อน ส่วนประกอบที่ส าคัญของค่าใช้จ่ายจากการด าเนินงาน
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จ านวน 352.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.25 ของค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน จ านวน 95.55 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.65 ของค่าใช้จ่ายจากการ
ด าเนินงาน นอกจากนั้นเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย 
ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 70 ให้หน่วยงานของรัฐจัดท า
รายงานการเงินประจ าปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงินประจ าปี 
ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.2/ว 479 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 

2. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
พ.ศ. 2560  

ข้อ 50 วรรค 3 ให้กองคลังจัดท ารายงานทางการเงินของมหาวิทยาลัยและของส่วนราชการ 
เป็นรายไตรมาสเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อน เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็น
ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 51 ให้กองคลังและส่วนราชการจัดท ารายงานทางการเงินประจ าปีของมหาวิทยาลัยและ
ของส่วนราชการ เสนออธิการบดีภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันสิ้นงบประมาณ 

3. ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง หลักการและนโยบายบัญชีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานการเงิน

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้ 
1. บทสรุปและการวิเคราะห์งบการเงิน ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส าหรับ

รอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1  ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 
2. งบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
2.2 งบแสดงผลการด าเนินงาน 
2.3 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
2.4 รายงานรายได้แผ่นดิน 
2.5 งบกระแสเงินสด 

3. สรุปรายได้ค่าใช้จ่ายส าหรับ คณะ/ส านัก ส าหรับรอบระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 (UBUFMIS) 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบ รายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาสที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  4.2 ขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขอความเห็นชอบครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วย งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไข การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ตามหลักเกณฑ์ 
ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ ๙ ข้อ ๔๓ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการประจ าคณะสังกัด  
ของผู้ส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้วนั้น ในการนี้ จึงขอเสนอเพ่ือขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ขอความเห็นชอบครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) จ าแนกตาม
ระดับการศึกษาและสังกัดคณะที่ศึกษา ดังนี้ 

๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
 ๑.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ (ภาคพิเศษ) จ านวน  ๒ คน  ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
   (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๒ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๒ คน  
 ๑.๒ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓  จ านวน  ๑ คน  ดังนี้ 
  ๑.๒.๑ คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
   (๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  จ านวน ๑ คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน ๑ คน  
๒. ระดับปริญญาเอก จ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
 ๒.๑ ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๓ จ านวน  ๓ คน  ดังนี้ 
  ๒.๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน  ๒  คน 
   (๑) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๒  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์ศึกษา จ านวน ๒ คน 
  ๒.๑.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน  ๑  คน 
   (๑)  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  จ านวน ๑  คน  จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
   -  สาขาวิชา  วิศวกรรมโยธา จ านวน  ๑ คน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวดที่ ๙ 

การส าเร็จการศึกษา  
ข้อ ๔๓ นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาได้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับก าหนด และคุณสมบัติ 

อ่ืน ๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด   
และข้อ ๔๕.๓ การเสนอชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยให้

เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยวันที่ส าเร็จการศึกษาให้นับวันที่คณะกรรมการประจ าคณะมีมติรับรอง
การส าเร็จการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 



- 14 - 

 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ และปีการศึกษา ๒๕๖๓ จ าแนกเป็นระดับปริญญาโท จ านวน ๓ คน  
และระดับปริญญาเอก จ านวน ๓ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๖ คน (ขอความเห็นชอบครั้งที่ ๕/๒๕๖๔) เพ่ือขออนุมัติ
ปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

 มติที่ประชุม : เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป 
 
4.3 ขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  

กองบริการการศึกษา ได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักเกณฑ์  
ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 13 ข้อ 61 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 หรือหมวดที่ 13 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว ในการนี้ จึงเสนอเพื่อขอความเห็นชอบรายช่ือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 1,299 คน จ าแนกตามปีการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา และสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

1. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน  1  คน  ดังนี้ 
1.1 คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน 1 คน 
2. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน  1  คน  ดังนี้ 
2.1 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 1 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 1 คน 
3. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน  4  คน  ดังนี้ 
3.1 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 1 คน 
3.2 คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 1 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน 1 คน 
3.3 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 1 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา การพัฒนาสังคม จ านวน 1 คน 
3.4 คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 1 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน 1 คน 
4. ส าเร็จการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน  1,293  คน  ดังนี้ 
4.1 คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา จุลชีววิทยา จ านวน 3 คน 
(2) สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 9 คน 
(3) สาขาวิชา ฟิสิกส์ จ านวน 2 คน 
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(4) สาขาวิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรม จ านวน 1 คน 
(5) สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 คน 
(6) สาขาวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ านวน 2 คน 

4.2 คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 105 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชไร่ จ านวน 21 คน 
(2) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกพืชสวน จ านวน 12 คน 
(3) สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ จ านวน 55 คน 
(4) สาขาวิชา เทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 12 คน 
(5) สาขาวิชา ประมง จ านวน 5 คน 

4.3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 74 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้    
(1) สาขาวิชา วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ จ านวน 3 คน 
(2) สาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน 44 คน 
(3) สาขาวิชา วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน 9 คน 
(4) สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา จ านวน 4 คน 
(5) สาขาวิชา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 คน 
(6) สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหการ จ านวน 9 คน 

4.4 คณะศิลปศาสตร์ จ านวน 26 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้     
(1) สาขาวิชา การท่องเที่ยว จ านวน 9 คน 
(2) สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ จ านวน 1 คน 
(3) สาขาวิชา ประวัติศาสตร์ จ านวน 2 คน 
(4) สาขาวิชา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร จ านวน 3 คน 
(5) สาขาวิชา ภาษาไทยและการสื่อสาร จ านวน 2 คน 

 
(6)   สาขาวิชา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง วิชาเอกภาษาและ  
      วัฒนธรรมเวียดนาม จ านวน 1 คน 
(7) สาขาวิชา ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร จ านวน 8 คน 

4.5 คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 107 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา เภสัชศาสตร์ จ านวน 107 คน 

4.6 คณะบริหารศาสตร์ จ านวน 503 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา - จ านวน 141 คน 
(2) สาขาวิชา การเงินและการธนาคาร จ านวน 154 คน 
(3) สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม จ านวน 5 คน 
(4) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจ จ านวน 64 คน 
(5) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จ านวน 7 คน 
(6) สาขาวิชา การตลาด จ านวน 105 คน 



- 16 - 

 

(7) สาขาวิชา การบัญชี จ านวน 9 คน 
(8) สาขาวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ จ านวน 18 คน 

 
4.7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 11 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 

(1) สาขาวิชา แพทยศาสตร์ จ านวน 2 คน 
(2) สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ านวน 1 คน 
(3) สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 7 คน 
(4) สาขาวิชา อนามัยสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 คน 

4.8 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จ านวน 5 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 1 คน 
(2) สาขาวิชา การออกแบบอุตสาหกรรม วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์ จ านวน 4 คน 

4.9 คณะนิติศาสตร์ จ านวน 176 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้  

(1) สาขาวิชา นิติศาสตร์ จ านวน 176 คน  

4.10 คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 204 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา การปกครอง จ านวน 101 คน 
(2) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารท้องถิ่น จ านวน 55 คน 
(3) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการบริหารองค์การ จ านวน 45 คน 
(4) สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการปกครองท้องถิ่น จ านวน 3 คน 

4.11 คณะพยาบาลศาสตร์ จ านวน 63 คน จ าแนกตามสาขาวิชาได้ดังนี้ 
(1) สาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ จ านวน 63 คน 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง    
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

หมวดที่ 13 ข้อ 61 และข้อ 63  
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 หมวดที่ 13 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ

การศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ  

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 1 คน ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 คน
ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 4 คน และประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ,293 คน รวมทั้งหมด 
จ านวน 1,299 คน เพื่อขออนุมัติปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติปริญญาต่อไป 
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4.4 ขอรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างช าระ และขอความเห็นชอบให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยงานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
กองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาและการได้รับเกียรตินิยมของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 13  

ข้อ 52 และข้อ 56 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หรือหมวดที่ 
13 ข้อ 61 และข้อ 66 แห่งข้อบังคับฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หรือหมวดที่ 13 ข้อ 50 
แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยคณะกรรมการประจ า
คณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว แต่ปัจจุบันผู้ส าเร็จ
การศึกษายังคงมีหนี้สินค้างช าระกับทางมหาวิทยาลัย จ านวน 88 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 
16.30 น.) จ าแนกตามระดับ และปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 1. ระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คน จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
1.1 ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 1 คน  

 2. ระดับปริญญาตรี จ านวน 87 คน จ าแนกตามปีการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
2.1 ประจ าปีการศึกษา 2557  จ านวน 1 คน  
2.2 ประจ าปีการศึกษา 2559  จ านวน 5 คน 
2.3 ประจ าปีการศึกษา 2560  จ านวน 4 คน 
2.4 ประจ าปีการศึกษา 2561  จ านวน 4 คน 
2.5 ประจ าปีการศึกษา 2562  จ านวน 10 คน 
2.6 ประจ าปีการศึกษา 2563  จ านวน 63 คน 

 รายละเอียดตามรายงานรายชื่อผู้ขอส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจาก
คณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว  ปัจจุบันมีหนี้สินค้างช าระ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564  
เวลา 16.30 น.) พร้อมทั้งใคร่ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

 (1) ส าหรับผู้ขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 1 คือ นายเกรียงศักดิ์ เผ่าสิงห์  
รหัสประจ าตัว 5223430509 ได้ศึกษาครบตามโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2548 ในภาคเรียน 1/2557 ตามที่บัญญัติไว้ในหมวดที่ 12 ข้อที่ 50.2 แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 (การเรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้าง
หลักสูตรก าหนดให้หมายความถึงการลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลได้ระดับค่าคะแนนแล้ว) โดยได้รับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรเท่ากับ 2.04 แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เนื่องจากไม่ผ่านการ
ประเมินรายวิชาที่ต้องศึกษาตามหลักสูตรก าหนด จ านวน 1 วิชา คือ รายวิชา 1104141 สถิติเบื้องต้น 
(Elementary Statistics) หน่วยกิต 3(3-0-6) โดยได้รับการประเมินผลรายวิชาเป็น F (ตก) และเมื่อสิ้น 
ภาคการศึกษาที่ 2/2559 ซึ่งนับเป็นชั้นปีการศึกษาที่ 8 ส าหรับนายเกรียงศักดิ์ เผ่าสิงห์ รหัสประจ าตัว 
522343050 ได้ ย่ืนค าร้องขอส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา ตามเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในหมวดท่ี 12  
ข้อที่ 50.1 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2547 

 (2) ส าหรับผู้ขอส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน  
คือ นางสาวปรียาภรณ์ ไพบูรณ์ รหัสประจ าตัว 50213023 สืบเนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ในการประชุมครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 มีมติมอบคณะนิติศาสตร์ตรวจสอบ 
และทบทวนรายชื่อที่เสนออนุมัติ นั้น ทั้งนี้ คณะนิติศาสตร์ได้พิจารณาทบทวนเรียบร้อยแล้วโดยคณะกรรมการ
ประจ าคณะนิติศาสตร์ ในการประชุมครั้ งที่  3/2564 เมื่อวันที่  10 มีนาคม 2564 มีมติ เห็นชอบ  



- 18 - 

 

ให้นางสาวปรียาภรณ์ ไพบูรณ์ รหัสประจ าตัว 50213023 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยถือวันที่
ส าเร็จการศึกษาตามที่คณะกรรมการประจ าคณะนิติศาสตร์เคยมีมติพิจารณารับรองไปเรียบร้อยแล้วคือ 
วันที่ 17 กรกฎาคม  2558  
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2547 หมวดที่ 13 
ข้อ 52, 54 และข้อ 56 

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
หมวดที่ 13 ข้อ 61, 63 และข้อ 66  

 3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  
หมวดที่ 13 ข้อ 50 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการประจ าคณะสังกัดของผู้ส าเร็จการศึกษาได้ตรวจสอบและรับรองการส าเร็จ
การศึกษาเรียบร้อยแล้ว  
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาดังนี ้
 1. ขอรายงานรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการรับรองการส าเร็จการศึกษาจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะเรียบร้อยแล้วแต่ปัจจุบันยังคงมีหนี้ค้างช าระ จ านวน 88 คน 
 2. ขอความเห็นชอบให้น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ

ปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้น าเสนอรายชื่อผู้ส าเร็จการศึกษาต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ

อนุมัติปริญญา หากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่อช าระหนี้สินเรียบร้อยแล้ว 
 
  4.5 ขอความเห็นชอบการขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ด้วยนักศึกษายื่นค าร้องเพ่ือขอขยายเวลาเรียน
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งส่งผลกระทบที่ไม่สามารถศึกษา
รายวิชาและหรือด าเนินงานวิจัยภายในมหาวิทยาลัยในช่วงปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้นั้น ทั้งนี้ งานทะเบียนนักศึกษา
และประมวลผล กองบริการการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วใคร่ขอน าเสนอโดยจ าแนกตาม
คณะสังกัดนักศึกษาและระดับการศึกษา รวมทั้งหมดจ านวน ๖ คน ดังนี้ 

 ๑. ระดับปริญญาโท  จ านวน  ๔ คน  ดังนี้ 
๑.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๓ คน  

(๑) นางสาวอริยา ทิพชัย รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๔๓๒ ศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
แผน ก แบบ ก ๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๓/๒๕๕๘) 
และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๓ (ภาคพิเศษ)  
ซึ่งรวมระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 
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- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์  ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 (๒) นางสาวปริญวรรณ สุนทรักษ์ รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๔๐๓ ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก ๒ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๓/๒๕๕๘) 
และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งรวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตรก าหนด
เรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ เผยแพร่/ตีพิมพ์บทความวิจัย สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งรูปเล่ม
วิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 (๓) นางสาวจันธิมา หงษ์คงคา รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๖๐๐๓๖๒ ศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ศึกษา แผน ข โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๓/๒๕๕๘) 
และในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๓/๒๕๖๓ ซึ่งรวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา (ภาคพิเศษ) 

- ข้อมูลการศึกษา คือ ลงทะเบียนเรียนครบและผ่านทุกรายวิชาตามหลักสูตร
ก าหนดเรียบร้อยแล้ว คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ สอบประมวลความรู้ สอบเค้าโครงการค้นคว้าอิสระ สอบ
ป้องกันการค้นคว้าอิสระ ส่งรูปเล่มวิทยานิพนธ์ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

๑.๒ คณะศิลปศาสตร์  จ านวน  ๑ คน  
(๑) นางสาวเบญจวรรณ แก่นจันทร์ รหัสนักศึกษา ๕๙๑๔๒๑๖๐๐๒๘ ศึกษาสาขาวิชา

การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แผน ข โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จ
การศึกษา ดังนี ้

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ และในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งรวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 

- ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชาค้นคว้า
อิสระเพ่ือให้ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๑ หน่วยกิต  สอบป้องกันการค้นคว้าอิสระ ส่งตรวจรูปเล่มการ
ค้นคว้าอิสระ และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 ๒. ระดับปริญญาเอก  จ านวน  ๒ คน  ดังนี้ 
๒.๑ คณะวิทยาศาสตร์  จ านวน  ๑ คน 

(๑) นายสุริยา ติ่งทอง รหัสนักศึกษา ๕๘๑๑๘๐๐๐๒๙ ศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
แบบ ๑.๑ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 

- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕   

- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งรวม
ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา  
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- ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชา
วิทยานิพนธ์เพ่ือให้ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๑ หน่วยกิต สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์  เผยแพร่และตีพิมพ์บทความวิจัย และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

๒.๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน ๑ คน  
(๑ )  นายช่ ว งชั ย  ชุ ปวา  รหั สนั กศึ กษา  ๕๘๑๓๘๐๐๐๑๔ ศึกษาสาขาวิ ช า

วิศวกรรมเครื่องกล แบบ ๑.๑ โดยมีรายละเอียดประกอบการขอขยายระยะเวลาส าเร็จการศึกษา ดังนี้ 
- ระยะเวลาการศึกษา คือ เข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ และในปีการศึกษา 

๒๕๖๒ ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕   
- ระยะเวลาที่ขอขยายการส าเร็จการศึกษา  คือ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ซึ่งรวม

ระยะเวลาที่ขอขยาย คือ ๑ ภาคการศึกษา 
- ข้อมูลการศึกษา คือ คงเหลือส่วนที่ต้องด าเนินการ คือ ลงทะเบียนรายวิชา

วิทยานิพนธ์เพ่ือให้ครบตามหลักสูตรก าหนดจ านวน ๑ หน่วยกิต สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ส่งตรวจรูปแบบ
วิทยานิพนธ์ ตีพิมพ์บทความในวารสาร จ านวน ๑ เรื่อง และขออนุมัติส าเร็จการศึกษา 

 จากรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น นักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งเป็นไปตามหลักการขอขยายเวลาการส าเร็จการศึกษา โดยมีข้อกฎหมายหรือมติ
ที่ประชุมที่เก่ียวข้องดังนี้ 

 ๑. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่   
อว ๐๒๒๔.๑/ว ๔๘๐ เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   

 ๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  
ในการประชุมครั้ งที่  ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่  ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ 
ยื่นค าร้องขอขยายระยะเวลาการศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภท 
การขอขยายภาคการศึกษาหรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา  ทั้ งนี้   
จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   

 ๓.  หนั งสื อส านั กงานปลัดกระทรวงการ อุดมศึ กษา  วิทยาลั ย  วิ จั ยและนวัตกรรม  
ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๑๐๙ ลงวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๖๓ เรื่อง การขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยอ้างมติที่ประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  
พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว  
มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ออกไปอีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา ส าหรับ
นิสิตนักศึกษาที่อยู่ในช่วงชั้นปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา ดังนี้ 

(๑) ปริญญาตรี ๔ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗  และชั้นปีที่ ๘ (รหัส ๕๖ และ ๕๕) 
(๒) ปริญญาตรี ๕ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๙ และชั้นปีที่ ๑๐  (รหัส ๕๔ และ ๕๓) 
(๓) ปริญญาตรี ๖ ปี เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๑๑ และชั้นปีที่ ๑๒ (รหัส ๕๒ และ ๕๑) 
(๔) ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๓ และชั้นปีที่ ๔ (รหัส ๖๐ และ ๕๙) 
(๕) ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปี

ที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓  
(๖) ปริญญาโท เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๔ และชั้นปีที่ ๕ (รหัส ๕๙ และ ๕๘) 
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(๗) ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี) เฉพาะที่ก าลังศึกษา อยู่ในชั้นปีที่ ๗ 
และชั้นปีที่ ๘ (แบบ ๑.๒ และแบบ ๒.๒ : รหัส ๕๖ และ ๕๕) 

(๘) ปริญญาเอก (ส าหรับผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท) เฉพาะที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ ๕ 
และชั้นปีที่ ๖ (แบบ ๑.๑ และแบบ ๒.๑ : รหัส ๕๘ และ ๕๗) 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

1. หนังสือส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๔๘๐ เรื่องขอความร่วมมือในการพิจารณาขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาทุก
ระดับการศึกษา อันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   

 ๒. สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนักศึกษาทุกระดับ
การศึกษาอันเนื่องมาจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในการ
ประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ยื่นค าร้องขอขยาย
ระยะเวลาการศึกษา โดยระบุประเภทการขยายระยะเวลาการศึกษา ว่าเป็นประเภทการขอขยายภาคการศึกษา
หรือประเภทการขอขยายระยะเวลาการศึกษาของภาคการศึกษา ทั้งนี ้จะต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)   

๓. คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม 
๒๕๖๓ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงมีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต
นักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ออกไป
อีกครั้งละ ๑ ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปีการศึกษา 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

ผ่านความเห็นชอบจากคณบดีในเบื้องต้น และหรือความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ
เรียบร้อยแล้ว 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอขยายเวลา
การส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษาเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-๑๙) ระดับปริญญาโท ๔ คน และระดับปริญญาเอก จ านวน ๒ คน รวมทั้งหมดจ านวน ๖ คน เพื่อรายงาน
ต่อสภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ การขอขยายเวลาส าเร็จการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องจากได้รับผลกระทบ

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมอบกองบริการการศึกษารายงานสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

 
4.6 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. …. 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย  

การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ให้จัดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามระเบียบ
มหาวิทยาลั ย อุบลราชธานี ว่ าด้ วย อัตราค่ าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ .  2559  
ตามความทราบแล้วนั้น  

ใน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้ออกระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 บังคับใช้กับกับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพ่ือให้สอดคล้องกับระเบียบ ดังกล่าว จึงที่เป็นการสมควร
ปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ....
โดยมีการปรับปรุง ดังนี้ 

ระเบียบ พ.ศ. 2562 (เดิม) (ร่าง) ระเบียบ พ.ศ. .... (ปรับใหม่) 
“คณะ” หมายความว่า คณะ วทิยาลัย และหน่วยงานที่

เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะที่จดัตั้งตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2537 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยตามพระราชบญัญัติ
การบริหารส่วนงานภายในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ที่
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา 

“คณะ”  หมายความว่า  คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค” หมายความ
ว่า ค่าบ ารุงการศึกษาในภาคการศึกษาตามแผนการ
ศึกษา โดยไม่รวมถึงการศึกษาในภาคฤดูร้อน 

 “ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคฤดูร้อน” 
หมายความว่า ค่าบ ารุงการศึกษาในภาคการศึกษา
ในภาคฤดูร้อน 

(3) ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาคการศึกษาปกติ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน ค่าธรรมเนียม
การศึกษาบุคคลภายนอก ค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
และค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตรก าหนด ให้
จัดสรร ดังนี ้

( 3 )  ค่ า ธ ร รม เนี ย มกา รศึ กษ า ร ายภ าค 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเกินระยะเวลาหลักสูตร
ก าหนด ค่ ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาบุคคลภายนอก ให้จัดสรรดังนี้ 

(1) ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยที่ได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาปกติ ค่าธรรมเนยีมการศึกษาบุคคลภายนอก ค่า
รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา และคา่ธรรมเนียมการศึกษาเกิน
ระยะเวลาหลักสูตรก าหนดจัดสรร ดังนี้ 

(1) ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัยที่ได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษารายภาค 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   
1. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562    
๒. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุม 

ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ…. 

 
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษาน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
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 4.7 ปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564 
 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เสนอที่ประชุม ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ได้ด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
และด าเนินการจัดตั้งชมรม สังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในเดือนเมษายน 2564  
เสร็จสิ้นเรียบร้อย ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษาและชมรมสังกัดองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้เสนอโครงการกิจกรรมนักศึกษา เพ่ือจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน 
ดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ (สร้างสรรค์ สามัคคี ส านึกดีต่อสังคม) ตรงตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมนักศึกษาตาม Smart ทั้ง 11 ด้าน เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

ทั้งนี้ ส านักงานพัฒนานักศึกษา และคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2564 จึงได้ก าหนดปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 ตามเอกสารแนบ 
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  
ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 และที่ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือนเมษายน 2564  
ในวันที่ 30 เมษายน 2564 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 2/2564 
ในวันที่ 29 เมษายน 2564  

2. ที่ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือนเมษายน 2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
   เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี  เรื่ อง  ปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระดับปริญญาตรี   
ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
1. ก าหนดให้จัดกิจกรรมออนไลน์ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2564 
2. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ในวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ช่วงเช้าเป็นกิจกรรมของ 

มหาวิทยาลัย และคณะด าเนินการในช่วงบ่าย 
 
  มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบส านักงานพัฒนานักศึกษา ปรับวิธีและด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
ปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรรมพัฒนานักศึกษา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
  4.8 (ร่าง) รายงานประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ/ส านัก และส านักงานอธิการบดี  

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ตามมติสภามหาวิทยาลัยได้
มอบหมายให้กองแผนงาน เป็นหน่วยงานในการประสานข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และติดตามให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดท ารายงานประจ าปีของหน่วยงาน เป็นประจ า  
ทุกสิ้นปีงบประมาณภายใน ๙๐ วัน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักของ คณะ/หน่วยงาน/ส านัก  
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกต่อไป  
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 กองแผนงานขอน าเสนอ (ร่ าง) รายงานประจ าปี  2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์  คณะศิลปศาสตร์   
คณะบริหารศาสตร์  คณะนิติศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์  ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส านักวิทยบริการ  
ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ และส านักงานอธิการบดี เอกสารรายงานดังกล่าว ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน
ของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

ส่วนที่ ๒ ผลการด าเนินงานในภาพรวมของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก  ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. ๒๕๖3-๒๕๖7) และแผนกลยุทธ์ของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก (พ.ศ. ๒๕๖3–๒๕๖7)  
และการด าเนินงานด้านอื่น ๆ  

ส่วนที่ ๓ ข้อมูลสารสนเทศของคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เช่น จ านวนนักศึกษาใหม่ นักศึกษา
ทั้งหมด ผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนบุคลากร งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ เป็นต้น 

ข้อเสนอแนะ 
ทั้งนี้จากการตรวจสอบเอกสารข้อมูลรายงานประจ าปีของคณะ/วิทยาลัย พบว่ามีข้อมูลบาง

ประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อมูลของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น ข้อมูลภาวะการได้งานท าของบัณฑิตภายใน 1 ปี  
ซึ่งมหาวิทยาลัยโดยกองแผนงานใช้ข้อมูลกลางที่ด าเนินการติดตามบัณฑิตประจ าปี ทั้งนี้คณะ/วิทยาลัยควรใช้
ข้อมูลกลางจากองแผนงานที่ด าเนินการติดตามข้อมูลเพ่ือใช้ประกอบในรายงานประจ าปีของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง   

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ระบุในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษามาตรา ๔๘ (แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๙) 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นชอบของคณะกรรมการ/หน่วยงานหรือบุคคลที่มีอ านาจหน้าที่หรือที่เกี่ยวข้อง 

1. รายงานประจ าปี 2563 คณะเกษตรศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 

2. รายงานประจ าปี 2563 คณะวิทยาศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 

3. รายงานประจ าปี 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 

4. รายงานประจ าปี 2563 คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 

5. รายงานประจ าปี 2563 คณะเภสัชศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 

6. รายงานประจ าปี 2563 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ที่ประชุมกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 
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7. รายงานประจ าปี 2563 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 

8. รายงานประจ าปี 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที1่/2564 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

9. รายงานประจ าปี 2563 คณะบริหารศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่3/2564 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 

10. รายงานประจ าปี 2563 คณะนิติศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 

11. รายงานประจ าปี 2563 คณะรัฐศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 

12. รายงานประจ าปี 2563 ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่
ประชุมกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 

13. รายงานประจ าปี 2563 ส านักวิทยบริการ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าส านักฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 

14. รายงานประจ าปี 2563 ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ได้ผ่านความเห็นชอบ
จากที่ประชุมกรรมการประจ าส านักฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2563 

15. รายงานประจ าปี 2563 ส านักงานอธิการบดี ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการ
ประจ าส านักงานอธิการบด ีครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ   

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง)  
รายงานประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะ/ส านัก และส านักงานอธิการบดี เพ่ือน าเสนอต่อที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. ขอให้กองแผนงาน ประสานคณะ/ส านัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลในรายละเอียดของ  

(ร่าง) รายงานฯ อีกครั้ง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย เช่น ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของแต่ละคณะ  
โดยให้ใช้ข้อมูลกลางจากการเก็บข้อมูลของกองแผนงานเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2. เพิ่มหัวข้อ ปัญหาอุปสรรคในการท างาน และข้อเสนอแนะของแต่ละคณะ/ส านัก  
3. การเสนอผลงานการด าเนินการ เช่น การรายงานผลด้านการบริการวิชาการ ควรมีการเพิ่ม

บทสรุปของรายงานผลการด าเนินงานประกอบการรายงานจ านวนเงินที่ได้รับ  
4. ให้ตรวจสอบ การรายงานของคณะศิลปศาสตร์  มีการสลับข้อมูล ในหน้าที่  12  

ข้อมูลการสลับจ านวนนักศึกษาทั้งหมด และนักศึกษาที่เข้าใหม่  แต่มีการรายงานข้อมูลหลักสูตรปริญญาเอก 
5. คณะ ควรมีการรายงานหลักสูตร non-degree ว่ามีการพัฒนาการอย่างไร 
6. ให้ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบการรายงานข้อมูลจ านวนตัวเลข 

ในการหารายได้ หรือการใช้พื้นที่โดยรวม 
7. ให้เพิ่มเติม การเสนอบทบาทหน้าที่และบริบทของส านัก ให้มีความชัดเจน 
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มติที่ประชุม : เห็นชอบในหลักการ มอบกองแผนงาน ประสานคณะ/ส านัก เพื่อปรับแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 
  4.9 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564) 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ส านักงบประมาณเห็นชอบ
การจัดท าแผนการปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2564   
จ านวน 789,632,200 บาท โดยได้รับเงินประจ างวด จ านวน 636,457,100 บาท คงเหลือที่จะจัดสรรให้ใน
ไตรมาสที่ 4 จ านวน 153,175,100 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

งบรายจ่าย 
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  

เงินจัดสรรก าหนดให้
แล้ว 

คงเหลือที่จะจัดสรร
ให้ในไตรมาสที่ 4 

ร้อยละการ
การจัดสรร 

ก. รายจ่ายประจ า 612,700,100.00  459,525,000.00  153,175,100.00  75.00 
  งบบุคลากร 249,170,200.00  187,539,500.00  61,630,700.00  75.27 
  งบด าเนินงาน 11,014,800.00  8,261,100.00  2,753,700.00  75.00 
  งบเงินอุดหนุน 352,515,100.00  263,724,400.00  88,790,700.00  74.81 
ข. รายจ่ายลงทุน 176,932,100.00  176,932,100.00                      -    100.00 

รวม 789,632,200.00  636,457,100.00  153,175,100.00  80.60 
มหาวิทยาลัย จึงขอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564) ดังนี้ 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่  2 มีผลการเบิกจ่าย 391,626,042.93 บาท  

จากงบประมาณได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 789,632,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด ร้อยละ 4.40 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 54.00) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 

งบรายจ่าย 
ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย คงเหลือ 
ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ก. รายจ่ายประจ า 612,700,100.00  615,565,027.00  305,972,881.93  309,592,145.07  49.71 57.00 
  งบบุคลากร 249,170,200.00  249,170,200.00  128,061,029.83  121,109,170.17  51.40   
  งบด าเนินงาน   11,014,800.00    11,014,800.00  2,408,324.06      8,606,475.94  21.86   
  งบเงินอุดหนุน 352,515,100.00  355,380,027.00  175,503,528.04  179,876,498.96  49.38   
ข. รายจ่ายลงทุน 176,932,100.00  174,067,173.00    85,653,161.00   88,414,012.00  49.21 45.00 

รวม 789,632,200.00  789,632,200.00  391,626,042.93  398,006,157.07  49.60 54.00 

- รายจ่ายประจ า ได้รับจัดสรร จ านวน 612,700,100 บาท เบิกจ่าย 305,972,881.93 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 49.71 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 7.29 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 57) 

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 176,932,100 บาท เบิกจ่าย 85,653,161.00  
คิดเป็นร้อยละ 49.21 เกินกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 4.21 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
ร้อยละ 45.00) เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้ด าเนินการ
ก่อสร้างและด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด  

ทั้งนี้ ณ ไตรมาสที่ 2 มหาวิทยาลัยก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนได้ 61 รายการ จาก 62 รายการ 
คงเหลือ 1 รายการ คือ เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง (อุทยานวิทยาศาสตร์) วงเงิน 9,481,000 บาท 
และได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ทั้งนี ้ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ซึ่งแผนดังกล่าวได้ก าหนดให้ลงนามภายในไตรมาสที่ 1 ทุกรายการ แต่อย่างไรก็ตามการด าเนิ นการดังกล่าวยัง
เป็นไปตามแนวทางการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรร
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งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ส านักงบประมาณก าหนด คือให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ
สิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ 2 

โดยสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 
แสดงเป็นกราฟ ดังนี้  

 
โดยผลการเบิกจ่ายแยกคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
รายจ่ายประจ า เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 57 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย 

สูงกว่าร้อยละ 57 มี 3 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 57 มี 7 หน่วยงาน ดังนี้ 
ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะเกษตรศาสตร ์ 68.01 
2 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 67.11 
3 ส านักวิทยบริการ 63.60 
4 คณะเภสัชศาสตร ์ 53.99 
5 คณะศลิปศาสตร ์ 51.12 
6 คณะพยาบาลศาสตร ์ 50.00 
7 ส านักงานอธิการบด ี 49.73 
8 วิทยาลัยแพทยศาสตรฯ์ 48.72 
9 คณะวิทยาศาสตร ์ 43.82 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 39.06 
รวม 49.71 

เนื่องจากส านักงบประมาณอนุมัติ เงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 3 ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงาน ดังนั้น ท าให้งบประมาณ
ในส่วนของค่าวัสดุการศึกษาไม่เพียงพอ ที่จะจัดให้คณะ/ส านัก/วิทยาลัย ตามกรอบวงเงินที่คณะ/ส านัก/วิทยาลัย 
ได้รับการจัดสรรทั้งจ านวน ซึ่งจะส่งผลต่อมาตรการ และแนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ในส่วนของเงินงบประมาญแผ่นดิน ที่ก าหนดไว้ว่า “ให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุ
การศึกษา ด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 หากหน่วยงานใดเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จภายในไตร
มาสที่ 3 จะถือว่าหน่วยงานนั้น ไม่มีความจ าเป็นที่จะใช้งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะโอนเงินงบประมาณ
คืนจากหน่วยงานนั้น และจะจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานอ่ืนที่ มีความจ าเป็น ต่อไป ” ดังนั้น  

615,565,027.00 

174,067,173.00 

789,632,200.00 

305,972,881.93 

85,653,161.00 

391,626,042.93 

ร้อยละ 49.71

ร้อยละ  49.21

ร้อยละ 49.60

รายจ่ายประจ า

รายจ่ายลงทุน

ภาพรวม

เบิกจ่าย ได้รับจัดสรร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 57 
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จึงขอปรับมาตรการให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรจากส านักงบประมาณ โดยก าหนดให้คณะ/
ส านัก/วิทยาลัย เบิกจ่ายค่าวัสดุการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2564 และให้มีผลการเบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทั้งนี้  จากที่ประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
ครั้งที่ 2/2564 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564 มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยมอบกองแผนงานแจ้งคณะ/
หน่วยงาน จัดท าแผนการใช้จ่ายค่าวัสดุการศึกษาในไตรมาสที่ 3 เพื่อจักได้บริหารงบด าเนินงานโดยจัดสรร
งบประมาณให้กับคณะ/หน่วยงาน ที่มีความพร้อมในการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 3 ให้สามารถ
เบิกจ่ายงบด าเนินงานได้เพิ่มขึ้น) 

รายจ่ายลงทุน เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 45 คณะที่มีผลการเบิกจ่าย  
สูงกว่าร้อยละ 45 มี 2 หน่วยงาน และคณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 45 มี 4 หน่วยงาน ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะเภสัชศาสตร์ 100 
2 คณะวิทยาศาสตร ์ 69.31 
3 คณะเกษตรศาสตร์ 38.86 
4 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 29.94 
5 ส านักงานอธิการบด ี 9.29 
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์* 0 

รวม 49.21 
หมายเหตุ *รายการครุภัณฑ์คณะวิศวกรรมศาสตร์มี 1 รายการ อยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่าย 
ทั้งนี้ งบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จะมีแผนการ

เบิกจ่ายงบประมาณในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคาดว่าจะกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ดังนี้ 

 
จากตารางแผนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัยจะมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,795,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.45  
จากงบประมาณรายจ่ายลงทุน และคิดเป็นร้อยละ 3.01 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ประกอบด้วย 

1) ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า 1 ชุด วงเงิน 14,445,000 บาท (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข) เนื่องจากชื่อในเอกสารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน (ชื่อในเอกสารที่ได้รับจัดสรร คือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบ) และเป็นรายการที่มีราคาต่อหน่วย
ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ดังนั้น กองแผนงานจึงต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปยังส านักงบประมาณ และได้รับ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการในเดือนมกราคม 2564 ท าให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ประกอบกับเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช้เวลาในการสั่งซื้อนานพอสมควร 
อีกทั้งรายการดังกล่าวได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้มีการก่อสร้างสถานที่เพ่ือติดตั้งครุภัณฑ์   
ทั้งนี้ มีระยะเวลาในสัญญา จ านวน 300 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2565 
ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2) เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง วงเงิน 9,350,000 บาท (อุทยานวิทยาศาสตร์)  
เป็นครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ประเทศเนเธอร์แลนด์) และใช้เวลาในการขนส่ง และเป็นรายการ

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท 15,113,100.00     13,715,839.00      8,091,923.00       3,442,127.00      2,181,789.00       
ครุภัณฑ์ท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ข้ึนไป 71,913,000.00     70,286,476.93      17,394,138.00     22,129,340.00    6,967,998.93       9,350,000.00   14,445,000.00   
ส่ิงก่อสร้างราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 17,000,000.00     14,665,600.00      3,045,000.00       10,968,100.00    652,500.00          
ส่ิงก่อสร้างท่ีมีราคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท ข้ึนไป 72,906,000.00     72,906,000.00      57,122,100.00     5,556,600.00      10,227,300.00     

รวมท้ังส้ิน 176,932,100.00  171,573,915.93   85,653,161.00   42,096,167.00  20,029,587.93   9,350,000.00  14,445,000.00  

กันเงินเบิกจ่ายเหล่ือมปีแผนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน งบประมาณท่ีได้รับ
จัดสรร

งบประมาณ
ก่อหน้ีผูกพัน

เบิกจ่าย 
ณ ไตรมาสท่ี 2

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 45 
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ครุภัณฑ์ที่ติดตั้งในอาคารโรงงานต้นแบบ Pilot Plant (หลังที่ 2) ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง 
ดังนั้น หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเร่งอุทยานวิทยาศาสตร์จักได้ให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ ต่อไป  
ทั้งนี้ มีระยะเวลาในสัญญา จ านวน 180 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 22 เมษายน 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 18 ตุลาคม 2564 
ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

ภาพรวมทุกงบรายจ่าย เป้าหมายการเบิกจ่าย ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ร้อยละ 54 คณะที่มีผลการ
เบิกจ่าย สูงกว่าร้อยละ 54 มี 3 หน่วยงาน คณะที่มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าร้อยละ 54  มี 7 หน่วยงาน ดังนี้ 

ที ่ คณะ/หน่วยงาน ร้อยละ 
1 คณะเภสัชศาสตร์ 97.84 
2 ส านักคอมพิวเตอร์ฯ 67.11 
3 ส านักวิทยบริการ 63.60 
4 คณะศิลปศาสตร์ 51.12 
5 คณะเกษตรศาสตร์ 50.59 
6 คณะพยาบาลศาสตร์ 50.00 
7 ส านักงานอธิการบดี 47.25 
8 คณะวิทยาศาสตร์ 46.84 
9 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 31.75 

10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 31.16 
รวม 49.60 

จากผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น รายจ่ายประจ า มีผลการเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนที่ก าหนด  
จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน เร่งด าเนินการโครงการ/กิจกรรม และเร่งด าเนินการเบิกจ่ายเพ่ือให้ผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดในไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 77 

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมีเงินกันเหลื่อมปีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 19 เมษายน 2564 
ที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ จ านวน 2 รายการ วงเงิน 7,885,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติจาก
กรมบัญชีกลางให้ขยายการเบิกจ่ายได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 ดังนี้ 

หน่วยงาน รายการ วงเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ส านักงานอธิการบดี 1. อาคารโรงงานต้นแบบ 

Pilot plant (คงเหลืองวด
ที่ 9-10) 

7,120,000 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 25 เม.ย. 2564 
คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่  9 -10 
ภายในเดือนมิ.ย. 2564  

3. โครงการก่อสร้างลาน
และอาคารอเนกประสงค์ 
(คงเหลืองวดที่ 6 งวด
สุดท้าย) 

765,000 สัญญาสิ้นสุดวันที่ 27 ต.ค. 2563 
คาดว่าจะเบิกจ่ายงวดที่ 6 ภายใน
เดือนพ.ค.  2564  

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
(31 มีนาคม 2564) 

 
 
 
 

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 54 



- 30 - 

 

 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ก าหนดเป้าหมายใน
การใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

ประเภท
รายจ่าย 

ไตรมาส 1 
สะสม  

ณ ไตรมาส 2 
สะสม  

ณ ไตรมาส 3 

สะสม  
ณ ไตรมาส 4 

รายจ่ายประจ า 36 57 80 100 

รายจ่ายลงทุน 20 45 65 100 

ภาพรวม 32 54 77 100 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เ พ่ือ พิจารณา ให้ความเห็นชอบ 
และให้ข้อเสนอแนะรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564) 

 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. งบรายจ่ายประจ า ให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนของค่าวัสดุ ที่มีผล

การเบิกจ่ายต่ ากว่าแผนที่ก าหนด ให้คณะ/ส านัก เร่งด าเนินการให้มีการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
2. งบลงทุนที่มีการผูกพันไปแล้วให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 
 
มติที่ประชุม : เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564) และมอบกองแผนงาน ด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป 
 
  4.10 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส ๒ 

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร  เสนอที่ประชุม  ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 และปฏิทินการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 – ๒๕๖5 เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานฯ การรายงานผลการด าเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน รายงาน
ผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส นั้น  

กองแผนงานได้ด าเนินการติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส ๒ 
(ส าหรับไตรมาส 2 ก าหนดให้รายงานผลการด าเนินงาน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2564 เนื่องจากติดวันหยุด
นักขัตฤกษ์ระหว่างวันที่ 12 – 15 เมษายน 2564) และด าเนินการติดตามฯ ครั้งที่ 1 ก าหนดส่งภายในวันที่  
16 เมษายน 2564 และครั้งที่ 2 ก าหนดส่งภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้  
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๑. ระดับคณะ/หน่วยงาน โดยคณะ/หน่วยงานที่จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานได้ทันระยะเวลา
ที่ก าหนด จ านวน 10 หน่วยงาน จากทั้งหมด 17 หนว่ยงาน คิดเป็นร้อยละ 58.82 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒8 เมษายน 
๒๕๖4 เวลา 16.30 น.) รายละเอียดดังนี้  

คณะ/หน่วยงาน 

๑. ด้านทรัพยากร 
(การเงนิ 

งบประมาณ) 

2. ด้านกฎหมาย 
ระเบียบฯ/การ

ป้องกันการทุจริต 

3. ด้านการบริหารจัดการ  
(ด้านยุทธศาสตร์/การบริหารหลักสูตร/

วิจัย/บริการวิชาการ/บุคลากร/การ
ให้บริการ/ฐานข้อมูลและระบบ

สารสนเทศ) 

4. ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

รวมประเด็น
ความเส่ียง

ทั้งส้ิน  

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความ
เสี่ยง 

ควบคุม
ภายใน 

ความเส่ียง 
ควบคุมภายใน ความ

เสี่ยง 
ควบคุม
ภายใน 

คณะเกษตรศาสตร์    - -  - - - 5 
คณะวิทยาศาสตร์   - -  - - - 3 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   - -   - - 6 
คณะเภสัชศาสตร์   -     - 6 
คณะพยาบาลศาสตร์   -    -  6 
วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ   - -  - - - 3 
คณะศิลปศาสตร์   - - -  - - 2 
คณะนิติศาสตร์   - -  - - - 3 
คณะรัฐศาสตร์   - - -   - 4 
คณะศิลปประยุกต์ฯ 

 
 - 

 
 

 
 - 20 

คณะบริหารศาสตร์   - -   
 

-  12 

ส านักคอมพิวเตอร์ฯ -  -      7 
ส านักวิทยบริการ -  -  - -   6 
ส านักบริหารทรัพย์สินฯ  - -  - - - - 2 
ส านักงานอธกิารบด ี -  - -   -  4 
โรงพิมพ์มหาวิทยาลยั  - -  - -  - 4 
สถานปฏิบัตกิารโรงแรม - - - -   - - 3 
 ด าเนินการแล้วเสร็จ - - - 2 - 3 - - 5 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ 18 12 - 10 18 19 8 6 91 

รวมประเด็นทั้งสิ้น 18 12 - 12 18 22 8 6 96 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
ขอให้คณะ/หน่วยงานรายงานผลการด าเนินงาน ตามวิธีการจัดการความเสี่ยง และตัวบ่งชี้ความ

เสี่ยงตามแผนการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ และขอให้รายงานผลการด าเนินงานให้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  
คือ ภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส ทั้งนี้ หากไม่สามารถด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานได้ตามแผนที่ก าหนด 
ให้รายงานปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหามายังกองแผนงานด้วย  

๒. ระดับมหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส ๒ สรุปได้ดังนี้ 

๒.๑ ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส ๒ จ านวนประเด็นความเสี่ยง ๑ ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษามีแนวโน้มลดลง 

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 
  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 

ตัวบ่งช้ีย่อยท่ี ๑ ร้อยละของรายรับจริงรายได้จากแหล่งอื่นนอกเหนือจาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อเทียบกับแผนการหารายได้จากแหล่งอ่ืน
นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ร้อยละ ๘๕ 
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  ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ ร้อยละของรายรับจริงจากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อ
เทียบกับประมาณการรายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ร้อยละ ๙๐ 

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ 2 วิธีการจัดการความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ 2 

วิธีการจัดการความเสี่ยง และยังไม่ได้ด าเนินการ 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้  
 

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. กองแผนงาน ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงาน การหารายได้ของปีที่ผ่ านมา 
แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ รายได้
จากค่าธรรมเนียมการศึกษาเมื่อในกรณีที่
ค่าธรรมเนียมการศึกษาน้อยลงอันเป็นผล
เนื่องมาจากจ านวนมีแนวโน้มลดลง และสรุป
แนวทางในการหารายได้จากแหล่งอื่น 

ต.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1. กองแผนงาน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ผลการ
ด า เนินงานการหารายได้ ของปีที่ ผ่ านมา 
แนวทางแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งเมื่อ
วิเคราะห์แนวโน้มรายได้จากค่าธรรมเนียม
การศึกษา พบว่า ปี 2563 ยังคงมีแนวโน้มคงท่ี  
และกองแผนงาน ได้มีการพิจารณาทบทวน
ตัวช้ีวัดตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2563 ซึ่ งได้ ให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางในการประเมินความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ท าให้กอง
แผนงานได้พิจารณาทบทวนสถานะการรับ
นักศึกษาในปีถัดไปนั้น คาดว่าจะรับนักศึกษาได้
น้อยลง และจะมีผลกระทบต่อรายได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประกอบกับกอง
แผนงาน ได้จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบหลัก เกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันท่ี 14 - 18 
มกราคม พ.ศ. 2564 มีการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานในรอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ณ สิ้นไตรมาส 4 เพื่อรับทราบปัญหา/
อุปสรรคและแนวทางในการด าเนินงานส าหรับ
ตัว ช้ีวัดที่มีสถานะการด า เนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย 
  ดังนั้น กองแผนงาน จึงได้ด าเนินการแจ้งให้
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก  พิจารณาทบทวน
ประมาณรายได้จากแหล่งอื่น ตามบันทึก
ข้อความที่  อว0604.5/ว263 ลว.  28 
กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์ความ
เสี่ยงดังกล่าวในอนาคต และเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง  
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๒. กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดท านโยบายและก าหนดแนวทางการ
หารายได้จากแหล่งอื่น  

ต.ค. ๖๓ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

กองแผนงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท านโยบายและก าหนดแนวทางการหา
รายได้จากแหล่งอื่น โดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการด า เนิ น งานด้ านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2564 และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  
5/2564 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2564 และ ครั้ง
ที่  6/2564 วาระพิเศษ เมื่อวันพุธที่  17 
มีนาคม 2564 และเสนอต่อคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2564 โดยได้รับความเห็นชอบใน
การปรับปรุงตัวช้ีวัด และปรับแผนประมาณการ
รายได้จากแหล่งอ่ืน สรุปได้ดังนี้ 
1) ปรับปรุงประมาณการรายได้จากแหล่งอื่น 
รวมทั้งสิ้น 435,915,200 บาท (เพิ่มขึ้น 
20,129,300 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.84) 
2) ปรับปรุงตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ดังนี้ 

ตั ว ช้ี วั ด ที่  3  ร้ อ ยละของกา รจั ดสรร
งบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

ตัวช้ีวัดที่ 5  สัดส่วนของร้อยละเฉลี่ยของ
ความส าเร็จในการด าเนินงานของโครงการตาม
แผนปฏิบัติการในส่วนเงินรายได้ (ประสิทธิผล) 
เทียบกับ ร้อยละเฉลี่ยของการเบิกจ่ายเงิน
โครงการที่ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่
ก า หนดตามแผนปฏิ บั ติ ก า ร เ งิ น ร าย ไ ด้  
(ประสิทธิภาพ)  

ตัวช้ีวัดที่ 7 สัดส่วนของงบบุคลากร ต่อเงิน
รายรับท้ังหมด ลดลง 

ตัวช้ีวัดที่ 8  สัดส่วนของค่ากระแสไฟฟ้า ต่อ 
เงินรายรับท้ังหมด ลดลง 

๓. กองแผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจกับ
คณะ/หน่วยงาน และถ่ายทอดค่าเป้าหมาย
โดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(OKRs) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  

ม.ค. ๖๔  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองแผนงานอยู่ระหว่างด าเนินการแจ้งเวียน
แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย
อุ บลราชธานี  พ .ศ . 2560 –  2564 ฉบั บ
ปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 
27 มีนาคม 2564 เพื่อให้คณะ/หน่วยงาน ถือ
ปฏิบัติร่วมกัน และกองแผนงานอยู่ระหว่าง
ด าเนินการประชุมร่วมกับคณะ/หน่วยงาน เพื่อ
ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย โดยการจัดท าค ารับรอง
ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร  ( OKRs)  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้กับคณะ/หน่วยงาน
ต่างๆ   
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๔. คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการตามแผนการหา
รายได้จากแหล่งอื่นให้เป็นไปตามที่ก าหนด และ
ด าเนินการรับนักศึกษา เพื่อให้ได้รายรับจริงให้
เป็นไปตามประมาณการรายรับจากค่าธรรมเนียม
การศึกษาตามที่ก าหนด 

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

คณะ/หน่วยงานอยู่ระหว่างด าเนินการตาม
แผนการหารายได้จากแหล่งอื่นให้เป็นไปตามที่
ก าหนด และเร่งด าเนินการเชิงรุกในการรับ
นักศึกษาเพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย ซึ่งส่งผลต่อ
รายรับจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๕. กองแผนงานติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะ/หน่วยงาน ตามแผนการหารายได้จาก
แหล่ งอื่ นและประมาณการรายรั บจ าก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

กองแผนงาน จะด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ตามแผนการ
หารายได้จากแหล่งอื่นและประมาณการรายรับ
จากค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 2 
ในเดือนพฤษภาคม 2564 

๖. กองแผนงาน สรุป วิเคราะห์ และรายงานผล
การด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย  

เม.ย. ๖๔ 
ก.ค. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

กองแผนงาน จะติดตามผลการด าเนินงานของ
คณะ/หน่วยงาน ตามแผนการหารายได้จาก
แหล่ ง อื่ น และประมาณการ ร าย รั บ จ าก
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ สิ้นไตรมาส 2 ใน
เดือนพฤษภาคม 2564 และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 
2564  

๗. กองแผนงาน น าข้อเสนอแนะมาจัดท า
แนวทางปรับปรุงการด าเนินงานในปีถัดไป 

ก.ย. ๖๔ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา
ด าเนินการ 

สรุปผลการประเมิน :   
๑. อยู่ในระหว่างด าเนินการแจ้งเวียนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ.2560 - 2564 ฉบับปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และจะด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส ๒ ในเดือนพฤษภาคม 2564 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในเดือนมิถุนายน 2564 ต่อไป  

๒. ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : การด าเนินงานล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน เนื่องจาก  

มีการด าเนินการทบทวนตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ทั้งนี้ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง) ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการแจ้ง
เวียนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2560 - 2564 (ฉบับปรับปรุง)  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ขอให้ผู้รับผิดชอบหลัก เร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงข้อที่ 
3 - 5 คือ การถ่ายทอดค่าเป้าหมายโดยการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๔ และก ากับติดตามผลการด าเนินงาน และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้
เป็นไปตามปฏิทินการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

๒.๒ ผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุ งควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส ๒ จ านวนประเด็นความเสี่ยง 3 ประเด็นความเสี่ยง 
รายละเอียดดังนี้  

  ๑) ความเสี่ยงที่ ๑ : ความเสี่ยงด้านการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน อาจส่งผลให้
ถูกปรับลดงบประมาณในปีถัดไป 
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ตัวบ่งช้ีความเสี่ยงและค่าเป้าหมาย : จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ย่อย ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง ค่าเป้าหมาย 
ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๑ การก่อหนี้ผูกพัน
ครบทุกรายการ 

ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ 

ตัวบ่งชี้ย่อยที่ ๒ การเบิกจ่ายเป็นไป
ตามมาตรฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายภาครัฐ* 
 
 
 

 

ประเภทรายจ่าย  
ไตรมาส 

๑ 

สะสม 

ไตรมาส ๒ 
สะสม 

ไตรมาส ๓ 
สะสม 

ไตรมาส ๔ 
รายจ่ายประจ า 36 57 ๘๐ ๑๐๐ 

รายจ่ายลงทุน 20 45 ๖๕ ๑๐๐ 

ภาพรวม (รอ้ยละ)  32 ๕๔ ๗๗ ๑๐๐ 
 

 หมายเหตุ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มีมติเห็นชอบมาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
ผลการด าเนินงาน :  
๑. ผู้รับผิดชอบหลักด าเนินการแล้วเสร็จ 3 วิธีการจัดการความเสี่ยง อยู่ระหว่างด าเนินการ  

3 วิธีการจัดการความเสี่ยง และยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ รายละเอียดดังนี้  

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑ .  กองแผนงานจัดท าแผนการ ใ ช้จ่ าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
   ๑.๑ กองแผนงาน/คณะ/หน่วยงานที่ได้รับ
จัดสรรงบ ประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ ในงบรายจ่ายลงทุน ร่วมกันจัดท า
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และแผนการเบิกจ่าย 
   ๑.๒ กองแผนงานจัดท าแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในงบรายจ่ายประจ าตามแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณที่รัฐบาลก าหนด 

ก.ย.-ต.ค. 
๖๓ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ  

1. กองแผนงานจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างงบ
ลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
2 .  กอ งแผนงานจั ดท า แผนกา ร ใ ช้ จ่ า ย
งบประมาณรายจ่ายที่เป็นไปตามมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ 

๒. กองแผนงานแจ้งเวียนแผนจัดซื้อจัด  จ้าง
งบลงทุน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ให้กับคณะ/หน่วยงาน  

ก.ย. ๖๓, 
พ.ย. ๖๓ 

ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

1. กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ .  2564 ตามบันทึกข้ อความ ที่  อว 
0604.5/ว 1464 ลงวันที่  9 กันยายน  
2563 
2. กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2 5 6 4  ต า ม บั น ทึ ก ข้ อ ค ว า ม ที่ อ ว 
0604.5/869 ลงวันท่ี 30 ตุลาคม 2563  

๓. กองแผนงาน จัดท ามาตรการ และแนวทาง
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

ก.ย. ๖๓ ด าเนินการแล้ว
เสร็จ 

กองแผนงานด าเนินการแจ้งเวียนมาตรการและ
แนวทางการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ตามบันทึกข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 1922 
ลงวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๔. กองแผนงานติดตามการด าเนินงาน ดังนี้ 
    ๔.๑ กองแผนงานติดตามการก่อหนี้ผูกพัน
กับคณะ/หน่วยงาน ตามแผนที่ก าหนด หาก
หน่วยงานใดไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน
ที่ก าหนด จะด าเนินการตามมาตรการและ
แ น ว ท า ง ก า ร เ ร่ ง รั ด ก า ร เ บิ ก จ่ า ย ข อ ง
มหาวิทยาลัยต่อไป      

ม.ค. ๖๔ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. ณ สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยด าเนินการลง
นามได้ 40 รายการ และไม่สามารถลงนามได้
ภายในไตรมาส 1 จ านวน 22 รายการ (จาก
ทั้งสิ้น 62 รายการ) และรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่  
1/2564 เมื่อวันที่  5 มกราคม 2564 ที่
ประชุมมีมติมอบกองแผนงานติดตามเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ให้เป็นไปตามมาตรการการคลงัด้านการ
ใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  
2. ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยด าเนินการกอ่
หนี้ผูกพันได้ จ านวน 21 รายการ คงเหลืออีก 
1 รายการ และได้ลงนามแล้วเมื่อวันที่ 21 
เมษายน 2564  

    ๔.๒ กองแผนงานติดตามและเร่งรัดการ
เบิกจ่ายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กับคณะ/
หน่วยงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนด โดยติดตามผลการเบิกจ่ายเป็นราย
ไตรมาส  หากหน่ วย งาน ใด ไม่ ส ามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดจะด าเนินการ
ตามมาตรการและแนวทางการเร่รัดการ
เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัย ต่อไป 

ม.ค. ๖๔, 
เม.ย. ๖๔, 
ก.ค. ๖๔,  
ต.ค. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 1 
(31 ธันวาคม 2563) และเร่งรัดการเบิกจ่าย
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด) ตาม
บันทึกข้อความ ที่ อว 0604.5/ว 238 ลง
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2564  

๕. กองแผนงานรายงานผลการด าเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
และสภามหาวิทยาลัยทุกสิ้นไตรมาส 

ม.ค.๖๔, 
เม.ย.๖๔, 
ก.ค. ๖๔,  
ต.ค. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ณ สิ้นไตรมาส 1  
1.  รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่   
3/2564 เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 
ดังนี ้
    1.1 รายจ่ายประจ า ในส่วนของค่าวัสดุ
การศึกษา ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน เร่งด าเนินการ
เพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนดในไตรมาสที่ 2 
    1.2 รายจ่ายลงทุน ขอให้คณะ/หน่วยงาน 
เร่งด าเนินการเพื่อให้การเบิกจ่ายเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดในไตรมาสที่ 2  
2. รายงานผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2564 เมื่อวันที่  27 
กุมภาพันธ์ 2564 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและ
มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติม ดังนี้  
    2.1 มอบมหาวิทยาลัยด าเนินการติดตาม
ความก้าวหน้าของการก่อสร้างรายการก่อสร้าง
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการ
เบิกจ่ายค่างวดงานและการบริหารสัญญา 
รวมทั้งเพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งกันในภายหลัง 
หากรายการก่อสร้างต่างๆ ไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
    2.2 มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาก าหนด
ตั ว ช้ี วั ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร เ บิ ก จ่ า ย
งบประมาณ เป็นตัวช้ีวัดหนึ่งในค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ าปีของคณะ/วิทยาลัย/
ส านัก และน าผลการด าเนินงานมาประกอบการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การ
เบิกจ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยเป็นไป
ตามเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2  
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้าน
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ 
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 29 เมษายน 2564 
และอยู่ระหว่างเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมสภามหาวิทยาลัย 
ในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป  

๖. กองแผนงานน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ปรับปรุงมาตรการและแนวทางการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อไป  

ก.ย. ๖๔ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา
ด าเนินการ 

ส านักงบประมาณเห็นชอบการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ .  2564  จ านวน  789 ,632 ,200 บาท  โ ดย ได้ รั บ เ งิ นประจ า ง วด  
จ านวน 636,457,100 บาท คงเหลือที่จะจัดสรรให้ในไตรมาสที่  4 จ านวน 153,175,100 บาท  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

งบรายจ่าย 
 ได้รับจัดสรร
งบประมาณ  

เงินจัดสรรก าหนดให้แล้ว 
คงเหลือที่จะจัดสรรให้ 

ในไตรมาส 4 
ร้อยละ 

การจัดสรร 
ก. รายจ่ายประจ า  612,700,100.00    459,525,000.00      153,175,100.00  75.00 
  งบบุคลากร   249,170,200.00     187,539,500.00        61,630,700.00  75.27 
  งบด าเนินงาน     11,014,800.00        8,261,100.00         2,753,700.00  75.00 
  งบเงินอุดหนุน   352,515,100.00     263,724,400.00        88,790,700.00  74.81 
ข. รายจ่ายลงทุน  176,932,100.00    176,932,100.00                      -    100.00 

รวม  789,632,200.00    636,457,100.00      153,175,100.00  80.60 
 

2. ผลการด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน  
    ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้จ านวน 40 

รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.51 โดยไม่สามารถลงนามได้ภายใน ไตรมาส 1  
จ านวน 22 รายการ (ค่าเป้าหมาย : ก่อหนี้ผูกพันครบทุกรายการภายในไตรมาส ๑) 
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ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยด าเนินการก่อหนี้ผูกพันได้   
จ านวน 61 รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.38 คงเหลืออีก 1 รายการ คือ เครื่องบรรจุแบบ
ปลอดเชื้อ 1 เครื่อง วงเงิน 9,481,000 บาท และได้ด าเนินการลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 

3. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน :  
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 789,632,200 บาท 

เบิกจ่ายจ านวน 391 ,626 ,042.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด  
ร้อยละ 4.40 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 54.00) โดยจ าแนกตามงบรายจ่าย ดังนี้ 
 

งบรายจ่าย 
 ได้รบัจัดสรร
งบประมาณ  

งบประมาณหลังโอน
เปลี่ยนแปลง 

เบิกจ่าย คงเหลอื 
ร้อยละ
การ

เบิกจ่าย 

ร้อยละ
เป้าหมาย
ที่ก าหนด 

ก. รายจ่ายประจ า 612,700,100.00  615,565,027.00   305,972,881.93  309,592,145.07  49.71 57.00 

ข. รายจ่ายลงทุน 176,932,100.00  174,067,173.00    85,653,161.00   88,414,012.00  49.21 45.00 

รวม 789,632,200.00  789,632,200.00   391,626,042.93  398,006,157.07  49.60 54.00 
 

- รายจ่ายประจ า  ได้รับจัดสรร จ านวน 612,700,100 บาท เบิกจ่ายจ านวน 
305,972,881.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.71 ต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 7.29  
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 57.00) 

- รายจ่ายลงทุน ได้รับจัดสรร จ านวน 176,932,100 บาท เบิกจ่ายจ านวน 
85,653,161.00 คิด เป็นร้ อ ยละ 49.21 เกินกว่ า เป้ าหมายที่ รั ฐบาลก าหนด ร้ อยละ 4 .21  
(เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 45.00) เป็นผลมาจากการเบิกจ่ายอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งได้ด าเนินการก่อสร้างและด าเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จตามแผนที่ก าหนด ทั้งนี้   
ณ ไตรมาส 2 มหาวิทยาลัยก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนได้ 61 รายการ จาก 62 รายการ คงเหลือ 1 รายการ  
คือ เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง (อุทยานวิทยาศาสตร์) วงเงิน 9,481,000 บาท และได้ลงนามแล้วเมื่อ
วันที่ 21 เมษายน 2564   
 ทั้งนี้ งบลงทุนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และได้ด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน จะมีแผนการเบิกจ่าย
งบประมาณในช่วงที่เหลือของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และคาดว่าจะกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี ดังนี้ 

 
 

จากตารางแผนการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุน มหาวิทยาลัยจะมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 2 รายการ เป็นเงิน 23,795,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.45  
จากงบประมาณรายจ่ายลงทุน และคิดเป็นร้อยละ 3.01 จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น ประกอบด้วย 

1) ระบบเครื่องก าเนิดไอน้ า 1 ชุด วงเงิน 14,445,000 บาท (วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข) เนื่องจากชื่อในเอกสารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความคาดเคลื่อนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การใช้งาน (ชื่อในเอกสารที่ได้รับจัดสรร คือ เครื่องก าเนิดไฟฟ้าพร้อมระบบ) และเป็นรายการที่มีราคาต่อหน่วย
ตั้งแต่ 1 ล้านบาท ขึ้นไป ดังนั้น กองแผนงานจึงต้องขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงไปยังส านักงบประมาณ และได้รับ
อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายการในเดือนมกราคม 2564 ท าให้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2
ครุภัณฑ์ท่ีมรีาคาต่อหน่วยต่่ากว่า 1 ล้านบาท 15,113,100.00          13,715,839.00     8,091,923.00     3,442,127.00     2,181,789.00      
ครุภัณฑ์ท่ีมรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่ 1 ล้านบาท ข้ึนไป 71,913,000.00          70,286,476.93     17,394,138.00   22,129,340.00    6,967,998.93      9,350,000.00    14,445,000.00    
ส่ิงก่อสร้างราคาต่อหน่วยต่่ากว่า 10 ล้านบาท 17,000,000.00          14,665,600.00     3,045,000.00     10,968,100.00    652,500.00        
ส่ิงก่อสร้างท่ีมรีาคาต่อหน่วยต้ังแต่ 10 ล้านบาท ข้ึนไป 72,906,000.00          72,906,000.00     57,122,100.00   5,556,600.00     10,227,300.00    

รวมท้ังส้ิน 176,932,100.00      171,573,915.93 85,653,161.00 42,096,167.00 20,029,587.93 9,350,000.00 14,445,000.00 

กันเงินเบิกจา่ยเหล่ือมปีแผนการเบิกจา่ยรายจา่ยลงทุน งบประมาณท่ีได้รับจดัสรร งบประมาณ
ก่อหน้ีผูกพัน

เบิกจา่ย 
ณ ไตรมาสท่ี 2
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ประกอบกับเป็นครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ประเทศสหรัฐอเมริกา) ใช้เวลาในการสั่งซื้อนานพอสมควร 
อีกทั้งรายการดังกล่าวได้ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ให้มีการก่อสร้างสถานที่เพ่ือติดตั้งครุภัณฑ์   
ทั้งนี้ มีระยะเวลาในสัญญา จ านวน 300 วัน เริ่มสัญญาวันที่ 18 มีนาคม 2564 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 มกราคม 2565 
ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2) เครื่องบรรจุแบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง วงเงิน 9,350,000 บาท (อุทยานวิทยาศาสตร์)                 
เป็นครุภัณฑ์ที่ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ (ประเทศเนเธอร์แลนด์) และใช้เวลาในการขนส่ง และเป็นรายการครุภัณฑ์
ที่ติดตั้งในอาคารโรงงานต้นแบบ Pilot Plant (หลังที่ 2) ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ ระหว่างด าเนินการก่อสร้าง  
ดังนั้น หากการก่อสร้างแล้วเสร็จจะเร่งอุทยานวิทยาศาสตร์จักได้ให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งครุภัณฑ์ ต่อไป  
ทั้ งนี้  มี ระยะเวลาในสัญญา จ านวน 180 วัน เริ่ มสัญญาวันที่  22 เมษายน 2564 สิ้ นสุดสัญญา  
วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ท าให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 สรุปผลการประเมิน :   

๑. ผลการด า เนิ นการก่ อหนี้ ผู ก พัน  ณ สิ้ น ไตรมาส  1  สามารถก่ อหนี้ ผู ก พัน ได้ 
จ านวน 40 รายการ จาก 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 64.51 และ ณ สิ้นไตรมาส 2 สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ 
จ านวน 61 รายการ จากทั้งสิ้น 62 รายการ คิดเป็นร้อยละ 98.38 คงเหลืออีก 1 รายการ คือ เครื่องบรรจุ 
แบบปลอดเชื้อ 1 เครื่อง วงเงิน 9,481,000 บาท และได้ด าเนินการลงนามแล้ว เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 
ทั้งนี้ ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทุกรายการในไตรมาส 1 จ านวน 22 รายการ (ค่าเป้าหมาย : ก่อหนี้ผูกพัน 
ครบทุกรายการภายในไตรมาส ๑) 

๒. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2 ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 789,632,200 บาท 
เบิกจ่ายจ านวน 391,626,042.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.60 ต่ ากว่า เป้าหมายที่ รั ฐบาลก าหนด  
ร้อยละ 4.40 (เป้าหมายที่รัฐบาลก าหนด ร้อยละ 54.00) 

3. ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : ไม่มี 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ขอให้คณะ/หน่วยงาน เร่งด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  

เพ่ือให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามมาตรฐานการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐตามเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ โดยค่าเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ไตรมาสที่ 3 คือ ร้อยละ 77 

  2) ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงด้านการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและ
แนวปฏิบัติที่ดี     

ตัวบ่งชี้ความเสี่ยง : ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การ
ปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี  

ค่าเป้าหมาย : ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ๖ ระดับ ดังนี้  
๑) มีความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดและกิจกรรม/โครงการหลัก 
๒) มีค าอธิบายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
๓) มีข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
๔) มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 

๒๕๖๕ และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
๕) มีระบบการติดตามผลการด าเนินงาน 
๖) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีที่มีความเชื่อมโยงของกิจกรรม/โครงการในแผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยและด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองแผนงาน  
 



- 40 - 

 

ผลการด าเนินงาน :  
ผู้รับผิดชอบหลัก อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง และยังไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 2 วิธีการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้  

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. กองแผนงานจัดท าความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดและกิจกรรม/โครงการ
หลัก  

ต.ค. – 
พ.ย. ๖๓ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. จากผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ในปีที่ผ่านมา มีตัวช้ีวัดที่ไม่เป็นไปตามแผนที่
ก าหนด จึงก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน พิจารณา
ท บ ท ว น ตั ว ช้ี วั ด แ ล ะ ค่ า เ ป้ า ห ม า ย แ ผ น
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ .  2564 เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2564 
เมื่อวันที่  2 มีนาคม 2564 และเสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลั ย  ครั้ งที่      
3/2564 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564  
     ทั้งนี้ อยู่ระหว่างจัดท าความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ และกิจกรรม/โครงการหลักที่จะ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
2. กองแผนงานอยู่ระหว่างด าเนินการทบทวน
ตัว ช้ีวัดและค่ าเป้ าหมายแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อประกอบการ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุ ง )  เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 
2564 – 2565 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒. กองแผนงานจัดท าค าอธิบายตัวช้ีวัดร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัดระดับมหาวิทยาลัย 
และคณะ/หน่วยงาน พร้อมทั้งประชุมสร้าง
ความชัดเจนของค าอธิบายตัวช้ีวัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และปฏิทินการ
ด าเนินงาน  

ต.ค. – 
พ.ย. ๖๓ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

กองแผนงานอยู่ระหว่างด าเนินการทบทวน
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 – 2567 เพื่อประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 – 
2567 (ฉบับปรับปรุ ง )  และอยู่ ร ะหว่ าง
ด า เนินการจัดท าค าอธิบายตัว ช้ีวัด ระดับ
มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลัก ระดับ
มหาวิทยาลัย และจะสามารถเสนอต่อคณะ
ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้ ในเดือน
มิถุนายน 2564 ต่อไป   

๓ .  ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก  ตั ว ช้ี วั ด ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานพิจารณา
ทบทวนค่าเป้าหมายของค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

ธ.ค. ๖๓ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ  

1. กองแผนงาน ประชุมร่วมกับอธิการบดี รอง
อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ในการพิจารณา
ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบาย
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 – 2565 เมื่อ
วั น ที่  2 0  เ ม ษ า ย น  2 5 6 4  เ พื่ อ น า ม า
ประกอบการก าหนดเป็นตั ว ช้ี วั ดและค่ า
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

เป้าหมายของผู้บริหารในค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ต่อไป  
2. กองแผนงาน จะด าเนินการประชุมร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะ/ส านัก เพื่อพิจารณาตัวช้ีวัด
และค่าเป้าหมายของค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ในเดือนพฤษภาคม 2564   

๔. ผู้บริหารลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๔  

ม.ค. ๖๔ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองแผนงาน ก าหนดให้ผู้บริหารลงนามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และจัดส่งมายังกอง
แผนงาน ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อ
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการต่อไป  

๕. ติดตามผลการด าเนินงานตามค ารบัรองการ
ปฏิบัติราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ สิ้นไตรมาส ๒ ๓ และ ๔ เสนอ
ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง   

มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองแผนงาน จะด าเนินการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
(OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔             
ณ สิ้นไตรมาส ๒ ภายในเดือนพฤษภาคม 
2564 และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยภายในเดือนมิถุนายน 2564 
ต่อไป  

๖. ผู้บริหารลงนามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ และคณะ/หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีความ
เ ช่ือมโยงของกิจกรรม/โครงการในแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

ก.ค. ๖๔  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา
ด าเนินการ 

๗. น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องไปปรับปรุงแผนการด าเนินงานและ
การจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการใน
ปีงบประมาณถัดไป 

ก.ย. ๖๔  ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา
ด าเนินการ 

สรุปผลการประเมิน :  ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
ปัญหาและอุปสรรค : การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน เนื่องจากอยู่ระหว่าง

ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 - 2567 (ฉบับปรับปรุง) เพ่ือให้สอดคล้องกับ
นโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2565 และกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ทั้งนี้ ตัวชี้วัดตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564 - 2565 จะเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564 และจะน ามาประกอบการพิจารณาทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2563 - 2567 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งจะสามารถเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยได้ ในเดือนมิถุนายน 2564  

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ขอให้ผู้รับผิดชอบหลัก เร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงที่ 
1 - 5 ให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากมีก าหนดแล้วเสร็จ คือตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564  
และเร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงข้ออ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด  
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  3) ความเสี่ยงที่ 3 : ความเสี่ยงด้านการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษาไม่เป็นไปตามรอบการ
จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ตัวบ่งช้ีความเสี่ยง : ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ด าเนินการจัดสรร 
ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ ๙๐  
ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลังและกองบริการการศึกษา 
ผลการด าเนินงาน :  
1. ผู้รับผิดชอบหลัก อยู่ระหว่างด าเนินการ 5 วิธีการจัดการความเสี่ยง และยังไม่ได้ด าเนินการ 

เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลาด าเนินการ 1 วิธีการจัดการความเสี่ยง รายละเอียดดังนี้  

การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

๑. กองคลัง และกองบริการการศึกษา ร่วมกัน
ด าเนินการจัดท าข้อตกลงการด าเนินงาน
ร่วมกันและศึกษาแนวทางการเช่ือมโยงระบบ
ของกองคลังและกองบริการการศึกษา   

ต.ค.๖๓  
มิ.ย. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

เนื่องจากเป็นข้อจ ากัดของโปรแกรมซึ่งต้องมี
การพัฒนาการเช่ือมโยงฐานข้อมูลการจัดสรรฯ
ร่วมกันระหว่างกองคลัง และ กองบริการ
การศึกษา 
    ดังนั้นปัจจุบันจึงยังคงให้งานทะเบียนเรียก
ข้อมูลการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา   
ส่งมาให้กองคลัง ตามปฏิทินการด าเนินจัดสรร
ไปก่อน เพื่อให้ได้ค่าป้าหมายร้อยละ 90 ของ
รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

๒. กองคลัง และกองบริการการศึกษาร่วม
จั ด ท า ป ฏิ ทิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น จั ด ส ร ร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้กับคณะ/หน่วยงาน
เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน  

ต.ค. ๖๓  อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองคลังอยู่ระหว่างรอการยืนยันข้อมูลกับกอง
บริการการศึกษา ทั้งนี้ จะด าเนินการแจ้งเวียน
ให้กับคณะ/หน่วยงานเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกันภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

๓. กองบริการการศึกษา และกองคลั ง 
ด าเนินการตามปฏิทินการด าเนินงานจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง
ร่วมกัน  

ต.ค.๖๓ – 
ก.ย. ๖๔  

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

กองคลังอยู่ระหว่างรอการยืนยันข้อมูลกับกอง
บริการการศึกษา ทั้งนี้ จะด าเนินการแจ้งเวียน
ให้กับคณะ/หน่วยงานเพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ
ร่วมกันภายในเดือนพฤษภาคม 2564 

๔. กองคลังแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงานเพื่อสอบ
ทานข้อมูลการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
โดยก าหนดให้คณะ/หน่วยงาน ยืนยันข้อมูล 
หากพ้นจากระยะเวลาที่ก าหนด (๑๐ วันท า
การ) แล้ว กองคลังจะได้ด าเนินการจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ต.ค.๖๓ – 
ก.ย. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

คณะ/หน่วยงานมีการสอบทานและแจ้งผลการ
ยืนยันข้อมูลการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา
เป็นประจ าทุกสิ้นเดือน โดยให้ยืนยันภายใน 10 
วันท าการ หากพ้นก าหนดถือว่าข้อมูลถูกต้อง 

๕. กองคลังรายงานผลการด าเนินงานจัดสรร
ค่ าธรรมเนียมการศึกษา  เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อรับทราบ
การด าเนินงานการจัดสรร และข้อมูลการค้าง
ช าระในแต่ละกรณี (กรณีรอตัดยอดเงินกู้ยืม
เพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) /กรณีได้รับ
อนุมัติให้ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา) เป็น
รายไตรมาส 
 

ธ.ค. ๖๓ 
มี.ค. ๖๔ 
มิ.ย. ๖๔ 
ก.ย. ๖๔ 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่  9 /2563 เมื่อวันที่  2 
มิถุนายน 2563 มติที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ
ม อ บ ก อ ง บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ร า ย ง า น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาค้างช าระทุกสิ้นภาค
การศึกษา ดังนั้น กองคลังจึงด าเนินการรายงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกสิ้นภาคการศึกษา 
2. กองคลังรายงานผลการด าเนินงานจัดสรร
ค่าธรรมเนียมการศึกษา (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
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การปรบัปรุงควบคุมภายใน 
ก าหนด

แล้วเสร็จ 
สถานะ 

เทียบกับแผน 
ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 

–  31  ธั นวาคม  2563 )  เ สนอต่ อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 
เมื่อวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผลการ
ด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563)  
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,196,405.00 บาท 
จากรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดสรร จ านวน 
233,552,986.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 
6 9 . 8 6  ค ง เ ห ลื อ ร อ ก า ร จั ด ส ร ร ฯ 
70,356,581.23 บาท  
3.  กองคลั ง  อยู่ ร ะหว่ า ง รายงานผลการ
ด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา เสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2564 ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 โดยผล
การด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่  1 
ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 294,257,835 บาท จากรายได้
ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร จั ด ส ร ร  จ า น วน เ งิ น 
389,750,269.73 คิดเป็นร้อยละ 75.49 
คงเหลือรอการจัดสรรฯ 95,492,434.73 
บาท  

๖. กองคลัง และกองบริการการศึกษาน า
ข้อเสนอแนะมาจัดท าแนวทางปรับปรุงการ
ด าเนินงานในปีถัดไป  

ก.ย. ๖๔ ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงระยะเวลา
ด าเนินการ 

2. จากข้อเสนอเพิ่มเติมของคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย แผนงานและ
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 คือ ให้ผู้รับผิดชอบหลัก 
เพ่ิมเติมรายละเอียดของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รอการจัดสรร ว่าประกอบด้วยรายการใดบ้างที่รอการจัด สรร 
และเงื่อนไขของการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่ งกองแผนงานได้ประสานไปยังกองคลั งแล้ ว  
และกองคลังด าเนินการจัดท ารายละเอียดของค่าธรรมเนียมการศึกษาที่รอการจัดสรรเพ่ิมเติมตามข้อเสนอเพ่ิมเติม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว   

3. ผลการรายงานผลการด าเนินงานจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 163,196,405.00 บาท จากรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดสรร จ านวน 233,552,986.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 69.86 คงเหลือรอการจัดสรรฯ 
70,356,581.23 บาท ประกอบไปด้วย 

3.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่ายืนยันสิทธิ์) ภาคการศึกษา 1/2564 เริ่มรับเงินตั้งแต่
วันที่  1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ งจักจัดสรรฯ ได้ เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษา 
และมีรหัสนักศึกษาแล้วในเดือนมิถุนายน 2564  เป็นเงิน 13,208,100.-บาท 

3.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรรฯในไตรมาสที่ 2 จากการรับเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 31 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน  17,295,670.-บาท 

3.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นเงิน 39,852,811.23 บาทมีสาเหตุ 
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    1) นักศึกษาไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ยังไม่ได้รับแจ้งจากงาน
รับเข้าซึ่งจักติดตามเป็นหนังสือ และกรณีนักศึกษารหัส 64 ไม่ยืนขอคืนเงินส่วนลด 10% 

2) นักศึกษาช าระเงินไม่ครบตามอัตราค่าธรรมเนียมฯ ซึ่งต้องรอรับช าระเงินให้ครบ
ตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงสามารถจัดสรรฯได้ เช่น 

- นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับเงินกู้ไม่เต็มจ านวนและต้องรอ
นักศึกษามาช าระส่วนเกิน  

- นักศึกษาภาคการศึกษา 1/2563 ให้แบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น 2 
ครั้งช าระเพียง 1 ครั้ง และยังมีหนี้ค้างช าระ 

3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2563 ซึ่งทยอย
เรียกข้อมูลเพื่อท าการจัดสรรฯ ภายในปีงบประมาณ 2564 และบันทึกบัญชีเป็นทุน(สูง/ต่ า)       

4. ผลการด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 294,257,835 บาท จากรายได้
ค่าธรรมเนียมการจัดสรร จ านวน 389,750,269.73 คิดเป็นร้อยละ 75.49 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด  
ร้อยละ 14.51 (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ด าเนินการจัดสรร ร้อยละ 90) 
คงเหลือรอการจัดสรรฯ 95,492,434.73 บาท ประกอบไปด้วย 

4.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา(ค่ายืนยันสิทธิ์) ภาคการศึกษา 1/2564 เริ่มรับเงินตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 ซึ่งจักจัดสรรฯ ได้เมื่อนักศึกษาขึ้นทะเบียนนักศึกษาและมีรหัส
นักศึกษาแล้วในเดือนมิถุนายน 2564  เป็นเงิน 42,626,350.-บาท 

4.2 ค่าธรรมเนียมการศึกษาจัดสรรฯ ในไตรมาส 3 จากการรับเงินตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 
ถึง 31 มีนาคม 2564 เป็นเงิน  12,983,500.-บาท 

4.3 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นเงิน 39,882,581.73 บาท มีสาเหตุ 
    1) นักศึกษาไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษาปีการศึกษา 2563 ยังไม่ได้รับแจ้งจากงาน

รับเข้าซึ่งจักติดตามเป็นหนังสือ และกรณีนักศึกษารหัส 64 ไม่ยืนขอคืนเงินส่วนลด 10% 
   2) นักศึกษาช าระเงินไม่ครบตามอัตราค่าธรรมเนียมฯ ซึ่งต้องรอรับช าระเงินให้ครบ

ตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาจึงสามารถจัดสรรฯได้ เช่น 
- นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาที่ได้รับเงินกู้ไม่เต็มจ านวนและต้องรอ

นักศึกษามาช าระส่วนเกิน  
- นักศึกษาภาคการศึกษา 1/2563 ให้แบ่งจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็น  

2 ครั้ง ช าระเพียง 1 ครั้ง และยังมีหนี้ค้างช าระ 
3) ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาก่อนภาคการศึกษา 2/2563  ซึ่งทยอย

เรียกข้อมูลเพื่อท าการจัดสรรฯ ภายในปีงบประมาณ 2564 และบันทึกบัญชีเป็นทุน (สูง/ต่ า)       
สรุปผลการประเมิน :   
1. ผลการด าเนินการจัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 294,257,835 บาท จากรายได้ค่าธรรมเนียมการ
จัดสรร จ านวน 389,750,269.73 คิดเป็นร้อยละ 75.49 ต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 14.51 
คงเหลือรอการจัดสรรฯ 95,492,434.73 บาท (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของรายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาที่
ด าเนินการจัดสรร ร้อยละ 90)  

2. ยังไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการ 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม : ขอให้ผู้รับผิดชอบหลัก เร่งด าเนินการจัดท าปฏิทินการด าเนินงาน

จัดสรรค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแจ้งเวียนให้กับคณะ/หน่วยงานเพ่ือถือเป็นแนว
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ปฏิบัติร่วมกันให้แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่ก าหนด เนื่องจากมีก าหนดแล้วเสร็จ คือตุลาคม 2563  
และเร่งด าเนินการตามวิธีการจัดการความเสี่ยงข้ออ่ืนๆ ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

2. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความ
เสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ผลการพิจารณาหรือความเห็นของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องตามล าดับขั้นตอน 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ ๒/๒๕๖4 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส 2 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมต่อรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหาร  ความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 ณ สิ้นไตรมาส ๒ 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้คณะ/ส านัก/หน่วยงาน เร่งด าเนินการในส่วนที่ยังไม่
ปิดความเสี่ยง  
 

มต ิที ่ประช ุม  : เห ็นชอบรายงานผลการด า เน ินงานตามแผนบร ิหารความเสี ่ยง 
และแผนการปร ับปร ุงควบค ุมภายใน ระด ับมหาว ิทยาล ัย  ประจ าป ีงบประมาณ พ .ศ .2564  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 (31 มีนาคม 2564) 

 
4.11 การด าเนินตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันการศึกษา พ.ศ.2564 
รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร เสนอที่ประชุม ด้วยกฎกระทรวงการจัดกลุ่ม

สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ได้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือก าหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ 
ก ากับดูแลและจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาความเป็นเลิศสถาบันอุดมศึกษาและการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะ
ทางตามความต้องการของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง  

ในการนี้ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงขอให้
สถาบันการศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฏกระทรวงดังกล่าว ด าเนินการดังนี้  

1. เสนอให้สภาสถาบันอุดมศึกษา พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามความในข้อ 13  
ของกฏกระทรวงฯ เพ่ือประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และท าการประเมินตนเอง
ตามตัวชี้วัดศักยภาพองค์กร และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษา ก าหนด (เดือนเมษายน - 
กรกฎาคม 2564) 

2. เตรียมความพร้อมในการจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา แผนการผลิต
ก าลังระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาด้านอ่ืน ตามในข้อ 13 
ของกฏกระทรวงฯ (เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2564) และเสนอต่อ สป.อว (เดือนสิงหาคม –กันยายน 2564) 

3. เตรียมความพร้อมในการจัดท าโครงการตามแผนการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบัน 
อุดมศึกษา แผนการผลิตก าลังระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ หรือแผนอื่น เพ่ือขอรับการจัดสรร
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งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะและให้ความเห็นชอบ 
ตามความในข้อ 28 ของกฎกระทรวงฯ  (เดือนตุลาคม 2564)  

ประกอบกับ มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการด าเนินการเรื่องท่ีส าคัญ 2 เรื่องดังนี้ 
1.  สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ ซึ่งอยู่ในระหว่างการก าหนด ตัวชี้วัด เพ่ือประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
นโยบายดังกล่าว  

2.  มหาวิทยาลัย ก าลังด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลส าหรับ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) ก าลังจะสิ้นสุดลงในเดือนกันยายน 
2565 และโดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 เป็นเสมือนก้าวที่ 2 ของการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว
ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีสาระของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 คือ มีเป้าหมาย เพ่ือพลิก
โฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งจะได้เริ่มประกาศใช้ในเดือนตุลาคม 2565 

เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการด าเนินงานทีส่อดคล้องกับ (1) กฎกระทรวง
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  (2) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ และ 
(3) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  นั้น กองแผนงาน ขอเสนอสรุปกรอบการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

ช่วงเวลา การด าเนินงาน นโยบาย/แผน 
เดือนมีนาคม 2564  สภามหาวิทยาลัย จัดท า (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
- 

9 และ 19 เมษายน 2564 ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อการก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เพื่อประเมิน
ความส าเร็จของ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔–๒๕๖๕ 
โดยใช้แนวทางการประเมินตามการจัดกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษา (โดยเน้นกลุ่มที่ 
2 การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม) 

1. การจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.2564 
2.(ร่าง)แผนยุทธศาสตร์ 
ม.อบ. พ.ศ. 2566-
2570 

5 พฤษภาคม 2564 แนวทางการด าเนินตามตามกฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2564 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2564 วันพุธท่ี 5 พฤษภาคม 2564  

การจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.2564 

5-10 พฤษภาคม 2564 การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างาน  
1. (ร่าง) คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และท าการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่ม
ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด (ประธาน: อธิการบดีมหาวทิยาลัย
อุบลราชธานี) 

2. (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(ประธาน: รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ และผู้แทน
กลุ่มสาขา) 

3. (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความ
ต้องการของประเทศ (ประธาน: รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้แทนกลุ่ม
สาขา) 

4. (ร่าง) คณะกรรมการจัดท า (ร่าง) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

การจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.2564 

1 – 15 พฤษภาคม 2564 กองแผนงาน สรุปสาระส าคัญ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย เพื่อประเมินความส าเร็จ
ของ (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕  

(ร่าง) นโยบายสภา     
ม.อบ พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๖๕ 
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ช่วงเวลา การด าเนินงาน นโยบาย/แผน 
5 - 28 พฤษภาคม 2564 1. กองแผนงาน ด าเนินการและจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1.1 ศึกษาเกณฑ์และแนวทางการจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษา 
ก าหนด 

1.2 ข้อมูลพื้นฐาน ส าหรับการประเมินตนเองในการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 
ซึ่งมีตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 1) ตัวช้ีวัดความส าเร็จของผลการด าเนินงาน 
และ 2) ตัวช้ีวัดเพื่อศักยภาพของมหาวิทยาลัยทั้ ง 4 กลุ่มตามที่
คณะกรรมการอุดมศึกษา ก าหนด 

2. ประชุม คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จัดประชุมย่อยเพื่อก าหนดประเด็นส าคัญ 

3. ประชุม คณะท างานจัดท าแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตาม
ความต้องการของประเทศ  จัดประชุมย่อยเพื่อก าหนดประเด็นส าคัญ 

การจัดกลุ่มสถาบัน 
อุดมศึกษา พ.ศ.
2564 

29 พฤษภาคม 2564 ประเด็นเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณา 
1. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย ใน (ร่าง) นโยบายสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
2. (ร่าง) คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และท าการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามที่
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

3. ข้อมูลพื้นฐานส าหรับการประเมินการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามที่
คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

1. (ร่าง) นโยบาย
สภา ม.อบ พ.ศ. 
๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
2. การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 

5-6 มิถุนายน 2564 จัดการประชุม คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
1. พิจารณาข้อมูลเบื้องต้นส าหรับการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามที่

คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด (กองแผนงาน) 
2. พิจารณากรอบ หรือประเด็นส าคัญของ (ร่าง) แผนพัฒนาความเป็นเลิศของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะท างานแผนความเป็นเลิศฯ) 
3. พิจารณากรอบ หรือประเด็นส าคัญของ (ร่าง) แผนการผลิตก าลังคน

ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  (คณะท างานแผนผลิต
ก าลังคนฯ) 

การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 

16-18 มิถุนายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เสนอวาระพิเศษ) 

- 

26 มิถุนายน 2564 รายงานผลการด าเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  

- 

10-11 กรกฎาคม 2564 จัดการประชุม คณะกรรมการเพื่อการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีฯ เพื่อพิจารณาผลการด าเนินงาน ครั้งท่ี 2 
1. ผลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

(กองแผนงาน) 
2. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (คณะท างานแผน

ความเป็นเลิศฯ) 
3. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  

(คณะท างานแผนผลิตก าลังคนฯ) 

การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 

14-16 กรกฎาคม 2564 รายงานผลการด าเนินงานการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (เสนอวาระพิเศษ) 

- 
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ช่วงเวลา การด าเนินงาน นโยบาย/แผน 
31 กรกฎาคม 2564 ประเด็นเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบดังนี ้

1. ผลการประเมินตนเองเพื่อการจัดกลุ่มตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด  
2. แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 

สิงหาคม-กันยายน 2564  กองแผนงาน ส่งข้อมูลไปยัง สป.อว โดยมีการด าเนินงานตามล าดับดังนี้ 
1. สป.อว พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็น  
2. คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาให้ความเห็นต่อผลการด าเนินงาน

ของมหาวิทยาลัยดังนี ้
2.1 ผลการประเมินและแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
2.2 แผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2.3 แผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ   

3. รัฐมนตรี ประกาศก าหนดให้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดกลุ่มสถาบัน 
การศึกษา ต่อไป 

การจัดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2564 

สิงหาคม-กันยายน 2564 จัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
พฤศจิกายน 2564 – 
มีนาคม 2565 

กระบวนการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี 
พ.ศ. 2566-2570  

(ร่าง) แผนยทุธศาสตร์ 
ม.อบ. พ.ศ. 2566-
2570 

4 เมษายน 2565 ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาครั้งที่ 1 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 

เมษายน 2565 ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาครั้งที่ 1 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 

3 พฤษภาคม 2565 ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาครั้งที่ 2 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 

พฤษภาคม 2565 ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาครั้งที่ 2 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 

 

ข้อกฎหมาย / ระเบียบที่เกี่ยวข้อง   
1. ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564  เล่ม 134  

ตอนที่ 21ก หน้า 1-11 วันที่ 25 มีนาคม 2564 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. การด าเนินงานตามกฎหมายการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2564  
2. พิจารณาบุคลากรเพ่ือเป็นผู้แทนกลุ่มสาขา เข้าร่วมเป็นคณะท างานการจัดท าแผนฯ  

2.1 (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
2.2 (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

 
มติที่ประชุม: เห็นชอบ การพิจารณาบุคลากรเพื่อเป็นผู้แทนกลุ่มสาขา เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการการจัดท าแผนฯ ดังนี้ 
1. (ร่าง)คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1.1) รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ฯ ประธาน 
1.2) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.3) คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
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1.4) คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.5 ) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 
1.6) ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างานและเลขานุการ 
1.7 ) ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ 
1.8) ผู้แทนส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

2. (ร่าง) คณะท างานจัดท าแผนการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของ
ประเทศ 

2.1) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธาน 
2.2) คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.3) คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2.4) คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.5) คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2.6) คณบดีคณะบริหารศาสตร์ ผู้แทนกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ 
2.8 ) รองอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร 
2.9) ผู้อ านวยการกองแผนงาน คณะท างานและเลขานุการ 

3. ให้ ประธานของคณะท างาน สามารถพิจารณาบุคคลเข้าร่วมเป็นคณะท างานได้ตามความ
เหมาะสม 

 
4.12 การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ในสถานการณ์ COVID-๑๙ ระลอกใหม่ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศ

มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน นั้น ทั้งนี้  เพ่ือการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น กองบริการการศึกษาจึงใคร่ขอเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ส าหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ในสถานการณ์ COVID-๑๙ ระลอกใหม่ และท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

วันที่ กิจกรรม 
กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ฯ ๒๕๖๔ 
๒๖ เม.ย. – ๒๐ พ.ค. ๖๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฯ ช่วงที่ ๑ แบบ Online by UBULMS 
๓๐ พ.ค. – ๘ มิ.ย. ๖๔ กิจกรรมเตรียมความพร้อม ฯ ช่วงที่ ๒ แบบ Online (Live) 
การจัดการเรียนการสอนส าหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔   
๑๖ – ๓๑ พ.ค. ๖๔ นักศึกษาช้ันปี ๑ ต้องไม่ไปพื้นที่เสี่ยงและกักตัวเอง ณ ที่พักอาศัย   (Self-Quarantine at 

Home) 
๑ มิถุนายน ๒๕๖๔  นักศึกษาช้ันปี ๑ รายงานตัวเพื่อเข้าพ้ืนท่ีผ่านแอปพลิเคชัน (Web app) “ฮักม.อุบลฯ” (HUG 

UBU) 
๑ – ๑๖  มิ.ย. ๖๔ นักศึกษาช้ันปี ๒ ขึ้นไป ต้องไม่ไปพ้ืนท่ีเสี่ยงและกักตัวเอง ณ ท่ีพักอาศัย  (Self-Quarantine at 

Home) 
๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เปิดภาคเรียน ๑/๒๕๖๔ 
๑๔ มิ.ย. – ๓๐ มิ.ย. ๖๔ นักศึกษาทุกช้ันป ีเรียนแบบออนไลน์ (Online) 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔  นักศึกษาช้ันปี ๒ ขึ้นไป รายงานตวัเพื่อเข้าพื้นที่ผ่านแอปพลิเคชัน (Web app) “ฮักม.อุบลฯ” 

(HUG UBU) 
๑ ก.ค. – ๓๐ ต.ค. ๖๔ 
 

นักศึกษาทุกช้ันปีเรียนแบบ (Hybrid: Online & Onsite) และกรณีที่นักศึกษาเกิน ๕๐ คน/
ห้องเรียนให้แบ่งครึ่งเข้าเรียนแบบผสมผสาน โดยให้ผู้สอนเป็นผู้พิจารณาด าเนินการ 
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ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนส าหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔  ในสถานการณ์ COVID-๑๙ ระลอกใหม่ 
 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1. ไม่เลื่อนก าหนดการเปิดเทอม 
  2. ก าหนดให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์เต็มรูปแบบตลอดเดือนมิถุนายน (วันที่ 1 - 30 
มิถุนายน 2564) 
  3. ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้   
ให้เป็นไปตามสถานการณ์ของประเทศ ทั้งนี้  คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ เห็นด้วย 
ในการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานในช่วงหลังวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
  4. ขอความร่วมมือนักศึกษาไม่เดินทางในพื้นที่เสี่ยงและกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน  
ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีเอกสารรับรอง 
  5. กรณีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าพื้นที่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ให้มีการ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งนักศึกษาต้องกักตัวที่บ้านก่อนเข้าพื้นที่เป็นเวลา 14 วัน โดยก าหนดให้มีเอกสาร
รับรอง 
 

มติที่ประชุม: เห็นชอบ มอบกองบริการการศึกษา เสนอแผนด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติให้นักศึกษาต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ   
  5.1 รายงานผลการด าเนินงานด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและมาตรฐานการวิจัย แจ้งที่ประชุม ตามที่ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รับผิดชอบการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัยการบริการวิชาการแก่ชุมชน  
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม นั้น ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ขอรายงานผลการด าเนินงานด้าน  
การวิจัย การบริการวิชาการแก่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ดังนี้ 
1. ส่วนที่ 1 การบริหารงานวิจัย 

1. งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
1.1 การเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 (Fundamental Fund 2565) 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเสนอของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภท Fundamental Fund 2565 จ านวนทั้งสิ้น 52 โครงการ วงเงินรวม 
73,042,000 บาท และ ได้รับแจ้งวงเงินขั้นกลั่นกรองค าของบประมาณ โดย คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ใน วงเงิน 21,214,000 บาท ซึ่งจัดสรรได้จ านวนทั้งสิ้น 22 โครงการ 

ในการนี้ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้แจ้งวงเงิน
งบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ กองทุน ววน. จาก ครม. และ กสว. ได้เห็นชอบต่อ
การปรับงบประมาณ แล้ว โดยมหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจัดสรรเบื้องต้น ในวงเงิน 14,040,000 บาท แยกตาม
กรอบการวิจัย ตามตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 จ านวนโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (Fundamental Fund 2565) 

กรอบการวิจัย 
จ านวน 

โครงการ 
วงเงินทีจ่ัดสรร 

(บาท) 
วงเงินทีจ่ัดสรร รอบ 2 

(บาท) 
1. BIO-HUB และความหลากหลายทางชีวภาพ 12 6,965,000 5,713,000 
2. Material Technology 3 3,647,000 2,833,000 
3. เมืองน่าอยู่ทันสมัย 2 3,733,000 1,753,000 
4. คุณภาพชีวิต 4 6,479,000 3,370,000 
5. การท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ าโขง 1 390,000 371,000 

รวมทั้งสิ้น 22 21,214,000 14,040,000 
1.2 การเสนอขอทุนวิจัย ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564-2565  
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร เ ส น อ ข อ ทุ น วิ จั ย จ า ก ห น่ ว ย ง า น บ ริ ห า ร จั ด ก า ร โ ป ร แ ก ร ม  

(Program Management Unit : PMU) ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 ในไตรมาสที่ 2 (เฉพาะข้อมูลใน
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรม แห่งชาติ หรือ NRIIS) ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 ดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 สรุปการเสนอขอทุนวิจัย ในระบบวิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 

งบประมาณ/ประเภททุน 
โครงการย่อย ภายใต้แผนงาน

วิจัย 
โครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย หรือชุด
โครงการวิจัย 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวน งบเสนอขอ (บาท) จ านวน งบเสนอขอ (บาท) จ านวน งบเสนอขอ (บาท) จ านวน งบเสนอขอ (บาท) 
ปีงบประมาณ 2564 18 18,078,399.73 52 107,373,093.10 7 26,517,219.73 77 151,968,712.56 

กองบริหารแผนและ 
งบประมาณการวิจัย (กบง.) 

- - 12 16,046,204.00 - - 12 16,046,204.00 

ทุนโครงการ ป.เอกกาญจนา
ภิเษก (คปก.) 

- - 1 - - - 1 - 

ทุนพัฒนานักวจิัยรุ่นกลาง - - 7 10,046,204.00 - - 7 10,046,204.00 
ทุนอัจฉริยภาพนกัวจิัยรุ่น
กลาง 

- - 1 3,000,000.00 - - 1 3,000,000.00 

ทุนอัจฉริยภาพนกัวจิัยรุ่นใหม่ - - 3 3,000,000.00 - - 3 3,000,000.00 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

3 1,449,700.00 9 26,529,748.00 1 1,557,960.00 13 29,537,408.00 

งบประมาณด้าน ววน. Full 
Proposal ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

3 1,449,700.00 9 26,529,748.00 1 1,557,960.00 13 29,537,408.00 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

- - 6 3,600,000.00 - - 6 3,600,000.00 

ทุนพัฒนาศักยภาพในการ 
ท างานวิจยัของอาจารย์รุ่น
ใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 
2564 

- - 6 3,600,000.00 - - 6 3,600,000.00 

หน่วยบริหารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนาก าลังคน และ 
ทุนด้านการพัฒนา 

1 2,500,000.00 21 47,990,141.00 - - 22 50,490,141.00 
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งบประมาณ/ประเภททุน 
โครงการย่อย ภายใต้แผนงาน

วิจัย 
โครงการวิจัย 

แผนงานวิจัย หรือชุด
โครงการวิจัย 

รวมทั้งสิ้น 

จ านวน งบเสนอขอ (บาท) จ านวน งบเสนอขอ (บาท) จ านวน งบเสนอขอ (บาท) จ านวน งบเสนอขอ (บาท) 
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย 
และการสรา้งนวัตกรรม 
การพัฒนาเครือข่ายความ 
ร่วมมือกับนกัวิจยันานาชาติ 
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรม ระดับ 
Network 

- - 1 9,291,003.00 - - 1 9,291,003.00 

งบประมาณด้าน ววน. Full 
Proposal ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

1 2,500,000.00 20 38,699,138.00 - - 21 41,199,138.00 

หน่วยบริหารและจัดการทุน 
ด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ 
(บพท.) 

11 9,128,699.73 - - 5 14,959,259.73 16 24,087,959.46 

งบประมาณด้าน ววน. Full 
Proposal ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

11 9,128,699.73 - - 5 14,959,259.73 16 24,087,959.46 

หน่วยบรหิารและจัดการทุน 
ด้านการเพิ่มความสามารถใน 
การแข่งขันของประเทศ 
(บพข.) 

3 5,000,000.00 4 13,207,000.10 1 10,000,000.00 8 28,207,000.10 

งบประมาณด้าน ววน. Full 
Proposal ประจ าป ี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

3 5,000,000.00 4 13,207,000.10 1 10,000,000.00 8 28,207,000.10 

ปีงบประมาณ 2565 1 1,251,000.00 3 2,464,686.00 1 25,572,163.38 5 29,287,849.38 
สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) 

1 1,251,000.00 1 772,856.00   2 2,023,856.00 

งบประมาณด้านการวิจัย และ 
นวัตกรรมประเภท Strategic 
Fund ปีงบประมาณ 2565 
(วิจัยจีโนมกิส์ประเทศไทย) 

1 1,251,000.00 - - - - 1 1,251,000.00 

งบประมาณด้านการวิจัย และ 
นวัตกรรมประเภท Strategic 
Fund ปีงบประมาณ 2565 
(วิจัยระบบยาและเวชภัณฑ์) 

- - 1 772,856.00 - - 1 772,856.00 

ส านักงานพัฒนาการวิจัย 
การเกษตร (องค์การ
มหาชน) (สวก.) 

- - 2 1,691,830.00 1 25,572,163.38 3 27,263,993.38 

งบประมาณด้านวิจยัและ 
นวัตกรรม ประเภท Strategic 
Fund ประจ าปีงบประมาณ 
2565 

- - 2 1,691,830.00 1 25,572,163.38 3 27,263,993.38 

รวมทั้งสิ้น 19 19,329,399.73 55 109,837,779.10 8 52,089,383.11 82 181,256,561.94 

1.3 ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ไตรมาส 2 มีผลงานนวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

จ านวน 18 ผลงาน เป็น สิทธิบัตรจ านวน 3 ผลงาน และอนุสิทธิบัตร จ านวน 15 ผลงาน ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางท่ี 3 ผลงานนวัตกรรมที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ล าดับ หน่วยงาน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวม 
1 คณะเกษตรศาสตร์ - 4 4 
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ล าดับ หน่วยงาน สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวม 
2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 1 2 
3 คณะวิทยาศาสตร์ - 7 7 
4 คณะเภสัชศาสตร์ 2 3 5 

 ผลรวมทั้งหมด 3 15 18 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังไม่มีผลงานนวัตกรรมที่ได้รับประกาศการจดทะเบียน 

ทรัพย์สินทางปัญญา 
1.4 งานด้านมาตรฐานการวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1) มาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ผลการด าเนินงาน มีข้อเสนอโครงการวิจัย 
ที่ขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ จ าแนกตามประเภทการพิจารณาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4 สรุปจ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอการรับรองจริยธรรมในมนุษย์ 
ประเภทการพิจารณา จ านวนที่ย่ืน อยู่ระหว่างพิจารณา ผ่านการรับรอง ไม่ผ่านการรับรอง 

Exemption review 27 4 23 - 
Expedite review 11 7 4 - 
Full Board Review 2 - 2 - 

รวม 40 11 29 - 
2) มาตรฐานด้านการใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ ผลการด าเนินงานมีข้อเสนอ

โครงการวิจัยที่ ขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ือการวิจัย จ าแนกตามประเภทการพิจารณาจากคณะกรรมการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

ตารางท่ี 5 สรุปจ านวนข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขออนุญาตใช้สัตว์เพ่ือการวิจัย 
ประเภทการพิจารณา จ านวนที่ย่ืน อยู่ระหว่างพิจารณา ผ่านการรับรอง ไม่ผ่านการรับรอง 

Expedite review 4 - 4 - 
Full Board Review 2 1 1 - 

รวม 6 1 5 - 
3) มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ผลการด าเนินงานมีข้อเสนอโครงการวิจัย 

ที่ขอรับรองงานมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ดังนี้ 
ตารางท่ี 6 สรุปข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับรองงานมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

ประเภทโครงการ 

 

กระบวนการพิจารณาอนุมัติด าเนินการวิจัยทางชีวภาพ 
จ านวนที่ย่ืนเสนอ อยูร่ะหว่างการพิจารณา ผ่านการรบัรอง ขอถอนเรื่อง 

ประเภทที่  1 - - - - 
ประเภทที่ 2 - - - - 
ประเภทที่ 3 - - - - 
เชื้อกลุ่มเสี่ยงท่ี 1 และ 2 / พิษจากสัตว์กลมที่ 1 2 - 2 - 
เชื้อกลุ่มเสี่ยงท่ี 3 / พิษจากสตัว์กลุ่มที่ 2 - - - - 
เชื้อกลุ่มเสี่ยงท่ี 4 / พิษจากสตัว์กลุ่มที่ 3 - - - - 

รวม 2 - 2 - 
1.4 กิจกรรมด้านการส่งเสริมและสนับสนุนวิจัย 

1) การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 15 โดยก าหนดจัดงานระหว่างวันที่ 
22 - 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หัวข้อ “Future 
Trends of Research and Innovation” ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ 
เพ่ือน าเสนอในการ ประชุมวิชาการดังกล่าว โดยเปิดรับบทความถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 ผ่านเวบไซต์
โครงการที่  http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/ 

http://www.ubu.ac.th/~sme/ubrc/
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2) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ไตรมาส 1-2 

จ านวน 3 ครั้ง ได้แก ่
- การประชุมปฏิบัติการ  
- การอบรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการด าเนินโครงการ Talent Mobility 
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความปลอดภัยทางชีวภาพและรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
จากการอบรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจาก 16 หน่วยงาน รวมจ านวน 134 คน โดยเป็นบุคลากร

ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 129 คน บุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 5 คน ทั้งนี้ไม่รวมรายชื่อ
วิทยากรและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยคณะที่บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด  ได้แก่   
คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 39 คน รองลงมาได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 18 คน และวิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข จ านวน 16 คน และสัดส่วนบุคลากรสายวิชาการที่เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักวิจัย  
คิดเป็นร้อยละ 16.24 (บุคลากรสายวิชาการ 628 คน ) ดังแสดงในภาพที่ 1 

หมายเหตุ :  ข้อมูลจ านวนบุคลากรสายวิชาการ 628 คน จากกองการเจ้าหน้าที่  ณ  
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่รวมลูกจ้างชั่วคราวและ ลาศึกษาต่อ 

1.5 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้จัดท าวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ซึ่ งวารสารทั้ งสองเล่ม ได้รับการ ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่ อยู่ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่  2  
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1.5.1 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตารางที่ 7 สรุปจ านวนบทความที่เสนอขอรับการพิจารณาก่อนการตีพิมพ์ในวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีไตรมาสที่ 2 
รายการ จ านวน (เรื่อง) 

1. บทความท่ีเสนอขอรับตีพิมพ ์ 13 
2. บก. ตรวจทานบทความเข้าสู่กระบวนการ 10 
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รายการ จ านวน (เรื่อง) 
- ผ่าน - 
- ไม่ผ่าน* - 
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ บก. 3 
- ส่งกลับผู้เขียนแก้ไข** - 
- ยกเลิกบทความ - 

3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 10 
- ได้รับการตีพิมพ์ 1 
- ไม่ได้รับการต ีพ ิมพ ์ - 
- รอผลการพิจารณา 9 

4. ตีพิมพ์เผยแพร ่ - 
หมายเหตุ  
*ไม่ผ่าน หมายถึง บก.พิจารณาแล้วบทความไม่อยู่ในขอบเขตที่วารสารรับตีพิมพ์/บทความไม่มีคุณภาพ 
** ส่งกลับผู้เขียนแก้ไข มายถึง บก.ให้ส่งกลับผู้เขียนปรับปรุงบทความตามรูปแบบที่ก าหนด/ 

ปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบถ้วนก่อนพิจารณาบทความ 
1.5.2 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ตารางที่  8  สรุปจ านวนบทความที่ เสนอขอรับการพิจารณาก่อนการตีพิมพ์ในวารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไตรมาสที่ 2 

รายการ จ านวน (เรื่อง) 
1. บทความท่ีเสนอขอรับตีพิมพ ์ 8 
2. บก. ตรวจทานบทความเข้าสู่กระบวนการ 8 

- ผ่าน 5 
- ไม่ผ่าน* 1 
- อยู่ระหว่างการพิจารณาของ บก. - 
- ส่งกลับผู้เขียนแก้ไข** 2 
- ยกเลิกบทความ - 

3. ส่งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 5 
- ได้รับการตีพิมพ์ - 
- ไม่ได้รับการต ีพ ิมพ ์ - 
- รอผลการพิจารณา 5 

4. ตีพิมพ์เผยแพร ่ - 
หมายเหตุ  
* ไม่ผ่าน หมายถึง บก.พิจารณาแล้วบทความไม่อยู่ในขอบเขตที่วารสารรับตีพิมพ์/บทความไม่มีคุณภาพ 
** ส่งกลับผู้เขียนแก้ไข มายถึง บก.ให้ส่งกลับผู้เขียนปรับปรุงบทความตามรูปแบบที่ก าหนด/ 

ปรับปรุง เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครบถ้วนก่อนพิจารณาบทความ 
ส่วนที่ 2 การบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 

2.1 การก ากับติดตามการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการปีงบประมาณ 2564 
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน 

หมวดเงินอุดนหนุนทั่วไป แผนงานบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 678,500 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพัน 
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ห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณให้กับส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพ่ือด าเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

จากการติดตามการด าเนินงานของโครงการดังกล่าว ณ สิ้นไตรมาส 2 ผ่านระบบสารสนเทศ 
เพ่ือการสนับสนุนการบริหารจัดโครงการ พบว่า โครงการดังกล่าวยังไม่เริ่มด าเนินการตามแผนงาน โดยเลื่อนการ
จัดอบรมจากเดิมเดือนธันวาคม 2563 ไปเป็น เดือนพฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส โคโรน่า 2019 ระลอกท่ี 2 

2.2 โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 2564 
โครงการการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ได้รับงบประมาณจากส านักส่งเสริม  

และถ่ายทอดเทคโนโลยี  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
จ านวน 237,500 บาท (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล 
ให้บริการค าปรึกษาและข้อมูลทางเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นตัวกลางและประสานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี
ร่วมกันระหว่างเครือข่าย ซึ่งโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินงาน ทั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมคลินิกเ กษตร
สัญจร ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้บริการให้บริการให้ค าปรึกษา เรื่อง IOT กับการให้น้ าง่าย ๆ  
ด้วยปลายนิ้ว และการวางระบบน้ าในโรงเรือนระบบปิด แก่กลุ่มเกษตรอินทรีย์เมืองศรีไค และเครือข่ายเกษตรกร
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการ 35 คน 

2.3 การด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล  
1 มหาวิทยาลัย) 

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับอนุมัติจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ร่วมด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล แบบบูรณากา ร  
โดยมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เป็น System Integrator เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา 
ให้มีงาน ท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหา และความ
ต้องการของชุมชน รับผิดชอบด าเนินโครงการในพื้นท่ี 3 อ าเภอ 15 ต าบล ของจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ 

อ าเภอวารินช าราบ 6 ต าบล คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลธาตุ ต าบลค าขวาง ต าบลโพธิ์ใหญ่  
ต าบลสระสมิง ต าบลคูเมือง  

อ าเภอเขมราฐ 8 ต าบล คือ ต าบลเขมราฐ ต าบลเจียด ต าบลขามป้อม ต าบลหนองผือ  
ต าบลหนองสิม ต าบลหนองนกทา ต าบลนาแวง ต าบลแก้งเหนือ 

อ าเภอสิรินธร 1 ต าบล คือ ต าบลช่องเม็ก 
ผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 2 สรุปดังนี้ 
1. การจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตจบใหม่ และนักศึกษา รวม จากเป้าหมาย 300 คน  

คิดเป็น ร้อยละ 90.33 โดยจ านวนการรับสมัครและการจ้างงานตามประเภท มีดังนี้ 
ประเภทการจ้างงาน แผนการรับ จ านวนการจ้างจริง จ านวนคงเหลือ 

ประชาชน 75 75 - 
นักศึกษา 75 46 29 
บัณฑิตจบใหม่ 150 150 - 

รวม 300 271 29 
2. รายงานการวิเคราะห์สถานภาพต าบล (Tambon Profile) คณะท างานร่วมกับผู้ได้รับการจ้างงาน 

เข้าพ้ืนที่ต าบลเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของต าบลเพ่ือท าการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพด้านต่าง ๆ  
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ของต าบล โดยยึดตามกรอบการพัฒนา 16 เป้าหมายที่ สป.อว. ก าหนด รวมถึงได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล
สถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ในครัวเรือน ตลาดชุมชน 
สถานศึกษาและศาสนสถาน โดยได้ จั ดส่ งรายงานการวิ เ คราะห์สถานภาพต าบล ให้ กับ  สป .อว .   
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ส่วนที่ 3 การบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

3.1 การก ากับติดตามการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในปีงบประมาณ 2564 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากงบประมาณแผ่นดิน 

หมวดเงินอุดนหนุนทั่วไป แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 3,00,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)  
โดยได้จัดสรรงบประมาณให้คณะ หน่วยงานด าเนินการรวม 11 โครงการ ซึ่งจากการติดตามการด าเนินงาน 
ในไตรมาสที่ 2 พบว่า โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 10 โครงการ และยังไม่ได้เริ่มด าเนินโครงการ  
1 โครงการ มีจ านวน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 787 คน ดังมีรายละเอียดตามตารางที่ 9 

ตารางท่ี 9 ผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ 
สิ้นไตรมาส 2 

ที ่ คณะ งบประมาณ 
จ านวน 

โครงการ 

สถานะการรายงาน
ความก้าวหน้า โครงการ 

สถานะการด าเนนิโครงการ 
จ านวน 

ผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่รายงาน 

ความก้าวหน้า 
ไม่รายงาน 

ความก้าวหน้า 
ยังไม่ 

ด าเนนิการ 

อยู่ระหว่าง 
การ 

ด าเนนิการ 

ด าเนนิการ 
แล้วเสร็จ 

1 คณะ
วิทยาศาสตร์ 

210,000 2 2 - - 2 - 11 

2 คณะ
เกษตรศาสตร์ 

453,000 4 4 - - 4 - 56 

3 คณะศิลปศาสตร์ 230,000 1 1 - - 1 -  

4 ส านักงาน 
ส่งเสริมบริหาร 
งานวิจัยฯ 

2,107,000 4 4 - 1 3 - 720 

รวม (จ านวน) 3,000,000 11 11 - 1 10 - 787 

3.2 โครงการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 885,800 บาท (แปดแสนแปดหมื่นห้าพันแปดร้อย
บาทถ้วน) โดย โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการด าเนินการจ้างเหมาจัดท านิทรรศการพิพิธภัณฑ์กล้วยไม้  
จ านวน 1 เรื่อง ซึ่งจะจัด แสดง ณ อาคารศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ชั้น 2 ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

การด าเนินงานของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มีการ ด าเนินการ 2 ส่วนดังนี้ 

1.  ส่วนจัดฝึกอบรม 
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการด าเนินการจัดการฝึกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รายละเอียดดังตารางที่ 10 
 ตารางที่ 10 การด าเนินงานฝีกอบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น ของศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ในรอบไตรมาสที่ 1 

 



- 58 - 

 

 
 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 

   15/02/2564 การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ท่ีว่าการอ าเภอโขงเจียม 
อ าเภอโขงเจียม จังหวัด อุบลราชธาน ี

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 16 หน่วยงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วม 36 คน 

22/02/2564 การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ท่ีว่าการอ าเภอบุณฑริก 
อ าเภอบุณฑริก จังหวัด อุบลราชธานี 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 24 หน่วยงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วม 47 คน 

08/03/2564 การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น ท่ีว่าการอ าเภอน้ าขุ่น 
อ าเภอน้ าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 38 หน่วยงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วม 44 คน 

09/03/2564 การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น โรงเรียนท่าโพธ์ิศรีพิทยา 
อ าเภอเดชอุดม จังหวดั อุบลราชธานี 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 28 หน่วยงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วม 55 คน 

15/03/2564 การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น วิทยาลัยเทคนิคเขมราฐ 
อ าเภอเขมราฐ จังหวัด อุบลราชธานี 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 18 หน่วยงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วม 36 คน 

22/03/2564 การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น โรงเรียนศรเีมืองวิทยาคาร 
อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัด อุบลราชธาน ี

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 19 หน่วยงาน 
จ านวนผู้เข้าร่วม 41 คน 

23/03/2564 การประชุมช้ีแจงแนวทางการด าเนินการงานสวน พฤกษศาสตร์
โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 
อ าเภอโพธิ์ไทร จังหวดั อุบลราชธานี 

หน่วยงานท่ีเข้าร่วม 21 

จากการลงพ้ืนที่จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงาน
ฐานทรัพยากร ท้องถิ่น ได้รับข้อเสนอแนะจากทางองค์การส่วนปกครองท้องถิ่นและโรงเรียนสมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์ โรงเรียน คือ อยากให้ทาง อพ.สธ.-มอบ. ลงพ้ืนที่อย่างใกล้ชิดเพ่ือชี้แจงแนวทางในการด าเนินงาน  
ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท างานที่เป็นรูปเป็นร่าง ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานร่วมสนอง
พระราชด าริ และได้เห็นตัวอย่างของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินในระดับต่าง ๆ ซึ่งสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานได้ เพราะหลาย ๆ แห่งได้สมัครเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นและงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนแล้ว แต่ไม่ สามารถด าเนินงานต่อได้เนื่องจากขาดความความรู้เข้าใจในแนวทางการด าเนินงาน 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบรายงานผลการด าเนินงานด้านการ
วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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5.2 สถานะหลักสูตรที่อยู่ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แจ้งที่ประชุม จากข้อมูลของ 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ได้แจ้งข้อมูลในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล DSL  
ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๑ 
ตารางที่ ๑ แสดงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เปิดสอนแยกตามลักษณะการกู้ยืม ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ประเภท คุณสมบัติ 
ปีการศึกษา 2564 

คณะ/สาขาวิชา 
ลักษณะที่ 1 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 1. ศิลปศาสตร์ 
 - ศึกษาในระดับปริญญาตรี - สาขาภาษาเวียดนาม 
 - มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี - หลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิต (4 ปี) 
 - เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยไม่จ ากัดชั่วโมง - สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
  - สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  2. คณะบริหารศาสตร์ 
  - สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
  - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
  - สาขาวิชาการตลาด 
  - สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
  3. คณะรัฐศาสตร์ 
  - สาขาวิชาการปกครอง 
  - สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
  4. คณะนิติศาสตร์ 
  - สาขาวิชานิติศาสตร์ 
ลักษณะที่ 2 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ ทั่วไป 
 - ศึกษาในระดับปริญญาตรี 1. บริหารศาสตร์ 
 - เป็นผู้ท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีเป็นความต้องการหลักซ่ึงมีความชัดเจนของการผลิตก าลังคน

และมีความจ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 
- สาขาวิชาการบัญชี 

 - มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี - สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 
 - เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยไม่จ ากัดชั่วโมง - สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  2.ศิลปศาสตร์ 
  - สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
  - สาขาวิชาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 
  - สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร 
  - สาขาวิชาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 
  - สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
  - สาขาวิชาภาษาจีนและการสื่อสาร 
  - สาขาวิชาการท่องเท่ียว 
  3.ศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  - สาขาวิชาการออกแบบ 
  - สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
  4 .วิทยาศาสตร์ 
  - สาขาจุลชีววิทยา 
  - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
  - สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  - สาขาวิชาชีววิทยา 
  - สาขาวิชาเคมี 
  - สาขาวิชาฟิสิกส์ 
  - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
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ประเภท คุณสมบัติ 
ปีการศึกษา 2564 

คณะ/สาขาวิชา 
  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5. วิศวกรรมศาสตร์ 
  - สาขาวิชาวิศกรรมสิ่งแวดล้อม 
  6.เกษตรศาสตร์ 
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 
  - สาขาวิชาประมง 
  - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
  7. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
  - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  - หลักสูตรแพทยศาสตร์ 
  - สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
  8. คณะพยาบาลศาสตร์ 
  - หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
  9. คณะเภสัชศาสตร์ 
  - สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ 
  โครงการส่งเสริมการพัฒนาทนุมนษุย์ (Human 

Capital) 
  จบปริญญาตรี ลดเงินตน้ 30% ลดดอกเบีย้ 

0.5% 
  1. วิทยาศาสตร์ 
  - เทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ 
  2. วิศวกรรมศาสตร์ 
  - สาขาวิชาวิศกรรมเครื่องกล 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  - สาขาวิชาวิศกรรมโยธา 
  - สาขาวิชาวิศกรรมเคมีและชีวภัณฑ์ 
  - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
ลักษณะที่ 3 - อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ 1. ศิลปศาสตร์ 
 - ศึกษาในระดับปริญญาตรี  - ประวัติศาสตร์ (ปิดหลักสูตร) 
 - เป็นผู้ท่ีศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนหรือสาขาวิชาท่ีกองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ  
 - เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยไม่จ ากัดชั่วโมง  
 - มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี  
ลักษณะที่ 4 - อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 1. เภสัชศาสตร์ 
 - เป็นผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าโดยมีเกรดเฉลี่ยในระดับปริญญา

ตรีหรือเทียบเท่าไม่ต่ ากว่า 3.00 
- เภสัชกรรมคลินิก (ปิดหลักสูตร) 

 - เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ าในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ใน
ลักษณะเต็มเวลาหรือไม่ก็ได้ 

 

 - เป็นผู้ท าประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณะโดยไม่จ ากัดชั่วโมง  
 - มีรายได้ต่อครอบครัวไม่เกิน 360,000 บาท/ปี  

หมายเหตุ :  
1.โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 

โครงสร้างพื้นฐาน ผ่าน กยศ. สิทธิพิเศษเฉพาะผู้กู้ยืม ในปีการศึกษา 2562 – 2566 เท่านั้น 
2.ข้อมูลการบันทึกค่าใช้จ่ายหลักสูตรในระบบ DSL ณ วันท่ี 22 เมษายน 2564 
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และมีบางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เปิดสอนแยกตามลักษณะการกู้ยืมที่ยังไม่ได้
น าเข้าระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล DSL รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ ๒ 
ตารางที่ ๒ แสดงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่เปิดสอนแยกตามลักษณะการกู้ยืมยังไม่ ได้น าเข้าระบบ
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาแบบดิจิทัล DSL ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

ล าดับ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

คณะ/สาขาวิชา 
หมายเหตุ 

๑ ศิลปศาสตร ์
- สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (หลักสูตรใหม่) 
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่วและการบริการ (หลักสตูรใหม่) 

รอประกาศเพิ่มเติมเพื่อน าเข้าระบบกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทลั DSL 

๒ วิทยาศาสตร ์
- สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  
- สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรใหม่) 
- สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและนวตักรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรใหม่) 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (หลักสูตรใหม่) 

3 บริหารศาสตร ์
- สาขาการเงินและการลงทุน 

ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบสถานะหลักสูตรที่อยู่ในระบบกองทุน

เงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
  5.3 กรอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น 

ผู้อ านวยการกองแผนงาน แจ้งประชุม ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ส่งรายละเอียดค าขอ
งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รวมจ านวน 2,925,271,800 บาท และในเบื้องต้นได้รับ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณแผ่นดินในเบื้องต้น จ านวน 745,524,500 บาท ซึ่งได้รับพิจารณาจัดสรรลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 44,107,700 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.59   

กองแผนงานได้สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่าย 5 ปีย้อนหลัง (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-
2565) พบว่า มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลดลง  โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
ได้รับงบประมาณรายจ่าย จ านวน 1 ,105,236,400 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้รับงบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 947,904,800 บาท ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 157,331,600 บาท 
คิดเป็นลดลงร้อยละ 14.24 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับงบประมาณรายจ่าย จ านวน 869,049,300 บาท 
ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 78 ,855 ,500 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.32  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับงบประมาณรายจ่าย จ านวน 793 ,781,700 บาท ได้รับลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 75,267,600 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 8.66 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ได้รับงบประมาณรายจ่าย จ านวน 789 ,632 ,200 บาท ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
จ านวน 4,149,500 บาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 0.52  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ได้รับงบประมาณรายจ่าย 
จ านวน 745,524,500 บาท ได้รับลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 44 ,107,700 บาท  
คิดเป็นลดลงร้อยละ 5.59 รายละเอียดตามตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1 
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ตารางท่ี 1  สรุปเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ ปี 2565 

 
หมายเหตุ  :  ร้อยละการเพิ่มขึ้น หรือลดลงของงบประมาณ เทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
 

แผนภูมิที่ 1  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2565 

 มหาวิทยาลัยได้รับพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (ก่อนการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย  
ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ) จ านวน 745,524,500 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

  

งบประมาณ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565
 จ านวนเงิน 1,105,236,400 947,904,800 869,049,300 793,781,700 789,632,200 745,524,500
เพ่ิม/ลด -157,331,600 -78,855,500 -75,267,600 -4,149,500 -44,107,700
ร้อยละ                 (14.24)                 (8.32)                 (8.66)               (0.52)                 (5.59)
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 

 

 
 

 

 

แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ-งบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2564  ปี 2565 เพ่ิม/ลด ร้อยละ เหตุผล

1. แผนบุคลากรภาครัฐ    534,873,000.00    537,367,300.00       2,494,300                 0.47  - ได้รับจดัสรรงบประมาณ เพ่ือเป็น
ค่าใช้จา่ยบุคลากรท้ัง ข้าราชการ 
ลูกจา้งประจ า ลูกจา้งช่ัวคราว (ประเภทผู้
มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นอาจารย์ 
และลูกจา้งชาวต่างประเทศท่ีมีสัญญาจา้ง)
 และพนักงานมหาวิทยาลัย  รวมถึง
ค่าใช้จา่ยอ่ืนใดท่ีเก่ียวกับบุคลากร เช่น 
เงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการ เงิน
ประจ าต าแหน่งบริหาร ค่าเช่าบ้าน และ
ค่าตอบแทนต่างๆ

2. แผนงานพ้ืนฐาน    139,790,400.00       91,203,600.00    (48,586,800)             (34.76)

2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้าน
การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

   139,790,400.00       91,203,600.00    (48,586,800)             (34.76)
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
 

 
 

แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ-งบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2564  ปี 2565 เพ่ิม/ลด ร้อยละ เหตุผล

1) ผลผลิตผู้ส่าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

      52,360,200.00       62,642,900.00     10,282,700               19.64  - ได้รับจัดสรรเพ่ิมในส่วนของงบลงทุน 
และเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาก่าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์
 - ได้รับจัดสรรลดลงในส่วนของงบ
ด่าเนินงาน (ค่าวัสดุการศึกษา ลดลงร้อยละ
 50  และค่าสาธารณูปโภค ลดลงร้อยละ 5)

2) ผลผลิตผู้ส่าเร็จ
การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ

      70,121,300.00       14,984,000.00   (55,137,300)             (78.63)  - ได้รับจัดสรรลดลงในส่วนของงบลงทุน 
รายการก่อสร้างผูกพัน ซ่ึงมกีารด่าเนิน
โครงการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564  และงบด่าเนินงาน (ค่าวัสดุ
การศึกษา ลดลงร้อยละ 50  และค่า
สาธารณูปโภค ลดลงร้อยละ 5)

3) ผลผลิตผู้ส่าเร็จ
การศึกษาด้านสังคมศาสตร์

      13,630,400.00       10,266,100.00      (3,364,300)             (24.68)  - ได้รับจัดสรรลดลงในส่วนของงบ
ด่าเนินงาน (ค่าวัสดุการศึกษา ลดลงร้อยละ
 50  และค่าสาธารณูปโภค ลดลงร้อยละ 5)
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
 

 
 

 

แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ-งบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2564  ปี 2565 เพ่ิม/ลด ร้อยละ เหตุผล

4) ผลผลิตผลงานการ
ให้บริการวิชาการ

          678,500.00           610,600.00          (67,900)             (10.01)  - ได้รับจัดสรรลดลง

5) ผลผลิตผลงานท่านุ
บ่ารุงศิลปวัฒนธรรม

        3,000,000.00         2,700,000.00        (300,000)             (10.00)  - ได้รับจัดสรรลดลง

3. แผนงานยุทธศาสตร์     114,968,800.00     116,953,600.00       1,984,800                 1.73

3.1 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

      22,355,500.00      29,947,000.00       7,591,500               33.96

1) โครงการพัฒนาส่งเสริม
อุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือ
การส่งออกสู่ประเทศเพ่ือน
บ้าน

      22,355,500.00         2,500,000.00    (19,855,500)             (88.82)  - ได้รับจัดสรรงบลงทุนลดลง



- 66 - 

 

ตารางที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
 

 
 

แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ-งบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2564  ปี 2565 เพ่ิม/ลด ร้อยละ เหตุผล

2) โครงการส่งเสริมการผลิต
เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 
Economy) ให้เป็นฐาน
รายได้ใหมท่ี่ส่าคัญของภาค

                         -         27,447,000.00     27,447,000             100.00  - ได้รับจัดสรรเพ่ิม เน่ืองจากเป็นโครงการ
ส่าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต

                         -             886,200.00          886,200             100.00

1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัย

                         -             886,200.00          886,200             100.00  - ได้รับจัดสรรเพ่ิม เน่ืองจากเป็นโครงการ
ส่าคัญเพ่ือบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแมบ่ทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.3 แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะ
ท่ีดี

     74,350,600.00      69,774,800.00     (4,575,800)               (6.15)
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
 

 
 

 

 

 

แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ-งบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2564  ปี 2565 เพ่ิม/ลด ร้อยละ เหตุผล

1) โครงการเพ่ิมศักยภาพ
การให้บริการทางด้าน
สาธารณสุข

      74,350,600.00       69,774,800.00     (4,575,800)               (6.15)  - ได้รับจัดสรรงบลงทุนลดลงในส่วนของ
งบลงทุน และงบด่าเนินงาน

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์
เพ่ือสนับสนุนด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

      18,008,000.00       16,090,900.00     (1,917,100)             (10.65)

1) โครงการผลิตพยาบาล
เพ่ิม

      13,208,000.00         7,336,000.00     (5,872,000)             (44.46)  - ไมไ่ด้รับจัดสรรในส่วนของเงินอุดหนุน
การผลิตพยาบาลเพ่ิม

2) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม         4,800,000.00         8,754,900.00       3,954,900               82.39  - ได้รับจัดสรรเพ่ิมในส่วนของงบลงทุน
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ตารางที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 (ต่อ) 
 

แผนงาน-ผลผลิต/
โครงการ-งบประมาณ

รายจ่าย

 ปี 2564  ปี 2565 เพ่ิม/ลด ร้อยละ เหตุผล

3.5 แผนงานยุทธศาสตร์
สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา

          254,700.00           254,700.00                    -                       -   

1) โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาต้ังแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน

          254,700.00           254,700.00                    -                       -    - ได้รับจัดสรรเท่าเดิม

รวมท้ังส้ิน    789,632,200.00    745,524,500.00   (44,107,700)               (5.59)
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แผนภูมิที่ 2  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 
2565 

  

แผนภูมิที่ 3  เปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รบัจัดสรรตามผลผลิต/โครงการ  
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2565 
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ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตรส์ุขภาพ

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

คก.พัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ

คก.ส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)ฯ

คก.พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย

คก.เพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

คก.ผลิตพยาบาลเพิ่ม

คก.ผลิตแพทย์เพิ่ม

คก.สนับสนนุค่าใช้จ่ายการจัดการศกึษาขั้นพืน้ฐานฯ

ปี 2565 ปี 2564
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พิจารณางบประมาณรายจ่าย ตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ตามที่ได้รับ
พิจารณาจัดสรรในเบื้องต้น พบว่า งบเงินอุดหนุน ได้รับจัดสรรงบประมาณสูงสุด จ านวน 344,785,500 บาท 
รองลงมาคือ งบบุคลากร ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 238,742,800 บาท งบลงทุน ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 151,467,400 บาท และงบด าเนินงาน ได้รับจัดสรรต่ าสุด จ านวน 10,528,800 บาท 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 และแผนภูมิที่ 4 
 
ตารางที่ 3 สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/
โครงการ และงบรายจ่าย   

 

แผนงาน-ผลผลิต/โครงการ-งบประมาณรายจ่าย  งบบุคลากร  งบด าเนินงาน  งบลงทุน   งบเงินอุดหนุน  งบรายจ่ายอ่ืน รวมท้ังส้ิน
1. แผนบุคลากรภาครัฐ  238,742,800  10,528,800                     -    288,095,700               -    537,367,300
2. แผนงานพ้ืนฐาน                     -                     -       51,714,700     39,488,900               -       91,203,600
2.1 แผนงานพ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

                    -                     -       51,714,700     39,488,900               -       91,203,600

1) ผลผลิตผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

                    -                     -       41,714,700     20,928,200               -       62,642,900

2) ผลผลิตผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     -                     -       10,000,000       4,984,000               -       14,984,000
3) ผลผลิตผู้ส่าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์                     -                     -                       -       10,266,100               -       10,266,100
4) ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ                     -                     -                       -            610,600               -            610,600
5) ผลผลิตผลงานท่านุบ่ารุงศิลปวัฒนธรรม                     -                     -                       -         2,700,000               -         2,700,000
3. แผนงานยุทธศาสตร์                     -                     -       99,752,700     17,200,900               -    116,953,600
3.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่
อัจฉริยะ

                    -                     -       28,493,000       1,454,000               -       29,947,000

1) โครงการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพ่ือการ
ส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน

                    -                     -         2,500,000                     -                 -         2,500,000

2) โครงการส่งเสริมการผลิตเศรษฐกิจชวีภาพ (Bio 
Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส่าคัญของภาค

                    -                     -       25,993,000       1,454,000               -       27,447,000

3.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วง
ชีวิต

                    -                     -                       -            886,200               -            886,200

1) โครงการพัฒนาศักยภาพคนตามชว่งวัย                     -                     -                       -            886,200               -            886,200
3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี                     -                     -       67,304,800       2,470,000               -       69,774,800
1) โครงการเพ่ิมศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข                     -                     -       67,304,800       2,470,000               -       69,774,800

3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

                    -                     -         3,954,900     12,136,000               -       16,090,900

1) โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิม                     -                     -                       -         7,336,000               -         7,336,000
2) โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม                     -                     -         3,954,900       4,800,000               -         8,754,900
3.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา

                    -                     -                       -            254,700               -            254,700

1) โครงการสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการจัดการศึกษาต้ังแต่
ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

                    -                     -                       -            254,700               -            254,700

รวมท้ังส้ิน  238,742,800  10,528,800  151,467,400  344,785,500               -    745,524,500
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แผนภูมิที่ 4  แสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามงบรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เพ่ือให้การเตรียมการจัดท าเอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ต่อคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่าย กระบวนการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายต่อสภา
ผู้แทนราษฎร (ในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน - 23 กรกฎาคม 2564) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น กอง
แผนงานจะประสานการด าเนินงานไปยังคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพ่ือจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร ส าหรับรายการ
ครุภัณฑ์ จัดเตรียมคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ และใบเสนอราคา 1 รายการต่อ 3 ร้านค้า  ส าหรับรายการ
สิ่งก่อสร้าง จัดเตรียมแบบรูปสิ่งก่อสร้าง ประมาณการราคากลาง ร่างขอบเขตของงานจ้าง (TOR : Term of 
Reference) และแผนจัดซื้อจัดจ้าง 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
  เสนอที่ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบกรอบงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรในเบื้องต้น 
 

มติที่ประชุม : รับทราบ 
 
5.4 รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๔ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ แจ้งที่ประชุม ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษาปี ๒๕๖๔ ตามความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดี
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) ในระบบการคัดเลือกบุคคลกลางเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai university 

งบบุคลากร , 
238.74

งบด าเนินงาน , 
10.53

งบลงทุน , 151.47

งบเงินอุดหนุน , 
344.79

งบรายจ่ายอ่ืน , .00
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Central Admission System: TCAS)  ซึ่งมีการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 
๔ รอบ รูปแบบต่างๆ ดังนี้   

รูปแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงโดยเน้น ความสามารถที่
โดดเด่น และพิจารณาจากผลงาน คุณสมบัติพิเศษ ดังต่อไปนี้  

๑.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบ Portfolio โดยการคัดเลือกนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้  
(๑) กลุ่มคัดเลือกจากนักเรียนที่มีภูมิล าเนาหรือเรียนอยู่ในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บริการของ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี๒๐ จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานียโสธร ร้อยเอ็ด  ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม สุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมา ชัยภูมิมหาสารคาม  กาฬสินธุ์ขอนแก่น 
เลย หนองบัวล าภูอุดรธานีหนองคาย และบึงกาฬ (๒) กลุ่มคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน มหาวิทยาลัยเพ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจ และอัตลักษณ์ของคณะ มหาวิทยาลัย และประเทศ จาก  บุคคลที่มีคุณสมบัติพิเศษ
ด้านวิชาการและ/หรือวิชาชีพ (๓) กลุ่มความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการผลิต
บัณฑิตในคณะ/หลักสูตรต่างๆ ได้แก่ โควตาผลิตบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด แผนการ
ฝึกงานด้านการจัดการธุรกิจปลีก ตามความร่วมมือสนับสนุนทุนการศึกษากับ บริษัท CPALL จ ากัด โควตาทุน
ชายแดนภาคใต้ (๔) กลุ่มนักศึกษาต่างชาติหมายถึง การเปิดรับนักศึกษา ต่างชาติที่สนใจจะเข้าศึกษาในคณะ
หลักสูตรต่างๆ โดยด าเนินการรับโดยวิธีรับตรงและรับผ่านความร่วมมือ  ระหว่างคณะ/หลักสูตร กับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ ของจ านวนรับตามแผนการผลิตบัณฑิตประจ าปี และ (๕) กลุ่มคัดเลือกตาม
นโยบายที่มหาวิทยาลัยก าหนด   

๑.๒ โควตาโครงการส่ง เสริมการสร้างทัศนคติและแรงจู งใจในการเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา โดยการคัดเลือกนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกจากการเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเปิดโอกาสให้ นักเรียน
ได้ศึกษาต่อในคณะ/หลักสูตรที่มีความถนัดและสนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม  วัตถุประสงค์
ของโครงการ  

รูปแบบท่ี ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota) การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงโดยเน้นคน ในพื้นที่ผู้
มีคุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ และการขยายโอกาสทางการศึกษา ดังต่อไปนี้  

๒.๑ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษารอบโควตา เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา  ความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาส าหรับ  ผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่อยู่ใน 
วัยท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้คะแนนสอบส่วนกลางหรือตามองค์ประกอบ การคัดเลือกที่คณะ/
หลักสูตรก าหนด ได้แก่ การรับตรงทั่วไป โครงการพิเศษ และโควตาขยายโอกาส ทางการศึกษา  

๒.๒ โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมเพ่ือชาวชนบท วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
รูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน (Admission ๑) การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่าน ส่วนกลางตามความร่วมมือกับ 
ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเพ่ือเป็น  การขยายโอกาสทางการศึกษา
ส าหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนภูมิภาค  ต่างๆ ทั่วประเทศโดยใช้คะแนน
สอบส่วนกลางหรือตามองค์ประกอบการคัดเลือกที่คณะ/หลักสูตรก าหนด  

รูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน (Admission ๑) การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่าน ส่วนกลางตาม
ความร่วมมือกับท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาเพ่ือเป็น การขยายโอกาสทาง
การศึกษาส าหรับผู้สนใจทั่วไป ผู้ที่อยู่ในวัยท างาน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตในส่วนภูมิภาค ต่าง ๆ ทั่วประเทศโดย
ใช้คะแนนสอบส่วนกลางหรือตามองค์ประกอบการคัดเลือกท่ีคณะ/หลักสูตรก าหนด 
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รูปแบบที่ ๔ การรับผ่านส่วนกลาง (Admission ๒) การคัดเลือกโดยวิธีรับผ่านส่วนกลาง 
ตามความร่วมมือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย โดยใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกตาม  เกณฑ์ที่ประชุม
อธิการบดีแห่งประเทศไทยก าหนดร่วมกัน  

รูปแบบที่  ๕ การรับตรงอิสระ (Direct Admission) การคัดเลือกโดยวิธีรับตรงอิสระ  
โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการใช้องค์ประกอบในการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่คณะ/หลักสูตรก าหนดซึ่งตาม
ปฏิทินการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ ในระบบ TCAS ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้ก าหนดระยะเวลา
ในการด าเนินการในรูปแบบที่ ๑-๕ ของระบบ TCAS และมหาวิทยาลัยฯ ไว้ ดังนี้  

ตารางที่ ๑ สรุปรูปแบบการคัดเลือก การด าเนินการและก าหนดเวลาตามปฏิทินคัดเลือก TCAS และ ม.อบ. 
รูปแบบการคัดเลือก การด าเนินการ ก าหนดเวลาตาม

ปฏิทิน TCAS 
ก าหนดเวลาตาม

ปฏิทิน ม.อบ. 
รูปแบบที่  ๑ การรับตรงรอบ 
Portfolio 

มหาวิทยาลัยด าเนินการเอง ภายใน ๒๗ ก.พ.๖๔ ภายใน ๒๐ ก.พ.๖๔ 

 
ตารางที่ ๑ สรุปรูปแบบการคัดเลือก การด าเนินการและก าหนดเวลาตามปฏิทินคัดเลือก TCAS และ ม.อบ.(ต่อ) 

รูปแบบการคัดเลือก การด าเนินการ ก าหนดเวลาตาม
ปฏิทิน TCAS 

ก าหนดเวลาตาม
ปฏิทิน ม.อบ. 

รูปแบบที่  ๒ การรับตรงรอบ
โควตา (Quota) 

มหาวิทยาลัยด าเนินการเอง ภายใน ๑๕ พ.ค.๖๔ ภายใน ๘ พ.ค.๖๔ 

รูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน 
(Admission ๑) 

ทปอ.ด าเนินการ ๗ พ.ค.-๑๐ มิ.ย.๖๔ 
  

๗ พ.ค.-๑๐ มิ.ย.๖๔ 

รู ป แ บ บ ที่  ๔  ก า ร รั บ ผ่ า น
ส่วนกลาง (Admission ๒) 

ทปอ.ด าเนินการ 

รูปแบบที่ ๕ การรับตรงอิสระ 
(Direct Admission) 

มหาวิทยาลัยด าเนินการเอง ๓-๑๕ มิ.ย.๖๔ ๓-๑๕ มิ.ย.๖๔ (ถ้ามี) 

 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา จึงใคร่ขอรายงานผลการด าเนินการคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  ข้อมูล ณ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
การด าเนินการคัดเลือกฯ ดังนี้  

รูปแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio แผนรับ จ านวน ๔,๗๐๑ คน ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 
จ านวน ๒,๕๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๕๐  

รูปแบบที่ ๒ รูปแบบที่ ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota) แจ้งจ านงเข้าศึกษาแล้ว จ านวน 
๙๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๒   

เมื่อรวมจ านวนผู้ยืนยันสิทธิ์จากรูปแบบที่ ๑ และผู้แจ้งความจ านงเข้าศึกษาจากรูปแบบที่ ๒ รวม
จ านวน ๓,๕๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๒ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างด าเนินการคัดเลือก จ านวน ๓ วิธีรับ (๑) รอบโควตา 
ครั้งที่ ๒ (๒) โครงการผลิตแพทย์เพ่ือชาวชนบท(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข และ (๓) โควตารับตรง รอบโควตา หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
(กลุ่มใช้คะแนนทดสอบวิชาสามัญ และกลุ่มใช้คะแนน GAT/PAT)  จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่   
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพ่ือน าส่งรายชื่อให้กับระบบ TCAS ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นี้  
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ส่วนรูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน (Admission ๑) รูปแบบที่ ๔ การรับผ่านส่วนกลาง 
(Admission ๒) ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกพร้อมกัน  
อยู่ระหว่างด าเนินการ ระหว่างวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔  

และรูปแบบที่ ๕ การรับตรงอิสระ (Direct Admission) มหาวิทยาลัยฯ หากจะด าเนินการ 
สามารถด าเนินการได้ ระหว่าง วันที่ ๓ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยมีรายงานสรุปข้อมูลแผน ผลการคัดเลือกบุคคล
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระบบ TCAS  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ รายละเอียดตามตารางที่ ๒-๗   
 

ตารางที่ ๒ รายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔  (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

 รูปแบบการคัดเลือก 
แผนรับ 
(คน) 

ผลรับเทียบ
แผนรับ 
(คน/ร้อย

ละ) 

หมายเหตุ 

รูปแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio ๕๑๓๕ ๒๕๖๒ 
(๔๙.๘๙) 

ต่ ากว่าแผนรับ 

รูปแบบที่ ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota) ๒๕๙๘ ๙๖๕ 
(๓๗.๐๐) 

อยู่ระหว่างด าเนินการ 
(รอผลรอบโควตา ครั้งที่ 

๒) 
รูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน (Admission ๑) ๑,๐๕๐ - อยู่ระหว่างด าเนินการ 
รูปแบบที่ ๔ การรับผ่านส่วนกลาง (Admission ๒) ๑,๗๔๕ 
รูปแบบที่ ๕ การรับตรงอิสระ (Direct Admission) - - อยู่ระหว่างด าเนินการ 

รวม ๑๐,๕๒๘ ๓,๕๒๗  
(๓๓.๕๐) 

 

หมายเหตุ จ านวนรับในรูปแบบที่ ๕ ไม่ได้ระบุในระบบ TCAS ไว้ เนื่องจากด าเนินการปฏิทินการคัดเลือกที่ก าหนด
ไว้ตะไม่ทันกับการเปิดภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔  
  

ตารางที่ ๓ เปรียบเทียบรายงานผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบ TCAS ระดับ
ปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๓ – ๒๕๖๔ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔) 

รูปแบบการคัดเลือก 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
แผนรับ ๔,๗๕๓ (๑) ๘๖.๒๔ ๔,๗๐๑ ๙๖.๔๒  
รูปแบบที่ ๑ การรับตรงรอบ Portfolio ๒,๐๙๔ ๕๐.๘๕ ๒,๕๖๒ ๕๔.๕๐ 
รูปแบบที่ ๒ การรับตรงรอบโควตา (Quota) ๑,๒๗๐ ๓๐.๘๔ ๑,๙๒๗ (๒) ๔๐.๐๐ 
รูปแบบที่ ๓ การรับตรงร่วมกัน(Admission ๑) ๒๙๐ ๗.๐๔ - - 
รูปแบบที่ ๔ การรับผ่านส่วนกลาง(Admission ๒) ๒๐๘ ๕.๐๕ - - 
รูปแบบที่ ๕ การรับตรงอิสระ  
(Direct Admission) 

๒๕๖ ๖.๒๒ - - 

รวม ๔,๑๑๘ ๑๐๐.๐๐ ๔,๕๓๓ ๙๖.๔๒ 
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หมายเหตุ : 
(๑) แผนรับ ๔,๗๕๓ คน/ยืนยันสิทธิ์ ๔,๒๔๓ คน (๘๙.๒๗%) ลงทะเบียน ๔๑๑๘ คน (๘๖.๒๔%) 
(๒) จ านวนผู้ยื่นความจ านงเข้าศึกษาในรอบโควตา ครั้งที่ ๑ = ๙๖๕ คน รวมกับ ประมาณการร้อยละ ๖๐ ของผู้ที่
เรียกเข้าสอบสัมภาษณ์รอบโควตา ครั้งที่ ๒ = ๑,๖๐๔ x .๖๐ = ๙๖๒ คน 
 

ตารางที่ ๔ แผนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระบบ TCAS ระดับปริญญาตรี ปี
การศึกษา ๒๕๖๔ จ าแนกตามคณะและรอบรับ 

คณะ 
รอบรับ 

ผลรวมทั้งหมด 
TCAS ๑  TCAS ๒  ADM ๓.๑  ADM ๓.๒  

๑.คณะเกษตรศาสตร์ ๖๒๕ ๒๕๐ ๑๖๐ ๔๓๐ ๑,๔๖๕ 
๒.คณะนิติศาสตร์ ๓๕๐ ๕๐ ๕๐ ๑๕๐ ๖๐๐ 
๓.คณะบริหารศาสตร์ ๑,๒๙๐ ๕๔๐ ๔๐๐ ๔๐๐ ๒,๖๓๐ 
๔.คณะพยาบาลศาสตร์ ๕๕ ๙๐ - - ๑๔๕ 
๕.คณะเภสัชศาสตร์ ๕๐ ๗๐ - (๑) ๑๐ ๑๓๐ 
๖.คณะรัฐศาสตร์ ๕๐๐ ๔๓๐ ๑๐๐ ๒๕๐ ๑,๒๘๐ 
๗.คณะวิทยาศาสตร์ ๙๐๐ ๔๒๐ ๙๐ ๖๕ ๑,๔๗๕ 
๘.คณะวิศวกรรมศาสตร์ ๕๐๐ ๓๕๐ ๑๑๐ ๓๐๕ ๑,๒๖๕ 
๙.คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ๖๐ ๑๕ ๑๐ ๑๐ ๙๕ 
๑๐.คณะศิลปศาสตร์ ๗๑๐ ๒๕๕ ๑๒๐ ๑๑๕ ๑,๒๐๐ 
๑๑.วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ๙๕ ๑๒๘ ๑๐ ๑๐ ๒๔๓ 

ผลรวมทั้งหมด ๕,๑๓๕ ๒,๕๙๘ ๑,๐๕๐ ๑,๗๔๕ ๑๐,๕๒๘ 
(1) จ านวนรับของหลักสูตร รับร่วมกับ กสพท  

จึงน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือรับทราบรายงานผลการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระบบ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
ประเด็นเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ 

เสนอที่ประชุมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ รายงานผลรายงานผล
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ระบบ TCAS ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
มติที่ประชุม : รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา   15.30 น.  
 
 

(นายจักริน สงวนศักดิ์) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ผู้พิมพ์/บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางสาวมัณฑนา เจือบุญ) 
รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการกองกลาง 

ผู้ช่วยเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 
 

ที่ประชุมได้รับรองรายงานฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ครั้งที่ 11/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ประธานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
 


